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 DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMATIVOS     

       

 

Seguem as informações sobre os dispositivos legais e normativos, 

conforme o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e 

a distância (INEP). 

 
 

 Dispositivo Legal Explicitação do Dispositivo 
Pela IES 

1 
Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso 

O PPC está coerente com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais 
 

2 

Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004) 

A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que 
dizem respeito aos afrodescendentes estão 
inclusas na disciplina de SOCIOLOGIA E 
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA (1º Termo) e 
atividades curriculares do curso previstas no 
Plano de Implantação da Educação das 
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 
 

 

Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto 
no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, 
que originou a Resolução CNE/CP N° 
1, de 
30/05/2012. 

A Faculdade Gran Tietê garantiu na forma de 
Portaria da Direção Geral a inclusão da 
Educação em Direitos Humanos, de modo 
transversal, na construção dos Projetos 
Político-Pedagógicos (PPP), do Regimentos 
Interno, do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), dos Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPC). Além disso, a IES optou na 
inserção dos conhecimentos concernentes à 
Educação em Direitos Humanos na 
organização curricular como um conteúdo 
específico da disciplina de ÉTICA 
PROFISSIONAL E O EXERCÍCIO DA 
ENFERMAGEM (7º Termo). 
 

 

Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista, 
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 
27 
de dezembro de 2012. 

A IES, por meio de PORTARIA específica da 
Direção Geral, estabeleceu as políticas 
institucionais referentes ao assunto. No 
curso, a questão da Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
também é tratada na disciplina PSICOLOGIA 
APLICADA (2º Termo). 
 

3 
Titulação do corpo docente 
(Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996) 

Todo corpo docente tem formação em pós-
graduação. 

4 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
(Resolução CONAES N° 1, de 
17/06/2010) 

O NDE atende à normativa pertinente. 
Maria Justina Dalla Bernardina (Coordenadora) 
Antonio Aparecido Mendes Junior 
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 Dispositivo Legal Explicitação do Dispositivo 
Pela IES 
Amanda Creste Ribeiro Risso 
Natália Cristina Ferreira 
Priscila Braga de Oliveira. 

5 

Carga horária mínima, em horas – 
para Bacharelados e Licenciaturas 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 
(Graduação, Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área 
de Saúde, Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CP 2 /2002 
(Licenciaturas) 
Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 
(Pedagogia) 

O curso possui carga-horária de 4.000 horas. 
 
 

6 

Tempo de integralização 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 
(Graduação, Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área 
de Saúde, Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CP 2 /2002 
(Licenciaturas) 

O tempo mínimo de integralização do curso é 
de 10 semestres 
(5 anos). 
 
O tempo máximo de integralização do curso é 
de 16 semestres (8 anos). 
 

7 

Condições de acesso para pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida 
(Dec. N° 5.296/2004, com prazo de 
implantação das condições até 
dezembro de 2008) 

A IES apresenta condições de acesso para 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida. 
 

8 
Disciplina obrigatória/optativa de 
Libras 
(Dec. N° 5.626/2005) 

O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura 
curricular do curso como OPTATIVA. 
Inclusive, na forma de PORTARIA DA 
DIREÇÃO GERAL, fica instituída a 
obrigatoriedade da inclusão da disciplina de 
LIBRAS (Dec. N° 5.626/2005), nas matrizes 
curriculares, em todos os cursos de graduação 
da Faculdade. 
 

9 

Informações acadêmicas 
(Portaria Normativa N° 40 de 
12/12/2007, alterada pela Portaria 
Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, 
publicada em 29/12/2010) 

As informações acadêmicas exigidas estão 
disponibilizadas na forma impressa e virtual. 
Inclusive, sua obrigatoriedade está disposta na 
forma de PORTARIA DA DIREÇÃO GERAL. 
 

10 

Políticas de educação ambiental 
(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 
2002) 

Há integração da educação ambiental às 
disciplinas do curso de modo transversal, 
contínuo e permanente – garantido pela Política 
de Educação Ambiental da IES. Inclusive com 
conteúdo abordado nas disciplinas de SAÚDE 
AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA (8º 
Termo). A IES, por meio de PORTARIA 
ESPECÍFICA DA DIREÇÃO GERAL, 
estabeleceu a obrigatoriedade das políticas 
institucionais referentes ao assunto. 
 

 
Quadro 1- Dispositivos legais atendidos pela IES. 
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1.1. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  

 

A legislação específica que engloba o curso de Enfermagem é a 

seguinte: 

 

− Lei N° 8.967, de 28/12/94 - Altera a redação do Inciso único do 

art. 23 da Lei nº 7.498, de 25/06/1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras 

providências; 

− Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973 - Dispõe sobre a criação 

dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras 

providências. 

− Resolução CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001 - 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Enfermagem; 

− Parecer 1133/2001 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior – Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, Medicina e Nutrição, aprovado em 07/08/2001. 

 

 

1.2. REQUISITOS DAS DCN PARA O PPC 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Enfermagem 

(Resolução CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, publicada no 

DOU de 09/11/2001, Seção 1, p. 37.) prevê que o Projeto Pedagógico do 

Curso Enfermagem deverá conter no mínimo. 
 

[…] 
Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em 
Enfermagem devem estar relacionados com todo o processo 
saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à 
realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 
integralidade das ações do cuidar em enfermagem. Os conteúdos 
devem contemplar: 
I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos 
(teóricos e práticos) de base moleculares e celulares dos processos 
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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; 
II - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos 
referentes às diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, 
contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, 
culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 
legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença; 
III - Ciências da Enfermagem - neste tópico de estudo, incluem-se: 
a) 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; 
b) 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; 
c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e 
práticos) da administração do processo de trabalho de enfermagem 
e da assistência de enfermagem; e  
d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação 
pedagógica do enfermeiro, 
independente da Licenciatura em Enfermagem. 
§ 1º Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades 
a serem assimilados e adquiridos no nível de graduação do 
enfermeiro devem conferir-lhe terminalidade e capacidade 
acadêmica e/ou 
profissional, considerando as demandas e necessidades 
prevalentes e prioritárias da população conforme o quadro 
epidemiológico do país/região. 
§ 2º Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve 
promover no aluno e no enfermeiro a capacidade de 
desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente. 
Art. 7º Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e 
práticos desenvolvidos ao longo de sua formação, ficam os cursos 
obrigados a incluir no currículo o estágio supervisionado em 
hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 
serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do 
Curso de Graduação em Enfermagem. 
Parágrafo Único. Na elaboração da programação e no processo de 
supervisão do aluno, em estágio 
curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva 
participação dos enfermeiros do serviço 
de saúde onde se desenvolve o referido estágio. A carga horária 
mínima do estágio curricular 
supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga 
horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto, 
com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 
Art. 8º  O projeto pedagógico do Curso de Graduação em 
Enfermagem deverá contemplar atividades complementares e as 
Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de 
aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, 
através de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a 
distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação 
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científica; programas de extensão; estudos complementares e 
cursos realizados em outras áreas afins. 
Art. 9º O Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto 
pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno como 
sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e 
mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto 
pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do 
estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e 
a extensão/assistência. 
Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem 
orientar o Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem para 
um perfil acadêmico e profissional do egresso. Este currículo 
deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, 
preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e 
regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo 
e diversidade cultural. 
§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em 
Enfermagem deverão contribuir para a inovação e a qualidade do 
projeto pedagógico do curso. 
§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem deve 
incluir aspectos complementares de perfil, habilidades, 
competências e conteúdos, de forma a considerar a inserção 
institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os 
requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento do 
setor saúde na região. 
 
[…] (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, 

publicada no DOU de 09/11/2001, Seção 1, p. 37.) 
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 DADOS GERAIS DO CURSO    

       

 

Os dados gerais do curso constam no quadro a seguir. 
 

 Dados Gerais do Curso 
DENOMINAÇÃO 
DO CURSO: 

ENFERMAGEM 

MODALIDADE: Bacharelado 

ENDEREÇO DE 
OFERTA DO 
CURSO:  

Av. XV de Novembro, nº 125 Bairro: Centro - Barra 
Bonita - SP CEP: 17340000  

TURNO DE 
FUNCIONAMENTO:  

Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Nº. DE VAGAS 
ANUAIS 
OFERECIDAS: 

0 0 0 50 50 

REGIME DE 
MATRÍCULA: 

Seriado semestral 

DURAÇÃO DO 
CURSO: 

CARGA HORÁRIA Tempo Mínimo Tempo Máximo 

4.000 10 semestres 16 semestres 

 
Quadro 2- Resumo – Dados Gerais do Curso. 
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Figura 1. Print Tela e-mec. Processo de autorização curso de Enfermagem– detalhamento 

do curso. 
 
 

2.1. DILIGÊNCIA INSTAURADA NO PROCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Print Tela e-mec. Processo de autorização curso de Enfermagem – Diligência 
instaurada e respondida. 

 
 

 

 

 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  25  
 

No dia 17 de dezembro de 2015 foi instaurada uma diligência pela 

SERES, com o seguinte teor: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES 
Diretoria de Regulação da Educação Superior - DIREG 
 Brasília - DF, 17/12/2015 

1. Tendo em vista o disposto do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe 
sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de IES e cursos 
superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, e legislação 
correlata, instaura-se esta diligência a fim de que sejam esclarecidos os elementos 
pertinentes abaixo relacionados. 

2. Com a finalidade de se evitar o arquivamento do processo, informamos que a IES 
deverá utilizar o Sistema e-MEC, exclusivamente, para responder/atender, 
PONTUALMENTE, esta diligência, inserindo arquivo com as alterações recomendadas, 
no prazo de 30 dias, nos seguintes formatos: .doc. ou .pdf. 

3. Ressaltamos que se forem apresentados quaisquer documentos ou texto insuficientes 
ao atendimento da diligência, a mesma será considerada insuficiente e o processo será 
arquivado nos termos da regulamentação, uma vez que só é permitida uma diligência 
por fase. Lembramos ainda, que nenhuma documentação em papel será analisada para 
fins de instrução processual. 

4. Comprovante de imóvel: Enviar e incluir na aba COMPROVANTES do e-MEC 
documento atualizado que comprove a disponibilidade do imóvel, de acordo com o 
endereço de oferta do curso, atentando para as seguintes orientações: 

a) No caso de imóvel próprio, apresentar certidão da matrícula do imóvel (emitida no ano 
corrente), expedida pelo cartório de registro de imóveis com seus devidos registros e assinaturas, 
onde conste de forma clara, completa e totalmente legível o endereço do imóvel. Havendo 
necessidade de complementação ou esclarecimento sobre alteração e/ou atualização do nome 
do logradouro, apresentar documento emitido pela prefeitura. 

b) No caso de imóvel de terceiro, apresentar contrato de locação, comodato, cessão de uso, com 
prazo de vigência que cubra, no mínimo, o primeiro ano de oferta do curso, em nome da 
mantenedora (CNPJ), com reconhecimento de firma das assinaturas, indicando o mesmo 
endereço do processo, contendo a descrição das dependências disponibilizadas. 
  
 Coordenação Geral de Credenciamento das Instituições de Educação Superior - CGCIES 
CGCIES/DIREG/SERES/MEC 

 
 

No dia 28 de dezembro de 2015 foi respondida a diligência pela IES, 

com o seguinte teor: 

Ao 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES 
Diretoria de Regulação da Educação Superior - DIREG 
Coordenação Geral de Credenciamento das Instituições de Educação Superior - CGCIES 

CGCIES/DIREG/SERES/MEC 

Tendo em vista o disposto do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício 
das funções de regulação, supervisão e avaliação de IES e cursos superiores de graduação e 
sequenciais no sistema federal de ensino, e legislação correlata, respondemos esta diligência a fim de 
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que sejam esclarecidos os elementos pertinentes.   A Instituição ANEXOU o  documento atualizado, 
com reconhecimento de firma das assinaturas, que comprove a disponibilidade do imóvel, atentando 
para as seguintes orientações: No caso de imóvel de terceiro, apresentar contrato de locação, 
comodato, cessão de uso, com prazo de vigência que cubra, no mínimo, o primeiro ano de oferta do 
curso, em nome da mantenedora (CNPJ), com reconhecimento de firma das assinaturas, indicando o 
mesmo endereço do processo, contendo a descrição das dependências disponibilizadas. 

Barra Bonita, 28 de dezembro de 2015. 

Mauro Afonso Rizzo/PI 

 
Em análise da resposta da IES, a SERES dá prosseguimento ao 

processo com Despacho Saneador Satisfatório. Segue o relato da análise, 

realizada pela SERES em 02/03/2016. 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 
Secretaria de Regulação e Supervisao da Educação Superior - SERES 
Diretoria de Regulação da Educação Superior - DIREG 
Brasília - DF, 24/02/2016 
 
Finalizadas as análises técnicas dos documentos apresentados pela Institução interessada - Projeto 
Pedagógico do Curso e comprovação da disponibilidade do imóvel para a oferta do curso - conclui-se 
que o presente Processo atende satisfatoriamente as exigências de instrução processual estabelecidas 
para a fase de análise documental pelo Decreto n. 5.773/2006, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n. 6.303/2007, e a Portaria Normativa n. 40 de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de 
dezembro de 2010. 
 
Em conformidade com a Instrução Normativa SERES/MEC n° 4/2013, o curso solicitado neste processo 
de autorização deverá receber visita de avaliação in loco pelo INEP. 
 
 
Coordenação Geral de Credenciamento das Instituições de Educação Superior - CGCIES 
CGCIES/DIREG/SERES/MEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Print tela e-mec. Processo de autorização curso de Enfermagem– Análise 
despacho saneador – SERES – Satisfatório. 

 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  27  
 

 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS  

       
 

3.1. DA MANTENEDORA 
 

A entidade mantenedora da Faculdade Gran Tietê é a IERT - 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO REUNIDAS TIETÊ LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado. 

 

 Identificação 

 

Informações – Mantenedora 
Razão Social IERT- INSTITUIÇÕES DE ENSINO REUNIDAS TIETÊ LTDA. 

CNPJ 13.153.035/0001-02 

Endereço XV de Novembro Nº 125 

Bairro Centro Cidade Barra Bonita 

UF São Paulo CEP 17.340-000 

Fone (14) 3641-2200 Fax  

E-mail contato@grantiete.com.br  

  
  

Quadro 3- Dados da Mantenedora. 
 

 Finalidades  

 

A IERT - Instituições de Ensino Reunidas Tietê Ltda. fundada em 

2011, tem como principal objetivo contribuir de igual forma com o progresso 

do Estado, ao lançar, no mercado da região, profissionais graduados e pós-

graduados nas diversas áreas do conhecimento.  

 

 Condição Jurídica e Fiscal  

 

A IERT - Instituições de Ensino Reunidas Tietê Ltda. é constituída 

como Sociedade Civil por quotas de responsabilidade limitada, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Barra Bonita (SP), e 
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com seu Contrato Social devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas de Barra Bonita e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 13.153.035/0001-02, 

doravante denominada apenas Mantenedora. 
 

 Dirigente Principal 

 

Seguem os dados do dirigente principal da mantenedora. 

 

Dirigente Principal – Mantenedora 
Nome Mauro Afonso Rizzo 

Cargo Superintendente Executivo 

CPF 261.864.598-70 RG 22.212.241-9 

Endereço Rua Antonio Corvino Nº 30 

Bairro Vila Mariana Cidade Botucatu 

UF São Paulo CEP 18604-390 

Fone 14-997754505 FAX   

E-mail mauro.rizzo@uol.com.br 

 

 
Quadro 4- Dados da Dirigente Principal da Mantenedora. 

 
 

 Histórico da Mantenedora  

 

A entidade mantenedora da FACULDADE GRAN TIETÊ é a IERT- 

Instituições de Ensino Reunidas Tietê Ltda., é constituída como Sociedade 

civil por quotas de responsabilidade limitada com sede e foro na cidade de 

Barra Bonita (SP), Estado de São Paulo, na Rua XV de novembro, 125 e com 

seu estatuto registrado no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de 

Barra Bonita. A Entidade foi fundada em junho de 2011. Idealizada e sonhada 

pelo fundador Dr. Mauro Afonso Rizzo, com o apoio imprescindível do Prof. 

Esp. João Paulo Alves Silva, Bacharel em Administração e em Ciências 

Contábeis, juntamente com o trabalho inestimável do Prof. Esp. Marcos 

Roberto Fernandes Corrêa, formado em História e em Pedagogia. 
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3.2. DA MANTIDA 
 

  Identificação 

 

 Os dados de identificação e localização da mantida são os 

constantes no quadro a seguir. 

 

Informações - Mantida 
Nome Faculdade Gran Tietê 

Sigla FG 

Endereço Av, XV de Novembro Nº 125 

Bairro Centro Cidade Barra Bonita 

UF São Paulo CEP 17340-000 

Fone (14) 3641-2200 

Fax (14) 3641-2200 

E-mail contato@grantiete.com.br 

Site www.grantiete.com.br 

 

 
Quadro 5- Dados da Mantida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Localização da Faculdade Gran Tietê. 
Fonte: Google Maps. 
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 Dirigente Principal 

 

Seguem os dados do dirigente principal da mantida. 

 

Dirigente Principal – Mantida 
Nome Antonio Ap. mendes Junior 

Cargo Diretor Geral 

CPF 2534028880-3 RG 28792583-3 

Endereço Rua Damião Pinheiro Machado Nº 676 

Bairro Centro Cidade Botucatu 

UF São Paulo CEP 18603-560 

Fone 14-997985413 FAX   

E-mail prof.antoniomendes.14@gmail.com 

 

 
Quadro 6- Dados do Dirigente Principal da Mantida. 

 
 

 Histórico da Instituição 

 

A Faculdade Gran Tietê foi credenciada junto ao Ministério da 

Educação (MEC) pela Portaria 438 de 23 de maio de 2014 e publicada no 

DOU em 26 de maio de 2014. Obtendo Conceito Institucional (CI) 4. 

Juntamente com o Credenciamento da IES foram autorizados os cursos de 

Engenharia Civil (Portaria nº 360, de 10 de junho de 2014, publicada no 

D.O.U. em de 11 de junho de 2014), Engenharia de Produção (Portaria nº 516, 

de 14 de agosto de 2014, publicada no D.O.U. em de 15 de agosto de 2014), 

Administração (Portaria nº 360, de 10 de junho de 2014 publicada no D.O.U. 

em de 11 de junho de 2014) e Pedagogia (Portaria nº 516, de 14 de agosto 

de 2014, publicada no D.O.U. em de 15 de agosto de 2014). Em Com o claro 

objetivo de resgatar o ensino de qualidade na cidade de Barra Bonita, visando 

servir toda a região centro-oeste do Estado de São Paulo com o que há de 

mais moderno e qualificado no Ensino Superior, buscando se firmar como 

uma das mais respeitadas entidades de ensino superior privado do interior 

paulista. 

Sua intenção é formar com qualidade e seriedade os jovens da região 
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que até então não têm ao seu alcance um ensino superior com a qualidade 

proposta pela Faculdade Gran Tietê, vindo suprir uma lacuna até então 

existente, qual seja, a falta de cursos superiores atuais e modernos, com 

compromisso de absorção pelo mercado de trabalho, tanto local quanto 

nacional. Apresentando infraestrutura moderna e adequada ao perfil dos 

cursos que oferece, a Faculdade Gran Tietê é enfática na busca pela 

qualidade de ensino, com excelentes computadores à disposição dos alunos 

e o acesso à Internet banda larga, além de possuir uma moderna biblioteca. 

Sua intenção é formar os jovens da região que até então não têm ao seu 

alcance um ensino superior com a qualidade proposta, vindo suprir uma 

lacuna até então existente. 

Dessa forma, destacando-se pela sua sólida base regional, pois a 

família dos mantenedores está instalada na região há mais de 100 anos, a 

Faculdade Gran Tietê tem como meta a modernidade, qualidade, seriedade e 

honestidade, para atingir e disponibilizar aos seus alunos uma formação 

adequada aos cenários atuais. 
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Figura 4. Diário Oficial da União em 26 de maio de 2014. Portaria 438, de 26 de maio de 

2014. Credenciamento da Faculdade Gran Tietê. 
 
 

 Finalidades 

 

Alinhada aos novos tempos, a Faculdade Gran Tietê desenvolve 

esforços objetivando o processo de permanente atualização administrativa 

com uma gestão participativa, buscando a otimização de seus processos e a 

consolidação de sua atuação junto à sociedade. A qualidade dos serviços 

oferecidos, o pronto atendimento à sua clientela e a permanente busca da 

melhoria, são princípios que balizam as ações internas e relações externas 

da Faculdade Gran Tietê. 

Nesse contexto, esta Instituição de Ensino Superior é consciente de 

seu papel como instituição promotora de mudanças, mediante a formação e 

qualificação do homem-cidadão que interage ativamente junto à sociedade, 
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promovendo o crescimento e desenvolvimento local, regional e nacional. 

 

3.3. PROPOSTA DA INSTITUIÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vive momentos de intensas 

transformações decorrentes da necessidade de se compatibilizar, otimizar, 

adequar ou mesmo transmutar valores que a ela não se convergem, visto que, 

no século XXI cada vez mais a valorização do Capital Intelectual está em 

voga. Não se pode negar que a Universidade é o meio pelo qual se materializa 

o produto do saber, que doravante será chamado de Capital Intelectual. As 

Instituições de Ensino Superior, de Extensão e de Pesquisa deverão se 

desenvolver a ponto de, não só garantirem a sua inserção no mundo 

globalizado, mas para exercer, com primor inigualável, aquilo que se pode 

definir como função sustentadora dos aspectos básicos para garantir o direito 

a uma vida digna a todo e qualquer Homem. 

A demanda cada vez maior por novas vagas nas universidades e a falta 

de recursos governamentais para criação e ampliação de vagas no setor 

público vêm sendo um grande desafio e têm encontrado na instalação de 

universidades privadas a garantia do comprimento do direito ao acesso ao 

ensino superior a todo cidadão, em especial, o brasileiro que assim desejar. 

Discutir as causas do crescimento de demanda pelos cursos de graduação e 

as maneiras para suprir tal demanda sem a “massificação do ensino" é 

indispensável. Superar a concepção de ensinar por ensinar é também 

necessário. Atender a demanda por vagas nas universidades, de forma 

consciente, facilitará a formação de uma sociedade crítico-reflexiva e, jamais, 

simplesmente, portadora de diplomas e certificados que não garantem ao 

indivíduo uma postura ética e um comprometimento moral com o seu próximo. 

Dado às transformações sofridas pela universidade, no que concerne 

aos seus objetivos e finalidade, e por estar o conhecimento disseminado em 

todos os segmentos sociais, representado nas mais diversas formas e 

propagado por intermédio dos meios de comunicação de massa, é preciso 

pensar e repensar, com bastante moderação: a missão institucional de uma 
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universidade; a maneira de se buscar formas de assegurar um ensino de 

qualidade que contemple a diversidade cultural e de conhecimento daqueles 

a que ela se destina, simultaneamente, ao atendimento da oferta e procura 

pelos cursos superiores. 

Preocupadas em formar profissionais com competências e habilidades 

para atuarem nas mais diversas áreas e ainda capazes de exercerem sua 

própria cidadania, a IERT- INSTITUIÇÕES DE ENSINO REUNIDAS TIETÊ 

LTDA, por intermédio de sua FACULDADE GRAN TIETÊ propõem, no 

presente projeto, uma ampla discussão acerca da postura e do perfil que 

deverá sustentar doravante. Todos os seus esforços estarão voltados para a 

análise de fatores que ela considera imprescindíveis na realização do seu 

trabalho, ou seja, na formação de cidadãos críticos que, ao atuarem no 

mercado de trabalho local ou em outro, estarão se portando de maneira 

coerente e consciente. 

A Faculdade Gran Tietê como uma instituição preocupada com a 

construção de novos conhecimentos e de profissionais éticos e tecnicamente 

capacitados, pretende adotar uma prática pedagógica que parta da realidade 

econômica, social e cultural do aluno (senso-comum) incluindo-o no universo 

catedrático, para que  possa refletir a sua prática e por meio da comparação 

crítico-reflexiva, adquirir o conhecimento elaborado sistematicamente (o 

conhecimento científico). Em face do exposto, pretende a Instituição, com este 

projeto, inserir-se no conjunto das grandes instituições do Brasil e do Mundo 

que trabalham em prol do crescimento do Homem na sua totalidade pessoal, 

espiritual e profissional. 

 

3.4. CONTEXTUALIZAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS SUAS INSERÇÕES 
INSTITUCIONAL, POLÍTICA, GEOGRÁFICA E SOCIAL 

 

A seguir estão destacados os aspectos da contextualização em relação 

a inserção institucional da IES, tanto política, quanto geográfica e social. 

 Centro Oeste Paulista 

 
O Centro-Oeste Paulista é uma grande região do Estado de São Paulo, 
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que se destacou ao longo do século XIX e até a primeira metade do século 

XX, ao lado do Nordeste e Noroeste Paulista, como a principal região cafeeira 

do estado, grão que impulsionou a economia e a colonização local durante o 

período. Atualmente, a região ainda conta com forte presença do setor 

agropecuário em sua economia, que está associado a um significante 

crescimento do terceiro setor, desde o final do século XX. Historicamente, 

antes da colonização por não índios, a presença humana existente era 

predominantemente marcada índios da etnia Kaigang, ao lado de outras 

etnias minoritárias, como os Guaranis, Ipó-Xavante, Terena e Krenak. Com a 

colonização por não-índios, que se deu a partir da segunda metade do século 

XIX até a primeira metade do século XX, tais grupos acabaram se tornando 

minoritários, predominando a presença dos colonizadores não-índios, 

provenientes do exterior ou de outras partes do país. Atualmente, segundo 

dados da FUNAI em 2010, vivem na região cerca de 322 índios, das etnias 

Kaigang, Terena e Krenak, nas Reservas Índigenas Vanuire (localizada em 

Tupã) e Icatu (localizada em Braúna). Com a colonização impulsionada pela 

necessidade de expansão da produção cafeeira, colonos provenientes de 

Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Nordeste, além das regiões Litorânea, 

Sudoeste e Nordeste Paulista, se dirigiram em rumo ao CentroOeste Paulista. 

Esta primeira leva colonizadora, que tem como principal característica a 

demarcação de grandes latifúndios e a presença de uma colonização 

desorganizada, foi fator contributivo para o surgimento dos conflitos de terra 

no Pontal do Paranapanema, região de terras devolutas que fora ocupada por 

latifúndios neste período.  

Com a expansão da produção cafeeira rumo ao Oeste do estado de 

São Paulo, surgiu-se a necessidade do escoamento desta produção para o 

Porto de Santos, dando-se início a expansão das linhas férreas rumo ao 

interior do Estado. Com a vinda das estradas de ferro para o Centro-Oeste 

Paulista, a economia regional ganharia um novo impulso, se destacando em 

todo estado, pelo seu potencial cafeeiro. Com a economia aquecida e a 

abolição da escravatura, deu-se início a segunda leva colonizadora da região. 

A necessidade de mão-de-obra para trabalhar nos cafezais fez com que os 
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cafeicultores da região, assim como os cafeicultores do Noroeste e do 

Nordeste Paulista, trouxessem para suas propriedades, imigrantes europeus 

(Italianos, Espanhóis e Letões) ou asiáticos (Japoneses), para realizar tal 

função. A vinda dos colonos europeus e asiáticos vinha em contro com as 

teorias eugenistas, predominantes no fim do século XIX, todavia, o desejo do 

imigrante em se tornar proprietário de terras e os interesses nacionais, deram 

origem a Terceira Leva Colonizadora. A Terceira Leva Colonizadora fora 

marcada pelo planejamento colonizatório, feito através de companhias 

colonizadoras, como por exemplo a Companhia de Agricultura, Imigração e 

Colonização (CAIC). Esta modalidade colonizadora deu-se em virtude da 

Crise de 1929, que afetou diretamente a produção cafeeira regional, não 

havendo outra escolha aos latifundiários, se não, lotear suas propriedades e 

vendê-las à colonos, em especial, de origem imigrante, que aspiravam em se 

tornar proprietários de terra na América. Posteriormente, a Colonização dos 

Territórios Despovoados do Oeste, era de interesse nacional, surgindo neste 

momento, a colonização da Alta Paulista, que se deu em torno da Estrada de 

Ferro Paulista, que ligava Bauru a Panorama. Na Alta Paulista, a colonização 

se deu através de colonos imigrantes, com destaque à cidade de Bastos, de 

predominância japonesa e o Distrito de Varpa, na cidade de Tupã, com 

predominância de colonos letões.  

A presença de cidades planejadas e de pequenas propriedades rurais, 

fizeram com que a colonização desta região se divergisse do restante da 

região, tornando-a peculiar, até os dias atuais. A forte presença de colonos 

japoneses na região rendeu a visita do Príncipe Japonês Naruhito a cidade de 

Bastos, no ano de 2008, não sendo essa, a primeira vez que um membro da 

Família Imperial Japonesa à região, sendo que a primeira vez ocorreu em 

1958, cinquenta anos antes da vinda do Príncipe Naruhito, quando o Princípe 

Mikasa, veio até Marília, nas comemorações do Cinquentenário da Imigração 

Japonesa no Brasil. Como ícones da forte presença da região, é comum a 

presença da Enfermagemjaponesa em algumas praças, sendo isto facilmente 

notado, na cidade de Bastos, marcada pela grande concentração de nipo-

brasileiros, que ali residem e preservam suas culturas e tradições. Em virtude 
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da colonização japonesa, a região ganhara o título de "Capital Nacional do 

Ovo", em função da grande quantidade de granjas construídas e mantidas por 

famílias nipo-brasileiras. Foi também em Bastos, que ocorrerá o primeiro 

crime da Shindo Renmei, que foi o assassinato do japonês Ikuta Mizobe, no 

dia 7 de março de 1946. A partir da segunda metade do século XX, a produção 

cafeeira local viria a enfraquecer e dar lugar a criação de bovinos e ao plantio 

de cana-de-açúcar, amendoim e algodão, gêneros que hoje se destacam no 

potencial da agricultura local. Todavia, o golpe final à Produção Cafeeira, se 

deu com a Geada Negra, sobrevivendo a produção cafeeira apenas na região 

de Marília, modificando totalmente o cenário econômico das regiões que ainda 

persistiam em se dedicar à cultura cafeeira. Após a Geada Negra e a 

desativação das estradas de ferro locais, inicia-se na região, um forte êxodo 

rural e consequentemente, um aquecimento do terceiro setor e o crescimento 

das áreas urbanas locais.  

Com a elevada taxa de urbanização das principais cidades da região, 

o crescimento dos latifúndios tornariase inevitável, fazendo que os grandes 

proprietários de terra, incorporassem as pequenas propriedades que 

pertenciam àqueles que deixavam a vida no campo, na esperança de 

conseguir uma vida melhor na cidade. Consequentemente, com a falta de 

oportunidades no interior, muitos dirigiram-se para a capital ou para outros 

estados, sendo este um cenário muito frequente na região até os dias atuais. 

Com a crescente urbanização da região e com os novos incentivos para a 

produção de álcool, que se iniciaram no começo do século XXI, dando início 

a expansão da cana-de-açúcar na região, para suprir a produção 

sucroalcooleira, em alta na região. É neste período que se inicia uma Quarta 

Leva de Colonização da região, na qual, as usinas trouxeram para a região, 

para atuarem como cortadores de cana, colonos nordestinos, vindo muitos, a 

se fixarem com ânimos definitivos na região. 

 

 

 

 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  38  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 1. Malha Ferroviária da FEPASA em 1987. 
Fonte: Wikipédia 

 

O território do Centro-Oeste Paulista conta com 201 municípios 

compreendidos na área territorial que se encontra entre a margem sul do Rio 

Tietê e a margem norte do Rio Paranapanema, totalizando uma área territorial 

de 87.402,23 km², um pouco menor que a área do estado de Pernambuco. 

Sendo assim, caso fosse um estado, a Região Cento-Oeste Paulista seria o 

20º estado da Federação em área territorial. A área territorial da região 

corresponde a 35,21% do território paulista. A Bacia do Rio Paraná, a bacia 

que abrange todos os principais rios da região. Os principais rios da região 

são: Rio Aguapeí, Rio Paraná, Rio Paranapanema, Rio do Peixe e Rio Tietê. 

Todos esses rios citados, percorrem relevos planálticos (Planalto Ocidental 

Paulista) e possuem grande potencial hidroelétrico, percorrendo altitudes que 

normalmente variam entre 200 a 600 metros acima do nível do mar. A região 

toda se encontra abrangida sobre o Aquífero Guarani, a maior reserva 

subterrânea de água doce do mundo e parte da Bacia Hidrográfica do Rio 
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Paraná.  

O relevo predominantemente é planáltico, e as altitudes girem em torno 

de 350 metros, na região do Baixo Tietê, até 890 metros, na Serra de 

Botucatu. O relevo da região é de origem sedimentar, de predominância 

planáltica, onde se encontra em quase todo território o solo de coloração 

avermelhada, que foi apelidado pelos imigrantes italianos como Terra Roxa, 

que serviu como principal atrativo para o cultivo de café na região, mais tarde 

abandonado por motivos climáticos (geadas), ou econômicos (desvalorização 

do café no mercado internacional). O clima predominante na região é o 

Tropical de Altitude, nas variedades Aw e Cwa na escala de Köppen. Sendo 

assim, é comum na região a presença de verões quentes e úmidos, com 

temperaturas acima de 18 °C e invernos amenos ou frios, com baixa 

precipitação chuvosa.  

O Produto Interno Bruto (PIB) da região, segundo dados do IBGE de 

2012, gira em torno de R$ 40.090.504.884,00 - pouco superior ao do 

Maranhão (16º estado da Federação quanto ao PIB) e o PIB per capita em 

torno de R$ 9.998,93 - um pouco superior ao do Acre (18º estado da 

Federação quanto a PIB per capita). A economia local tem sido impulsionada 

pela agropecuária, com destaque à criação de bovinos, que tornaram a região, 

um dos principais criadores de gado bovino do país. O Centro-Oeste Paulista 

conta com uma das menores densidades populacionais do estado de São 

Paulo. De acordo com o Censo, realizado pelo IBGE em 2012, a população 

da região é de aproximadamente 4.009.476 habitantes, ou seja, um pouco 

maior que a população da Paraíba. Sendo assim, se fosse um estado, a região 

seria o 13º estado do país, em população. Atualmente, a população 

corresponde a 9,6% da população do Estado de São Paulo. A densidade 

demográfica da região é de 45,87 habitantes por km², equivalente a do estado 

do Paraná (12º maior em concentração populacional) e aproximadamente 3,6 

vezes menor que a média geral do estado de São Paulo. Considerando a 

hipótese de que a região fosse um estado, este seria o 13º estado da 

federação em densidade populacional.  

A região se destaca pelos baixos índices de criminalidade, segundo 
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estudo da Organização dos Estados Americanos, feito durante o período de 

2002 a 2006, que apresentou na região, baixos índices de assassinato, cuja 

taxa de assassinatos, na maioria dos municípios, dificilmente excede ao 

número de 25 mortes a cada 100 mil habitantes, sendo que a única exceção 

é o município de Clementina onde as taxas de homicídios ficam entre 25,01 a 

50 mortes para cada 10 mil habitantes. A criminalidade na região aumentou 

porém nos últimos anos, em função da vinda de casas de detenções para a 

região, fortemente rejeitadas pela população e pelo fato da região ser rota de 

tráfico de drogas oriundos do Paraguai e Bolívia, que chegam a região através 

dos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, com destino a capital do estado, 

São Paulo. O estudo sobre a qualidade de vida e desigualdade na região 

torna-se complexo, por não haver estudos detalhados, por órgãos oficiais na 

região, mas, por uma média de índices entre as principais cidades da região 

(Araçatuba, Assis, Bauru Marília, Ourinhos e Presidente Prudente, 

equivalente a 28,63% da população, pode se obter, um IDH médio de 0,830 

segundo dados da PNUD em 2000. Tal índice é equivalente ao índice obtido 

pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que ocupam 

o 3º ao 5º lugar no ranking nacional, de índices mais elevados.1 

 

 O Município de Barra Bonita 

 
A FACULDADE GRAN TIETÊ está instalada na cidade de Barra Bonita 

no Estado de São Paulo. Barra Bonita, é um dos 29 municípios paulistas 

considerados estâncias turísticas pelo Estado de São Paulo, por cumprirem 

determinados pré- requisitos definidos por Lei Estadual. Tal status garante a 

esses municípios uma verba maior por parte do Estado para a promoção do 

turismo regional. Também, o município adquire o direito de agregar junto a 

seu nome o título de Estância Turística, termo pelo qual passa a ser designado 

tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais. A 

Gran Tietê pretende dentro das características regionais, oferecer os cursos 

                                           
1 Wikipedia. Centro-Oeste Paulista. Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/CentroOeste_Paulista acessado em 10/03/2016. 
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de graduação, atendendo à demanda regional e cumprindo seu papel social. 

É importante ressaltar a relevância do credenciamento da IES para região e 

sua reconhecida proposta de qualidade de ensino. Apresentando uma 

excelente estrutura física, corpo docente qualificado e inovadora proposta 

pedagógica.  

A IES apresenta um pessoal técnico-administrativo em quantidade 

adequada e sempre que necessário recruta e qualifica novos funcionários 

para atender o nível de qualidade exigido. A Gran Tietê foi pensada a partir 

da sua missão, visão, princípios, valores e inserção regional que constituem 

a vocação do mesmo, de que a mudança provocada pelos avanços 

tecnológicos e pelo cenário globalizado é a grande certeza. As organizações 

e os seus talentos humanos necessitam estar preparadas para trabalharem 

com mudanças a cada momento. Entende-se que a economia não é só global, 

mas, também, instantânea e que não se trata de inovações de produtos ou 

serviços, mas de inovação estratégica, ou seja, a capacidade de mudar 

profundamente os modelos de gestão e de negócio atuais, para criar novas 

formas de servir os clientes, criando riquezas para todos. Outra característica 

é a sociedade da informação que está ingressando, a passos largos, no que 

pode ser chamado de era da economia do conhecimento. Muita riqueza está 

e será criada; muita riqueza está e será destruída.  A inovação estratégica 

envolve três aspectos básicos: o desafio às ortodoxias, a descontinuidade e 

competências-chave. O desafio às ortodoxias compreende ações 

revolucionárias, que possam quebrar tabus e abrir novos caminhos. As ações 

relativas à descontinuidade devem conduzir a estratégias a serem 

operacionalizadas em um futuro que se pode fazer acontecer; nada irreal ou 

falso, mas com os pés no chão. As competências-chave dizem respeito ao 

profundo autoconhecimento das potencialidades das organizações; quais os 

conhecimentos que têm e para onde podem esses conhecimentos conduzir. 

 
 

 Aspectos Históricos de Barra Bonita 

 

A região foi explorada desde o bandeirantismo, na época que desciam 
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o rio Tietê, em direção ao oeste, mas a colonização efetiva somente teve início 

entre os anos de 1883 e 1886, quando o Coronel José de Salles Leme, o 

“Nhonhô de Salles”, procedeu o desmatamento para cultivo de café e criação 

de gado, introduzindo grande número de imigrantes italianos. Salles Leme, 

em sociedade com o Major João Batista Pompeu, abriu uma casa comercial 

e, auxiliados por Salvador de Toledo Pizza e Ezequiel Otero, entre outros, 

promoveram a formação do povoado, junto à barra do córrego afluente do 

Tietê, de grande beleza, posteriormente denominado Córrego Barra Bonita, 

originando, também, o nome do povoado. A travessia do rio, entretanto, era 

difícil, de forma tal que o aglomerado surgido na margem oposta somente 

pode ser integrado a Barra Bonita, em 1915, quando Manuel Ferraz de 

Campos Salles, proprietário de terras no local e então Presidente da 

República, construiu a ponte ligando as duas partes.  

Apesar da Estrada de Ferro Barra Bonita ter entrado em atividade na 

década de 1920, o desenvolvimento do Município (criado em 1906) somente 

ocorreu vinte anos depois, com novos loteamentos, melhoramentos públicos, 

instalação de pequenas indústrias e cultura da cana-de-açúcar que 

possibilitou uma grande demanda de mão-de-obra.2 

 

                                           
2 Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível no site 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/barrabonita.pdf 
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Foto 2. Dr. Campo Salles, José de Salles Leme e João Baptista Pompeu. 
Fonte: http://www.barrabonitatur.com.br/historia-barra-bonita.html 

 Aspectos Geográficos de Barra Bonita 

 
Barra Bonita está localizada a 278 km da capital de São Paulo, 

ocupando hoje uma área de 150,121 km², com população estimada em 2015 

de 36.321 habitantes (IBGE/2015), é palco de um dos mais belos passeios 

fluviais do Brasil. Faz limites com os municípios de Igaraçu do Tietê, Jaú, 

Mineiros do Tietê e São Manuel e Macatuba. Barra Bonita possui uma latitude 

de 22°29’41” sul e uma longitude 48°33’29” oeste, estando a uma altitude de 

475 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Localização de Barra Bonita no Estado de São Paulo e Brasil. 
 
 

O município de Barra Bonita possui uma superfície de 14.991 hectares, 

com um clima subtropical úmido. Vivendo de turismo, do artesanato, da 

cerâmica e da cultura da cana-de-açucar, com a Usina da Barra, maior 

produtora individual de açucar e álcool do mundo, Barra Bonita tem excelente 

índice de qualidade de vida. O Rio Tietê nasce em Salesópolis, numa altitude 

de 1.027 m. Corta o Estado de São Paulo e desemboca no Rio Paraná, a 

1.136 km de sua nascente. Foi rota dos bandeirantes que desbravaram o 

interior do Brasil nos séculos XVII e XVIII em busca de riqueza e apresamento 
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de índios. Os sertanistas que partiram do município de Porto Feliz rumo ao 

Oeste do Estado, depois de navegarem pelas águas tranqüilas do Tietê, 

depararam com as corredeiras do Barreirinho (hoje, a Usina Hidrelétrica de 

Barra Bonita), e, logo a seguir, a calmaria das águas, onde se destaca a orla 

de areia alvíssima, formando o estuário de um pequeno córrego, hoje 

conhecido como córrego Barra Bonita, que deságua no Rio Tietê. Ali pararam 

para repousar e apreciar o magnífico pôr-do-sol. Em meados de 1883, sob 

indícios de minerais preciosos e terra roxa localizados às margens do rio, 

famílias italianas e espanholas, chefiadas pelo Coronel José de Salles Leme, 

fixaram residências, fazendo a derrubada da mata ali existente. Iniciaram o 

plantio de café, a criação de gado e outras formas de exploração dos recursos 

existentes, dando origem ao povoado de Barra Bonita.  

A Hidrovia Tietê- Paraná também desponta como exótica oferta 

turística nacional. As grandes superfícies de água dos reservatórios, as 

extensões de rios em corrente livre, as paisagens naturais e os recursos 

energéticos privilegiam, além do turismo clássico de lazer e cultural, o 

ecológico, o fluvial e o agroturismo. Do turismo à agricultura, à indústria e ao 

comércio, a Hidrovia Tietê-Paraná é, enfim, um rio de negócios, com retorno 

financeiro garantido.3 

 A Eclusa de Barra Bonita começou sua construçaõ em 1962 e sua 

inauguração foi em 1973, levando aproximadamente 11 anos para ficar 

pronta. Possui 25 metros de desnível e o tempo de eclusagem leva doze 

minutos para subir e descer. Tem importante poder econômico por viabilizar 

a Hidrovia Tietê-Paraná. Foi a primeira eclusa a ser explorada turisticamente 

no Estado de São Paulo. É a atração turística mais procurada em Barra Bonita 

pelos turistas do Brasil inteiro. As empresas de Navegação turística em Barra 

Bonita oferecem passeios em seus barcos que levam os turistas para fazer a 

eclusagem. Existem três empresas, e os turistas podem optar pelos passeios 

com duração de tempo maior ou menor, além disso, algumas empresas 

alugam seus barcos para eventos particulares. 

                                           
3 Fonte: Barra Tur disponível no site: http://www.barrabonitatur.com.br/hidrovia-tiete-barra-
bonita.html 
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Foto 3. Navegação na Hidrovia Tietê. 

 

Em Barra Bonita foram implementados sistemas de eclusas que 

viabilizaram a manutenção da navegação fluvial. Muitas barcaças fazem o 

transporte da produção da região a um custo menor do que o do transporte 

rodoviário. A hidrovia Tietê-Paraná "permite a navegação numa extensão de 

1 100 quilômetros entre Conchas, no rio Tietê, em São Paulo e São Simão, 

em Goiás, no rio Paranaíba, até Itaipu, atingindo 2.400 quilômetros de via 

navegável. Somente a hidrovia do Paraná movimentou em 2010, mais de 3,7 

milhões de toneladas de cargas. A hidrovia Tietê-Paraná, em 2011, 

movimentou cerca de 5,8 milhões de toneladas de carga, ficando muito 

próxima de sua capacidade de carga. Foi a segunda hidrovia brasileira em 

quantidade de carga, sendo superada apenas pela quantidade transportada 

na bacia amazônica, que foi de cerca de 9,8 milhões de toneladas. Desta 

hidrovia, cerca de 450 km do rio Tietê são plenamente navegáveis.4 

 

                                           
4 Wikipedia. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA 
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Foto 4. Imagem aérea na Usina Hidrelétrica de Barra Bonita. 

 
 

 Aspectos Demográficos da Região de 

influência 

 

A população estimada de Barra Bonita em 2015 é de 36.326 

habitantes. 

A região de Barra Bonita com potencial atuação da Faculdade 

Gran Tietê, possui população superior a 700 mil habitantes, como pode 

ser observado na tabela a seguir. 
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Fonte: IBGE/2016 
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A seguir é apresentado o mapa da macrorregião de Barra Bonita. 

 
 

 
 

Mapa 3. Macrorregião de Barra Bonita 
Fonte: google maps 

 
 

 Aspectos Econômicos e Sociais 

O município é parte de uma região do Estado de São Paulo em franco 

desenvolvimento, cuja economia é fundamentada principalmente por sua 

Usina de Açúcar e álcool e pelo seu turismo que é bastante difundido: além 

de suas indústrias exportadoras de óleos essenciais, cerâmicas e produtos 

eletrônicos e, principalmente, um parque industrial bastante significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 5. Vista Aérea de Barra Bonita. 
Fonte: Panoramio – Photos by Pedro A. Ribeiro. 
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O município é parte de uma região do Estado de São Paulo em franco 

desenvolvimento, cuja economia é fundamentada na agricultura, comércio, 

serviços e, principalmente, um parque industrial bastante significativo. A 

macrorregião possui importantes indústrias, tais como: 

- CAIO Induscar - empresa encarroçadora de ônibus, líder na produção 

de carrocerias urbanas no Brasil; 

 

 
Foto 6. Visão Aérea da Caio Induscar. 

 
- IRIZAR - empresa espanhola encarroçadora de ônibus rodoviários; 
 
 

 
 

Foto 7. Visão Externa da Irizar. 
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- EMBRAER - uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo; 
 
 

 
 

Foto 8. Visão Aérea da Embraer 
 
 

 
 

Foto 9. Linha de Produção da Embraer 
 
 
 
 
 
 
- DURATEX - hoje a maior empresa produtora de painéis de madeira 

industrializada, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul; 
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Foto 10. Foto Aérea da DURATEX. 

 
 

 
 

Foto 11. Usina da Barra – Raízen. 
 
 

Além delas, temos a Cervejaria Belco (hoje fabricante da Cerveja 

Proibida) , Usina Açucareira São Manuel, Usina da Barra/Cosan, Usina Barra 

Grande, Grupo Centroflora e EUCATEX, empregando grande número de 

pessoas.  A seguir é apresentada uma Tabela com algumas das principais 

indústrias da macrorregião de abrangência de Barra Bonita. 
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Quadro 7- Algumas das principais indústrias da região da macrorregião de Barra Bonita. 

 
 

O produto interno bruto (PIB) que representa a soma (em valores 

monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos na região é superior 

a 16 bilhões de reais. 
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Fonte: IBGE/2012 
Tabela 1. PIB da Macrorregião de Barra Bonita. 

 

 População do ensino médio regional e taxa de 

matriculados no ensino médio 

 
Introduzida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

- Lei no 9394/96), a Educação Básica corresponde a um direito social e a um 

requisito fundamental para o pleno desenvolvimento da pessoa como 

individuo, cidadão e sujeito social. Inclui três etapas que se sucedem: a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

A Lei 9.131/95 e a LDB ampliam para toda a Educação Básica a fixação 
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de conteúdos mínimos (art. 210 da Constituição Federal de 1988) e delegam, 

em caráter propositivo, ao MEC e ao CNE, a responsabilidade de assegurar 

a formação nacional comum por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Nesse contexto, a macrorregião de Barra Bonita possui uma população nas 

diferentes faixas etárias (10 até 24 anos) bastante considerável, apontando 

clara demanda para as próximas décadas, em especial, para determinados 

cursos superiores de graduação e oferecidos com qualidade – como proposto 

pela Faculdade Gran Tietê. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2012. 

Tabela 2. Faixa Etária da População – Pirâmide Populacional. 
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Para compreender a natureza das mudanças pelas quais passou a 

educação brasileira nos últimos anos, bem como o quadro geral que 

condiciona as políticas esboçadas para enfrentá-las, deve-se analisar a 

interação destas iniciativas com a dinâmica social, onde o peso e impacto das 

decisões de governo são bem menores do que se é levado a supor se o foco 

da análise se torna a política governamental. Esta não tem o poder de 

determinar o social, ao contrário, interage com este na condição de 

coadjuvante, ainda que não desprezível. Exatamente por isso, a ação dos 

governos tem de se haver com limitações importantes. No caso brasileiro, 

podem se sumariar estas limitações em duas vertentes. De um lado, aquelas 

decorrentes das opções da política econômica que, salvo reorientação 

significativa, não mudam no próximo período. Importa ressaltar que algumas 

das mudanças necessárias na educação estão longe de serem viáveis sem 

turbulências consideráveis na área política e, particularmente, na econômica. 

Exemplo mais claro disso pode ser observado na necessária mudança do 

montante de recursos aplicados em educação. Nesse contexto, um a cada 

quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil abandona a escola 

antes de completar a última série. Dados do Relatório de Desenvolvimento 

2012 pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 

Com a taxa de 24,3%, o Brasil tem a terceira maior taxa de abandono escolar 

entre os 100 países com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), só 

atrás da Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas de São Cristovam e Névis, 

no Caribe (26,5%). Na América Latina, só Guatemala (35,2%) e Nicarágua 

(51,6%) tem taxas de evasão superiores. No relatório, o organismo da ONU 

sugere que o país adote "políticas educacionais ambiciosas" para mudar essa 

situação, por causa do envelhecimento da população brasileira, que deve se 

intensificar nas próximas décadas e reduzir o percentual de trabalhadores 

ativos.  

O documento mostra que apesar de ter avançado nas últimas duas 

décadas, o Brasil ainda tem um IDH menor que a média dos países da 

América Latina e Caribe. O país está na posição 85ª do ranking, que leva em 

conta a expectativa de vida, o acesso ao conhecimento e a renda per capita. 
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Nesse contexto, a Faculdade Gran Tietê é consciente de seu papel como 

Instituição promotora de mudanças, mediante a formação e qualificação do 

homem cidadão que interage ativamente junto à sociedade, promovendo o 

crescimento e o desenvolvimento local, regional e nacional. Atuar como centro 

de referência em ensino e extensão, nas áreas específicas escolhidas, é um 

propósito para o qual a Faculdade Gran Tietê vem se preparando com 

disposição, ciente dos desafios que se interpõem neste cenário de 

competitividade que caracteriza a nova realidade contextual em que se insere. 

Tendo como fundamento a visão prospectiva do planejamento, foram 

estabelecidas como estratégias algumas opções que justificam a elaboração 

deste projeto. Essas ações podem ser identificadas a partir do pressuposto 

de que a capacitação humana e profissional da população é que constrói o 

desenvolvimento. Essa capacitação é traduzida pelo processo educacional 

que conduz a qualificação para o exercício profissional e a realização humana. 

Assim, as políticas econômicas estão a interagir de forma harmoniosa com as 

políticas sociais, favorecendo o processo que viabiliza ações conjuntas 

capazes de superar as condições de pobreza, integrando a população ao 

processo de desenvolvimento.  

A construção desse novo paradigma de desenvolvimento passa pela 

oferta de serviços sociais básicos de qualidade, com ganhos na evolução dos 

indicadores sociais. A Faculdade Gran Tietê busca contribuir ativamente para 

o desenvolvimento e a melhora da qualidade de vida da população, trazendo 

para a região um curso que contribuirá significativamente para que a melhoria 

na qualidade de vida seja possível e alcançada. 
 

 

 Inserção Regional 

 

A FACULDADE GRAN TIETÊ pretende dentro das características 

regionais, oferecer os cursos de graduação - atendendo à demanda regional 

e cumprindo seu papel social. É importante ressaltar a relevância do 

credenciamento da IES para região e sua reconhecida proposta de qualidade 

de ensino, pois apresenta uma excelente estrutura física, corpo docente 
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qualificado e inovadora proposta pedagógica. A IES apresenta um pessoal 

técnico-administrativo em quantidade adequada e, sempre que necessário, 

recruta e qualifica novos funcionários para atender o nível de qualidade 

exigido. 

A FACULDADE GRAN TIETÊ foi pensada a partir da sua missão, visão, 

princípios, valores e inserção regional que constituem a sua vocação, pois 

está ciente de que a mudança provocada pelos avanços tecnológicos e pelo 

cenário globalizado é a grande certeza. As organizações e os seus talentos 

humanos necessitam estar preparadas para trabalharem com mudanças que 

ocorrem na atualidade. Entende-se que a economia não é só global, mas, 

também, instantânea e que não se trata apenas de inovações de produtos ou 

serviços, mas também de inovação estratégica, ou seja, a capacidade de 

mudar profundamente os modelos de gestão e de negócio atuais, para criar 

novas formas de atender os clientes, criando riquezas para todos. 

 Outra característica é a sociedade da informação que está 

ingressando, a passos largos, no que pode ser chamado de era da economia 

do conhecimento. Muita riqueza estará sendo gerada e muita riqueza também 

poderá estar sendo destruída e isto depende, em grande parte, das técnicas 

de gestão e empreendedorismo. A inovação estratégica envolve três aspectos 

básicos: o desafio às ortodoxias, a descontinuidade e competências-chave. O 

desafio às ortodoxias compreende ações revolucionárias, que possam 

quebrar tabus e abrir novos caminhos. As ações relativas à descontinuidade 

devem conduzir a estratégias a serem operacionalizadas em um futuro que 

se pode fazer acontecer; nada irreal ou falso, mas com os pés no chão. As 

competências-chave dizem respeito ao profundo autoconhecimento das 

potencialidades das organizações; quais os conhecimentos que têm e para 

onde podem esses conhecimentos conduzir. 

 

3.5. HISTORIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL 
 

 

A organização da Enfermagem na Sociedade Brasileira começa no 

período colonial e vai até o final do século XIX. A profissão surge como uma 

simples prestação de cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, 
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na sua maioria, por escravos, que nesta época trabalhavam nos domicílios. 

Desde o princípio da colonização foi incluída a abertura das Casas de 

Misericórdia, que tiveram origem em Portugal. A primeira Casa de 

Misericórdia foi fundada na Vila de Santos, em 1543. Em seguida, ainda no 

século XVI, surgiram as do Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. Mais tarde 

Porto Alegre e Curitiba, esta inaugurada em 1880, com a presença de D. 

Pedro II e Dona Tereza Cristina. 

 No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, merece destaque o 

trabalho do Padre José de Anchieta. Ele não se limitou ao ensino de ciências 

e catequeses. Foi além. Atendia aos necessitados, exercendo atividades de 

médico e enfermeiro. Em seus escritos encontramos estudos de valor sobre 

o Brasil, seus primitivos habitantes, clima e as doenças mais comuns. A 

terapêutica empregada era à base de ervas medicinais minunciosamente 

descritas. Supõe-se que os Jesuítas faziam a supervisão do serviço que era 

prestado por pessoas treinadas por eles. Não há registro a respeito. 

Outra figura de destaque é Frei Fabiano Cristo, que durante 40 anos 

exerceu atividades de enfermeiro no Convento de Santo Antônio do Rio de 

Janeiro (Séc. XVIII). Os escravos tiveram papel relevante, pois auxiliavam os 

religiosos no cuidado aos doentes. Em 1738, Romão de Matos Duarte 

consegue fundar no Rio de Janeiro a Casa dos Expostos. Somente em 1822, 

o Brasil tomou as primeiras medidas de proteção à maternidade que se 

conhecem na legislação mundial, graças à atuação de José Bonifácio 

Andrada e Silva. A primeira sala de partos funcionava na Casa dos Expostos 

em 1822. Em 1832 organizou-se o ensino médico e foi criada a Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. A escola de parteiras da Faculdade de Medicina 

diplomou no ano seguinte a célebre Madame Durocher, a primeira parteira 

formada no Brasil. 

No começo do século XX, grande número de teses médicas foram 

apresentadas sobre Higiene Infantil e Escolar, demonstrando os resultados 

obtidos e abrindo horizontes e novas realizações. Esse progresso da 

medicina, entretanto, não teve influência imediata sobre a Enfermagem. 

Assim sendo, na enfermagem brasileira do tempo do Império, raros nomes de 
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destacaram e, entre eles, merece especial menção o de Anna Nery.5 

3.6. AS PRÁTICAS DE SAÚDE AO LONGO DA HISTÓRIA E O 
DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM 

 

No período Pré-Cristão as doenças eram tidas como um castigo de 

Deus ou resultavam do poder do demônio. Por isso os sacerdotes ou 

feiticeiras acumulavam funções de médicos e enfermeiros. O tratamento 

consistia em aplacar as divindades, afastando os maus espíritos por meio de 

sacrifícios. Usavam-se: massagens, banho de água fria ou quente, purgativos, 

substâncias provocadoras de náuseas. Mais tarde os sacerdotes adquiriram 

conhecimentos sobre plantas medicinais e passaram a ensinar pessoas, 

delegando-lhes funções de enfermeiros e farmacêuticos. Alguns papiros, 

inscrições, monumentos, livros de orientações política e religiosas, ruínas de 

aquedutos e outras descobertas nos permitem formar uma ideia do tratamento 

dos doentes. 

O cristianismo foi a maior revolução social de todos os tempos. Influiu 

positivamente através da reforma dos indivíduos e da família. Os cristãos 

praticavam uma tal caridade, que movia os pagãos: "Vede como eles se 

amam". Desde o início do cristianismo os pobres e enfermos foram objeto de 

cuidados especiais por parte da Igreja. Pedro, o apóstolo, ordenou diáconos 

para socorrerem os necessitados. As diaconisas prestavam igual assistência 

às mulheres. Os cristãos até então perseguidos, receberam no ano 335 pelo 

Edito de Milão, do imperador Constantino, a liberação para que a Igreja 

exercesse suas obras assistenciais e atividades religiosas. Houve uma 

profunda modificação na assistência aos doentes - os enfermos eram 

recolhidos às diaconias, que eram casas particulares, ou aos hospitais 

organizados para assistência a todo tipo de necessitados. 

Os períodos relacionados com a mudança das práticas de saúde foram 

divididos em:  

- As práticas de saúde instintivas - caracteriza a prática do cuidar nos grupos 

nômades primitivos, tendo como pano-de-fundo as concepções evolucionista 

                                           
5 http://www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-historia.htm 
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e teológica. Neste período as práticas de saúde, propriamente ditas, num 

primeiro estágio da civilização, consistiam em ações que garantiam ao homem 

a manutenção da sua sobrevivência, estando na sua origem, associadas ao 

trabalho feminino. Com o evoluir dos tempos, constatando que o 

conhecimento dos meios de cura resultavam em poder, o homem, aliando 

este conhecimento ao misticismo, fortaleceu tal poder e apoderou-se dele. 

Observa-se que a Enfermagem está em sua natureza intimamente 

relacionada ao cuidar das sociedades primitivas. 

- As práticas de saúde mágico-sacerdotais - aborda a relação mística entre as 

práticas religiosas e as práticas de saúde primitivas desenvolvidas pelos 

sacerdotes nos templos. Este período corresponde à fase de empirismo, 

verificada antes do surgimento da especulação filosófica que ocorre por volta 

do século V a.C. Essa prática permanece por muitos séculos desenvolvida 

nos templos que, a princípio, foram simultaneamente santuários e escolas, 

onde os conceitos primitivos de saúde eram ensinados. Posteriormente, 

desenvolveram-se escolas específicas para o ensino da arte de curar no sul 

da Itália e na Sicília, propagando-se pelos grandes centros do comércio, nas 

ilhas e cidades da costa. Naquelas escolas pré-hipocráticas, eram variadas 

as concepções acerca do funcionamento do corpo humano, seus distúrbios e 

doenças, concepções essas que, por muito tempo, marcaram a fase empírica 

da evolução dos conhecimentos em saúde. 

O ensino era vinculado à orientação da filosofia e das artes e os 

estudantes viviam em estreita ligação com seus mestres, formando as 

famílias, as quais serviam de referência para mais tarde se organizarem em 

castas. Quanto à Enfermagem, as únicas referências concernentes à época 

em questão estão relacionadas com a prática domiciliar de partos e a atuação 

pouco clara de mulheres de classe social elevada que dividiam as atividades 

dos templos com os sacerdotes. 

- As práticas de saúde no alvorecer da ciência - relaciona a evolução das 

práticas de saúde ao surgimento da filosofia e ao progresso da ciência, 

quando estas então se baseavam nas relações de causa e efeito. Inicia-se no 

século V a.C., estendendo-se até os primeiros séculos da Era Cristã. 
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A prática de saúde, antes mística e sacerdotal, passa agora a ser um 

produto desta nova fase, baseando-se essencialmente na experiência, no 

conhecimento da natureza, no raciocínio lógico - que desencadeia uma 

relação de causa e efeito para as doenças - e na especulação filosófica, 

baseada na investigação livre e na observação dos fenômenos, limitada, 

entretanto, pela ausência quase total de conhecimentos anatomofisiológicos. 

Essa prática individualista volta-se para o homem e suas relações com a 

natureza e suas leis imutáveis. Este período é considerado pela Medicina 

grega como período hipocrático, destacando a figura de Hipócrates que como 

já foi demonstrado no relato histórico, propôs uma nova concepção em saúde, 

dissociando a arte de curar dos preceitos místicos e sacerdotais, através da 

utilização do método indutivo, da inspeção e da observação. Não há 

caracterização nítida da prática de Enfermagem nesta época. 

- As práticas de saúde monástico-medievais - Focaliza a influência dos fatores 

sócio-econômicos e políticos do medievo e da sociedade feudal nas práticas 

de saúde e as relações destas com o cristianismo. Esta época corresponde 

ao aparecimento da Enfermagem como prática leiga, desenvolvida por 

religiosos e abrange o período medieval compreendido entre os séculos V e 

XIII. Foi um período que deixou como legado uma série de valores que, com 

o passar dos tempos, foram aos poucos legitimados e aceitos pela sociedade 

como características inerentes à Enfermagem. A abnegação, o espírito de 

serviço, a obediência e outros atributos que dão à Enfermagem, não uma 

conotação de prática profissional, mas de sacerdócio. 

- As práticas de saúde pós monásticas - evidencia a evolução das práticas de 

saúde e, em especial, da prática de Enfermagem no contexto dos movimentos 

Renascentistas e da Reforma Protestante. Corresponde ao período que vai 

do final do século XIII ao início do século XVI A retomada da ciência, o 

progresso social e intelectual da Renascença e a evolução das universidades 

não constituíram fator de crescimento para a Enfermagem. 

Enclausurada nos hospitais religiosos, permaneceu empírica e 

desarticulada durante muito tempo, vindo desagregar-se ainda mais a partir 

dos movimentos de Reforma Religiosa e das conturbações da Santa 
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Inquisição. O hospital, já negligenciado, passa a ser um insalubre depósito de 

doentes, onde homens, mulheres e crianças coabitam as mesmas 

dependências, amontoados em leitos coletivos. Sob exploração deliberada, o 

serviço doméstico - pela queda dos padrões morais que o sustentava- tornou-

se indigno e sem atrativos para as mulheres de casta social elevada Esta fase 

tempestuosa, que significou uma grave crise para a Enfermagem, permanece 

por muito tempo e apenas no limiar da revolução capitalista é que alguns 

movimentos reformadores, que partiram principalmente de iniciativas 

religiosas e sociais, tentam melhorar as condições do pessoal a serviço dos 

hospitais. 

- As práticas de saúde no mundo moderno - analisa as práticas de saúde e, 

em especial, a de Enfermagem, sob a ótica do sistema político-econômico da 

sociedade capitalista. Ressalta o surgimento da Enfermagem como prática 

profissional institucionalizada. Esta análise inicia-se com a Revolução 

Industrial no século XVI e culmina com o surgimento da Enfermagem moderna 

na Inglaterra, no século XIX. 

O avanço da Medicina vem favorecer a reorganização dos hospitais. É 

na reorganização da Instituição Hospitalar e no posicionamento do médico 

como principal responsável por esta reordenação, que vamos encontrar as 

raízes do processo de disciplinarização e seus reflexos na Enfermagem, ao 

ressurgir da fase sombria em que esteve submersa até então. 

A evolução crescente dos hospitais não melhorou, entretanto, suas 

condições de salubridade. Diz-se mesmo que foi a época em que estiveram 

sob piores condições, devido principalmente à predominância de doenças 

infecto-contagiosas e à falta de pessoas preparadas para cuidar dos doentes. 

Os ricos continuavam a ser tratados em suas próprias casas, enquanto os 

pobres, além de não terem esta alternativa, tornavam-se objeto de instrução 

e experiências que resultariam num maior conhecimento sobre as doenças 

em benefício da classe abastada. 

É neste cenário que a Enfermagem passa a atuar, quando Florence 

Nightingale é convidada pelo Ministro da Guerra da Inglaterra para trabalhar 

junto aos soldados feridos em combate na Guerra da Criméia. 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  65  
 

 Primeiras Escolas de Enfermagem 

 
 

Apesar das dificuldades que as pioneiras da Enfermagem tiveram que 

enfrentar, devido à incompreensão dos valores necessários ao desempenho 

da profissão, as escolas se espalharam pelo mundo, a partir da Inglaterra. 

Nos Estados Unidos a primeira Escola foi criada em 1873. Em 1877 as 

primeiras enfermeiras diplomadas começam a prestar serviços a domicílio em 

New York. As escolas deveriam funcionar de acordo com a filosofia da Escola 

de Florence Nightingale, baseada em quatro ideias-chave: 

- O treinamento de enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto 

qualquer outra forma de ensino e ser mantido pelo dinheiro público. 

- As escolas de treinamento deveriam uma estreita associação com os 

hospitais, mas manter sua independência financeira e administrativa. 

- Enfermeiras profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar 

de pessoas não envolvidas em Enfermagem. 

- As estudantes deveriam, durante o período de treinamento, ter residência à 

disposição, que lhes oferecesse ambiente confortável e agradável, próximo 

ao hospital. 

 

 Desenvolvimento da Educação em 

Enfermagem no Brasil (Século XIX) 

 

Ao final do século XIX, apesar de o Brasil ainda ser um imenso território 

com um contigente populacional pouco elevado e disperso, um processo de 

urbanização lento e progressivo já se fazia sentir nas cidades que possuíam 

áreas de mercado mais intensas, como São Paulo e Rio de Janeiro. As 

doença infecto-contagiosas, trazidas pelos europeus e pelos escravos 

africanos, começam a propagar-se rápida e progressivamente. A questão 

saúde passa a constituir um problema econômico-social. Para deter esta 

escalada que ameaçava a expansão comercial brasileira, o governo, sob 

pressões externas, assume a assistência à saúde através da criação de 

serviços públicos, da vigilância e do controle mais eficaz sobre os portos, 
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inclusive estabelecendo quarentena Revitaliza, através da reforma Oswaldo 

Cruz introduzida em 1904, a Diretoria-Geral de Saúde Pública, incorporando 

novos elementos à estrutura sanitária, como o Serviço de Profilaxia da Febre 

Amarela, a Inspetoria de Isolamento e Desinfecção e o Instituto Soroterápico 

Federal, que posteriormente veio se transformar no Instituto Oswaldo Cruz. 

Mais tarde, a Reforma Carlos Chagas (1920), numa tentativa de 

reorganização dos serviços de saúde, cria o Departamento Nacional de Saúde 

Pública, órgão que, durante anos, exerceu ação normativa e executiva das 

atividades de Saúde Pública no Brasil. 

A formação de pessoal de Enfermagem - para atender inicialmente aos 

hospitais civis e militares e posteriormente, às atividades de saúde pública - 

principiou com a criação, pelo governo, da Escola Profissional de Enfermeiros 

e Enfermeiras, no Rio de Janeiro, junto ao Hospital Nacional de Alienados do 

Ministério dos Negócios do Interior. Esta escola, que é de fato a primeira 

escola de Enfermagem brasileira, foi criada pelo Decreto Federal nº 791, de 

27 de setembro de 1890, e denomina-se hoje Escola de Enfermagem Alfredo 

Pinto, pertencendo à Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO. 

 

Cruz Vermelha Brasileira 

A Cruz Vermelha Brasileira foi organizada e instalada no Brasil em fins 

de 1908, tendo como primeiro presidente Oswaldo Cruz. Destacou-se a Cruz 

Vermelha Brasileira por sua atuação durante a I Guerra Mundial (1914-1918). 

Fundaram-se filiais nos Estados. Durante a epidemia de gripe espanhola 

(1918), colaborou na organização de postos de socorro, hospitalizando 

doentes e enviando socorristas a diversas instituições hospitalares e a 

domicílio. Atuou também socorrendo vítimas das inundações, nos Estados de 

Sergipe e Bahia, e as das secas do Nordeste. Muitas das socorristas 

dedicaram-se ativamente à formação de voluntárias, continuando suas 

atividades após o término do conflito. 

 

Saúde Pública 

No desenvolvimento das organizações sanitárias no Brasil, aparecem 
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dois grandes médicos: Oswaldo Cruz, responsável pela criação da medicina 

preventiva entre nós e Carlos Chagas, pela sua contribuição à enfermagem 

em Saúde Pública. Em 2 de janeiro de 1920, pelo Decreto 3.987, foi criado o 

Departamento Nacional de Saúde Pública. No setor de Profilaxia da 

Tuberculose, iniciou-se o serviço de visitadores. No ano seguinte, pensou-se 

em estender essa assistência ao setor de doenças venéreas e outras doenças 

transmissíveis. Por iniciativa de Carlos Chagas, então diretor do 

Departamento, e com a cooperação da Fundação Rockfeller, chegou ao Rio, 

em 1921, um grupo de enfermeiras visitadoras que iniciou um curso intensivo. 

Fundada a Escola Ana Néri, as primeiras alunas foram logo contratadas pelo 

Departamento Nacional de Saúde Pública. Teve início então um trabalho de 

educação sanitária nos setores de profilaxia da tuberculose e higiene infantil, 

estendendo-se depois, à higiene pré-natal e visitação aos portadores de 

doenças transmissíveis. 

 

 Primeiras Escolas de Enfermagem no Brasil  

 
Escola de Enfermagem "Alfredo Pinto" 

Esta escola é a mais antiga do Brasil, data de 1890, foi reformada por 

Decreto de 23 de maio de 1939. O curso passou a três anos de duração e era 

dirigida por enfermeiras diplomadas. Foi reorganizada por Maria Pamphiro, 

uma das pioneiras da Escola Ana Néri. 

 

Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro 

Começou em 1916 com um curso de socorrista, para atender às 

necessidades prementes da 1ª Guerra Mundial. Logo foi evidenciada a 

necessidade de formar profissionais da área. Funcionavam dois cursos : um 

era para profissionais (que desenvolveu-se somente após a fundação da 

Escola Ana Néri) e o outro para voluntários. Os diplomas expedidos pela 

escola eram registrados inicialmente no Ministério da Guerra e considerados 

oficiais. Esta escola encerrou suas atividades. 
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Escola Ana Néri 

A primeira diretora foi Miss Clara Louise Kienninger, senhora de grande 

capacidade e virtude, que soube ganhar o coração das primeiras alunas. Com 

habilidade fora do comum, adaptou-se aos costumes brasileiros. Os cursos 

tiveram início em 19 de fevereiro de 1923, com 14 alunas. Instalou-se 

pequeno internato próximo ao Hospital São Francisco de Assis, onde seriam 

feitos os primeiros estágios. Em 1923, durante um surto de varíola, 

enfermeiras e alunas dedicaram-se ao combate à doença. Enquanto nas 

epidemias anteriores o índice de mortalidade atingia 50%, desta vez baixou 

para 15%. A primeira turma de Enfermeiras diplomou-se em 19 de julho de 

1925. 

Destacam-se desta turma as Enfermeiras Lais Netto dos Reys, Olga 

Salinas Lacôrte, Maria de Castro Pamphiro e Zulema Castro, que obtiveram 

bolsa de estudos nos Estados Unidos. A primeira diretora brasileira da Escola 

Ana Néri foi Raquel Haddock Lobo, nascida a 18 de junho de 1891. Foi a 

pioneira da Enfermagem moderna no Brasil. Esteve na Europa durante a 

Primeira Grande Guerra, incorporou-se à Cruz Vermelha Francesa, onde se 

preparou para os primeiros trabalhos. Destacou-se no serviço de guerra de tal 

maneira que foi condecorada pelo governo francês. De volta ao Brasil, 

continuou a trabalhar como Enfermeira, servindo na Santa Casa de 

Campanha, ao lado de uma Filha de Caridade, sua antiga mestra. Realizou 

estudos de Administração, especializou-se em doenças transmissíveis. Em 

1930 começou a publicação da revista "Anais de Enfermagem". Em julho de 

1931 assumiu a direção da escola, trabalho de muita relevância para a 

Enfermagem brasileira. Faleceu em 25 de setembro de 1933. 

 

Escola de Enfermagem Carlos Chagas 

Por Decreto nº 10.925, de 7 de junho de 1933 e iniciativa de Dr. Ernani 

Agrícola, diretor da Saúde Pública de Minas Gerais, foi criado pelo Estado a 

Escola de Enfermagem "Carlos Chagas", a primeira a funcionar fora da 

Capital da República. A organização e direção dessa Escola coube a Laís 
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Netto dos Reys, sendo inaugurada em 19 de julho do mesmo ano. A Escola 

"Carlos Chagas", além de pioneira entre as escolas estaduais, foi a primeira 

a diplomar religiosas no Brasil. 

 

Escola de Enfermagem "Luisa de Marsillac" 

Fundada e dirigida por Irmã Matilde Nina, Filha de Caridade, a Escola 

de Enfermagem Luisa de Marillac representou um avanço na Enfermagem 

Nacional, pois abria largamente suas portas, não só às jovens estudantes 

seculares, como também às religiosas de todas as Congregações. É a mais 

antiga escola de religiosas no Brasil e faz parte da Pontifífícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

 

Escola Paulista de Enfermagem 

Fundada em 1939 pelas Franciscanas Missionárias de Maria, foi a 

pioneira da renovação da enfermagem na Capital paulista, acolhendo também 

religiosas de outras Congregações. Uma das importantes contibuições dessa 

escola foi o início dos Cursos de Pós-graduação em Enfermagem Obstétrica. 

Esse curso que deu origem a tantos outros, atualmente ministrados em várias 

escolas do país. 

 

Escola de Enfermagem da USP 

Fundada com a colaboração da Fundação de Serviços de Saúde 

Pública (FSESP) em 1944, faz parte da Universidade de São Paulo. Sua 

primeira diretora foi Edith Franckel, que também prestara serviços como 

Superintendente do Serviço de Enfermeiras do Departamento de Saúde. A 

primeira turma diplomou-se em 1946. A Escola ministrou cursos de formação 

de Professores e Administração de Enfermagem com a duração de um ano. 

Acrescentou no seu currículo o Curso de Habilitação em Obstetrícia, e 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
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 Entidades de Classe (ABEN / Sistema 

COFEN/COREN's) 

 

Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn 

Sociedade civil sem fins lucrativos, que congrega enfermeiras e 

técnicos em enfermagem, fundada em agosto de 1926, sob a denominaçào 

de "Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras". É uma 

entidade de diretio privado, de caráter científico e assistencial regida pelas 

disposições do Estatuto, Regulamento Geral ou Regimento Especial Em 

1929, no Canadá, na Cidade de Montreal, a Associação Brasileira de 

Enfermagem, foi admitida no Conselho Internacional de Enfermeiras (I.C.N). 

Por um espaço de tempo a associação ficou inativa. 

Em 1944, um grupo de enfermeiras resolveu reerguê-la com o nome 

Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas. Seus estatutos foram 

aprovados em 18 de setembro de 1945. Foram criadas Seções Estaduais, 

Coordenadorias de Comissões. Ficou estabelecido que em qualquer Estado 

onde houvesse 7 (sete) enfermeiras diplomadas, poderia ser formada uma 

Seção. Em 1955, esse número foi elevado a 10 (dez). Em 1952, a Associação 

foi considerada de Utilidade Pública pelo Decreto nº 31.416/52 Em 21 de 

agosto de 1964, foi mudada a denominação para Associação Brasileira de 

Enfermagem - ABEn. Atualmente a ABEn, com sede em Brasília, funciona 

através de Seções formadas nos Estados, e no Distrito Federal, as quais, por 

sua vez, poderão subdividir-se em Distritos formados nos Municípios das 

Unidades Federativas da União. 

 

Finalidades da ABEn 

I. Congregar os enfermeiros e técnicos em Enfermagem, incentivar o 

espírito de união e solidariedade entre as classes; 

II. Promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos 

integrantes de Enfermagem do País. 

III. Promover integração às demais entidades representativas da 

Enfermagem, na defesa dos interesses da profissão. 
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Sistema COFEN/COREN'S 

Criação - Em 12 de julho de 1973, através da Lei 5.905, foram criados 

os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, constituindo em seu 

conjunto Autarquias Federais, vinculadas ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos 

disciplinadores do exercício da Profissão de Enfermeiros , e Técnicos de 

Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem Em cada estado existe um 

Conselho Regional os quais estão subordinados ao Conselho Federal, que é 

sediado no Rio de Janeiro e com escritório Federal em Brasília. 

Direção - Os Conselhos Regionais de Enfermagem, são dirigidos pelos 

próprios inscritos, que formam uma chapa e concorrem a eleições. O mandato 

dos membros do COFEN/COREN's é honorífico e tem duração de três anos, 

com direito apenas a uma reeleição. A formação do plenário do COFEN é 

composta pelos profissionais que são eleitos pelos Presidentes dos CORENs. 

Receita - A manutenção dos Sistema COFEN/CORENs é feita através 

da arrecadação de taxas emolumentos por serviços prestados, anuidades, 

doações , legados e outros, dos profissionais inscritos nos CORENs. 

Finalidade - São entidades públicas de direito privado vinculadas ao Poder 

Executivo, na esfera da fiscalização do exercício profissional. O objetivo 

primordial é zelar pela qualidade dos profissionais de Enfermagem, pelo 

respeito ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e cumprimento 

da Lei do Exercício Profissional.  

O Sistema COFEN/CORENs encontra-se representado em 27 Estados 

Brasileiros, sendo este filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em 

Genebra. 

 

Competências 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) órgão normativo e de 

decisão superior:  

- normatizar e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom 

funcionamento dos Conselhos Regionais; 
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- esclarecer dúvidas apresentadas pelos COREN's; · apreciar decisões dos 

COREN's, homologando, suprindo ou anulando atos praticados por este; 

- aprovar contas e propostas orçamentária de autarquia, remetendo-as aos 

órgãos competentes; 

- promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional; 

- exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei. 

 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN) - órgão de execução, 

decisão e normatização suplementar: 

- deliberar sobre inscrições no Conselho e seu cancelamento; 

- disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes 

gerais do COFEN; 

- executar as instruções e resoluções do COFEN; 

- expedir carteira e cédula de identidade profissional, indispensável ao 

exercício da profissão, a qual tem validade em todo território nacional; 

- fiscalizar e decidir os assuntos referentes à Ética Profissional impondo as 

penalidades cabíveis; 

- elaborar a proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, 

submetendo-os a aprovação do COFEN; 

- zelar pelo conceito da profissão e dos que a exercem; 

propor ao COFEN medidas visando a melhoria do Exercício Profissional; 

- eleger sua diretoria e seus delegados eleitores a nível central e regional; 

- exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905/73 e 

pelo COFEN. 

 

Sistema de Disciplina e Fiscalização 

O Sistema de Disciplina e Fiscalização do Exercício Profissional da 

Enfermagem, instituído por lei, desenvolve suas atividades segundo as 

normas baixadas por Resoluções do COFEN. O Sistema é constituído dos 

seguintes objetivos: 

- área disciplinar normativa - estabelecendo critérios de orientação e 

aconselhamento, para o exercício de Enfermagem, baixando normas visando 
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o exercício da profissão, bem como atividade na área de Enfermagem nas 

empresas, consultórios de Enfermagem, observando as peculiaridades 

atinentes à classe e a conjuntura de saúde do país. 

- área disciplinar corretiva - instaurando processo em casos de infrações ao 

Código de Ética do Profissionais de Enfermagem, cometidas pelos 

profissionais inscritos e, no caso de empresa, processos administrativos, 

dando prosseguimento aos respectivos julgamentos e aplicações das 

penalidades cabíveis; encaminhando às repartições competentes os casos de 

alçada destas. 

- área fiscalizatória - realizando atos e procedimentos para prevenir a 

ocorência de infrações à legislação que regulamenta o exercício da 

Enfermagem; inspecionando e examinando os locais públicos e privados, 

onde a Enfermagem é exercida, anotando as irregularidades e infrações 

verificadas, orientando para sua correção e colhendo dados para a 

instauração dos processos de competência do COREN e encaminhando às 

repartições competentes, representações. 6 

 

3.7. HISTORIA DOS HOSPITAIS CONVENIADOS COM A FACULDADE 

GRAN TIETÊ NA REGIÃO DE BARRA BONITA 

 
 
 

 Associação de Proteção e Assistência à 

Maternidade e à Infância de Barra Bonita 

 
A Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de 

Barra Bonita fundada em 3 de novembro de 1950. Mantenedora do Hospital 

e Maternidade São José Inaugurado em 20 de maio de 1962. No dia 3 de 

novembro de 1950, por iniciativa de vários representantes de nossa 

comunidade, liderados pelo Prefeito Municipal Sr. Hermínio de Lima, realizou-

se no prédio do Ideal Clube, à Rua Campos Salles (atualmente agência da 

Caixa Econômica Federal) a Assembleia Geral de Fundação da Associação 

                                           
6 http://inter.coren-sp.gov.br/node/34635 
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de Proteção e Assistência à Maternidade e a infância de Barra Bonita, com a 

finalidade principal de dar um amplo atendimento às gestantes e às crianças, 

além de manter leitos hospitalares para uso público. Na mesma data foram 

aprovados, os estatutos, com base no modelo estabelecido pelo 

Departamento Nacional da Criança, sediado no Rio de Janeiro, então capital 

do País, órgão de Saúde Pública a que pertencia o médico barra-bonitense 

Dr. Mário Mascaro, também presente à reunião. Por aclamação unânime a 

primeira Diretoria ficou assim constituída: 

Além da Diretoria, registrou-se a presença dos sócios fundadores: 

Hermínio de Lima, Dr. Rufino Antunes de Alencar Neto, Dr. Mário Mascaro. 

Dr. Orlando Lopes e Amir de Andrade e Silva. A construção de uma 

Maternidade foi discutida e aprovada em 27 de outubro de 1952, quando o Dr. 

Mário Mascaro comunicou que conseguira do Departamento Nacional de 

Criança, um auxílio financeiro destinado às obras iniciais. A Usina da Barra 

S/A Açúcar e Álcool, na pessoa do seu Diretor Orlando Chesini Ometto, doou 

o terreno, e encabeçou a comissão designada para angariar fundos 

necessários à construção, da qual também faziam parte os senhores Dr. Mário 

Mascaro, Dr. Orlando Lopes (Prefeito Municipal), Dr. José Mucare, Dr., Arthur 

Lourenção, Padre Francisco Ferreira Delgado Júnior, Arthur Antonangelo, Dr. 

Gastão Lorenzon, Dr. Saturnino Matheus da Silva, Dr. Waldemar Bauab, Silvio 

Lourenção, Prof. Wilson Souza Dias Domingos Miguel Ursini, Vicente Angelici 

e Hermínio de Lima. De acordo com os registros do Hospital, as obras foram 

iniciadas em 10 de abril de 1953 e já no dia 3 de outubro do mesmo ano, os 

prédios se encontravam em fase de cobertura, graças ao eficiente 

desempenho do Presidente da Comissão de Obras, senhor Hermínio de Lima; 

que se dedicou totalmente a esse trabalho. Posteriormente, a condução de tal 

serviço ficou a cargo dos Srs. Nilo Benfatti e Sebastião Pereira Xavier. O 

acabamento das obras, aquisição de mobiliário, utensílios, equipamento 

médico e cirúrgico e todos os materiais indispensáveis para o funcionamento 

do Hospital, foram realizados aos poucos, durante anos, face ao custo 

elevado dos mesmos e as dificuldades financeiras da entidade. A inauguração 

oficial ocorreu a 20 de maio de 1962, pelo Governador do Estado Dr. Carlos 
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Alberto de Carvalho Pinto, na gestão do Prefeito Vicente Zenaro Manin. A 

partir daí o Hospital e Maternidade São José tem sido responsável pelo bom 

atendimento à população da cidade e de algumas cidades vizinhas, face ao 

diligente trabalho de suas Diretorias, de seus funcionários e do Poder Público 

que não tem poupado esforços para o crescimento do mesmo, por meio de 

sucessivas reformas e ampliações, visando sempre o conforto e a 

tranquilidade dos pacientes, através da qualidade dos serviços prestados pelo 

seu competente corpo clínico. Em 1982, o Hospital São José possuía 120 

leitos, A "APAMIBB", entidade fundadora e mantenedora do Hospital, foi 

declarada de utilidade pública, no Âmbito Municipal pela Lei nº 443 de 22 de 

junho de 1966, no Estadual, pela Lei n.º 2.848 de 27 de maio de 1981 no 

Federal, pela Lei nº 87.741 de 25 de outubro de 1982.7 

 
Foto 12. Hospital e Maternidade São José à época da inauguração – 1962. 

Fontes: Livro de Atos das Assembléias Gerais nº 1 e Histórico da "APAMIBB" 
 
 

                                           
7 https://barrabonita.sp.gov.br/?page=livro&ver=a-associacao-de-protecao-e-assistencia-a-
maternidade-e-a-infancia-de-barra-bonita 
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Foto 13. Hospital e Maternidade São José. 

Fonte: Internet. 
 
 
 
 

 Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Botucatu 

 
 

O Hospital das Clínicas de Botucatu foi planejado em 1948 como 

sanatório para tratamento de tuberculose. Entretanto, nunca foi efetivado para 

essa atividade. Em 22 de julho de 1962, por intermédio da Lei 6860, é criada 

a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB) 

vinculada aos Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado de São Paulo. 

O artigo 7 da mesma Lei, vincula o Hospital das Clínicas com o texto: 

“Funcionará nos edifícios do hospital de Rubião Júnior, devidamente 

adaptados para este fim”. Desta forma, sua criação foi simultânea à da 

faculdade , inclusive compartilhando o espaço físico a administração. Em julho 

de 1967 foi efetivamente instalado o Hospital das Clínicas. 

Em janeiro de 1976 é criada a Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho” – Unesp, reunindo os chamados Institutos Isolados de Ensino 
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Superior do Estado de São Paulo. A universidade seria a única mantenedora 

do orçamento do hospital até que fosse celebrado, em abril de 1978, o 

convênio Unesp/INPS. Após três anos, a unidade passa por significativa 

reestruturação administrativa, é criada a Fundação para o Desenvolvimento 

Médico Hospitalar (Famesp), com a aprovação da Congregação da Faculdade 

de Medicina de Botucatu, o que trouxe mais agilidade à gestão de recursos 

no HC.  Em 1989, é criado o Sistema Único de Saúde – SUS, que coincide 

com o fim do modelo hospita-escola. Esses hospitais passaram a ser tratados 

como “hospitais universitários” e oferecer, majoritariamente, procedimentos 

de alta complexidade na rede pública.8 

 
 

 
Foto 14. UNESP Campus de Botucatu. 

 
 
 
 
 
PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES 

 
 
HCFMB é premiada em Congresso Paulista de Nefrologia 

                                           
8 http://www.hc.fmb.unesp.br/content/quem-somos 
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Há 52 anos a Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (FMB) vem 

consolidando sua posição na dianteira da inovação científica. Na semana, 

entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro de 2015, a Instituição, por meio 

da disciplina de Nefrologia e Unidade de Diálise do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), foi premiada no XVIII 

Congresso Paulista de Nefrologia, realizado em Atibaia.  

Os trabalhos de Carlos Henrique Camargo, pesquisador do Instituto 

Adolfo Lutz, e Dayana Bittencourt, médica do serviço de nefrologia e 

mestranda da FMB, foram os dois primeiros colocados, respectivamente, do 

prêmio Massola. Este é conferido a cada dois anos pela Sociedade de 

Nefrologia do Estado de São Paulo (Sonesp) como incentivo à investigação 

do método de diálise peritoneal como terapia renal substitutiva e como 

homenagem a um importante nefrologista, o prof. Dr. Vicente César Massola. 

 Intitulados “Epidemiologia molecular de Staphylococcus spp. 

associados a peritonites em diálise peritoneal”, de Carlos Henrique Camargo, 

orientado pelo professor Pasqual Barretti, do Departamento de Clínica Médica 

da FMB, e “Diálise Peritoneal como opção de tratamento de início não 

planejado em pacientes incidentes em terapia renal substitutiva: resultados 

iniciais”, de Dayana Bittencourt, orientado pela professora Daniela Ponce, do 

Departamento de Clínica Médica da FMB, estes trabalhos foram reconhecidos 

como os mais importantes pela comissão científica do evento. 

Premiado no Congresso, o trabalho “Alteplase vs Uroquinase no 

tratamento da oclusão trombótica de cateteres venosos centrais de longa 

permanência em pacientes em hemodiálise: estudo tipo ensaio clínico”, de 

Daniele Lopos Dionísio, enfermeira da Unidade de Diálise do HCFMB, ganhou 

o primeiro lugar na categoria de melhor tema livre de enfermagem. A 

orientação foi da professora Daniela Ponce e a pesquisa também contou com 

a participação de Viviane Pollo Pereira, Edwa Maria Bucuvic e João Henrique 

Castro. O Congresso Paulista de Nefrologia abordou como temas principais 

os tópicos: diálise peritoneal e hemodiálise, doença renal crônica, 

enfermagem em nefrologia, equilíbrio hidroeletrolítico, 

glomerulopatias/patologia, hipertensão arterial, injúria renal aguda, nefrologia 
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clínica, nefropediatria, nutrição, transplante renal e urologia para 

nefrologistas.9 

 
 
HC de Botucatu é destaque em transplante renal do interior de SP 
 

Considerado um dos melhores do Brasil, o Serviço de Transplante 

Renal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 

(HCFMB) conquistou, no último dia 24 de setembro, pela primeira vez, o 

prêmio da Secretaria de Estado da Saúde “Destaque em Transplantes e 

Captação” na modalidade de Transplante Renal. 

Comparado aos demais centros de transplantes renais do interior do 

Estado de SP, o HCFMB está em primeiro lugar seguido da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), e logo após os hospitais de São José do 

Rio Preto, Marília, e Ribeirão Preto. Existente desde 1987, o Serviço de 

Transplante Renal do HCFMB teve um aumento progressivo no número de 

transplantes renais culminando até setembro de 2015 com 1000 transplantes 

renais, sendo uma média de 100 transplantes renais/ano nos últimos três 

anos. Em 2012, foram realizados 93 transplantes renais (fonte: RBT 2012). 

Em 2013, foram realizados 106 transplantes; em 2014 foram 119 transplantes 

e em 2015 mais de 120 até o momento. 

A equipe de Cirurgia é chefiada pelo médico responsável Dr. Aparecido 

Donizete Agostinho, já o Serviço de Transplante Renal é coordenado pelo 

nefrologista Dr. Luís Gustavo Modelli de Andrade. “Devido à crescente 

demanda por transplantes e os resultados progressivamente melhores do 

nosso Centro, o HCFMB tornou-se referência em transplante renal e 

pâncreas-rim no interior do Estado de São Paulo”, relata Dr. Luiz Gustavo 

Modelli de Andrade. 

Hoje, o Serviço de Transplante Renal do HCFMB tem a maior lista de 

espera do interior paulista com 400 pacientes (fonte: secretaria de saúde de 

São Paulo, www.saude.sp.gov.br/transplante) e serve de referência para 10 

Unidades de Diálises. São acompanhados em ambulatório cerca de 650 

                                           
9 http://www.leianoticias.com.br/site/fmb-e-hcfmb-sao-premiados-em-congresso-paulista-de-
nefrologia/ 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  80  
 

pacientes provenientes de 123 diferentes cidades do interior. Transplante 

Renal HCFMB: O programa expandiu-se para a realização de transplantes de 

pâncreas-rim e fígado ainda em forma inicial a partir do ano de 2011. Em 2012, 

foram realizados quatro transplantes combinados de pâncreas-rim (Prêmio 

destaque do semestre pela Secretaria de Saúde de São Paulo), dois 

transplantes de fígado e 93 transplantes renais (RBT 2012). O número de 

transplantes renais e pâncreas-rim foi o maior do interior de São Paulo. 

Atualmente, o HCFMB está reestruturando o programa de transplante de 

fígado. 

Insuficiência Renal: O número de casos de insuficiência renal dobrou 

no Brasil. Aproximadamente 13 milhões de brasileiros apresentam algum grau 

de deficiência no órgão, segundo o mais recente levantamento da Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN). O número é duas vezes maior do que há dez 

anos. Desse total, 95 mil estão em estágio grave, dependendo de hemodiálise 

ou na fila do transplante, e os casos vêm crescendo a de 10% ao ano.10 

 

Hospital de Botucatu recebe prêmio do Estado em transplantes de 

órgãos 

O Departamento de Transplantes, do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), recebeu na tarde da última 

quinta-feira (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, o prêmio de 

destaque do interior em transplantes de rim/pâncreas do Estado de São 

Paulo. Quem representou a equipe botucatuense no evento foi o cirurgião 

responsável por transplantes, Leonardo Pelassky. A Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo decidiu premiar os hospitais e equipes que mais 

contribuíram, neste ano, para o incentivo da doação de órgãos, bem como as 

que se destacaram na realização de transplantes. As instituições foram 

premiadas pelos resultados obtidos entre os meses de janeiro e agosto de 

2012. Todas as unidades recordistas em número de transplantes ou 

notificação de doadores receberam uma placa estilizada da Secretaria. 

                                           
10 http://www.leianoticias.com.br/site/hc-de-botucatu-e-destaque-em-transplante-renal-do-
interior-de-sp/ 
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De acordo com o Diretor Geral do setor, Dr. Juan Carlos Llanos, este 

foi o primeiro prêmio recebido pelo HCFMB. “Foi algo muito bacana. Nosso 

primeiro prêmio veio em boa hora. Vai ajudar a valorizar ainda mais nosso 

Hospital e é um reconhecimento muito importante para toda a equipe 

envolvida nos transplantes. Eu ocupo hoje um cargo de diretoria, mas esse 

prêmio tem que ser dedicado a todos, principalmente ao Dr. Leonardo 

Pelassky (cirurgião) e ao Dr. Luis Gustavo Modelli (nefrologista) ”, comentou. 

Dentre os hospitais que mais realizaram transplantes, Hospital Israelita 

Albert Einstein se destacou nas cirurgias de fígado, com 105 procedimentos 

realizados de janeiro a agosto. No interior, o destaque ficou para o Hospital 

das Clínicas da Unicamp, que realizou 27 transplantes no período. 

No caso dos transplantes de coração, o Instituto do Coração do 

Hospital das Clínicas da capital foi a unidade de maior destaque na região da 

Grande São Paulo, com 23 procedimentos realizados nos oito primeiros 

meses deste ano. No interior, o Hospital das Clínicas da Unicamp foi a 

principal unidade, com nove procedimentos feitos no período. Nos 

transplantes isolados de pâncreas, o Hospital Bandeirantes se destacou na 

capital com nove procedimentos na Grande São Paulo. Já no caso de 

pâncreas e rins (transplante simultâneo), o Hospital do Rim e Hipertensão, da 

Escola Paulista de Medicina, liderou o número de procedimentos, com 19 

cirurgias. No interior, o Hospital das Clínicas de Botucatu foi o que mais 

realizou transplantes de pâncreas e rins: quatro ao todo. Para o Diretor Geral, 

esse número é interessante, mas deverá ser ultrapassado. “A ideia principal 

é aumentar esse número para que possamos nos destacar ainda mais. Esse 

tipo de transplante (rins/pâncreas) é muito trabalhoso e complicado, então 

poucas unidades hospitalares conseguem realizá-lo”, comentou Juan. 

No caso dos transplantes isolados de rim, o Hospital do Rim e 

Hipertensão, da Escola Paulista de Medicina também venceu, com 431 

procedimentos. O Hospital das Clínicas da Unicamp foi o vencedor em 

número absoluto de transplantes de rins no interior, com 59 registros. Dentre 
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os transplantes de pulmão, o Hospital das Clínicas da FMUSP liderou na 

capital, com 18 procedimentos.11 

 

Centro de Anestesia do HCFMB é considerado um dos melhores do 

Brasil 

O Departamento de Anestesiologia da Faculdade de Medicina de 

Botucatu/Unesp (FMB) foi criado em 1977. Hoje, engloba as disciplinas de 

Anestesiologia Clínica, Reanimação e Assistência Ventilatória e Terapia 

Antálgica e Cuidados Paliativos. Na época, foi o primeiro Departamento de 

Anestesiologia do Brasil. O Serviço de Terapia Antálgica e Cuidados 

Paliativos foi implantado de modo pioneiro no HCFMB pelo Prof. Dr Lino 

Lemônica em 1989. Hoje, o ambulatório realiza atendimento para pacientes 

em tratamento de dor crônica. Atua nas enfermarias, Centro Cirúrgico e 

Pronto-Socorro do HCFMB, atendendo pacientes que sofrem de dor aguda. 

O serviço também oferece visitas domiciliares semanais a pacientes com dor 

crônica impossibilitados de realizar o tratamento no HCFMB, e conta a 

participação de uma equipe multidisciplinar. 

Por meio de docentes vinculados ao Departamento, são desenvolvidas 

atividades de assistência e ensino no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Botucatu (HCFMB), que dispõe, como palco de ensino e 

pesquisa, do Centro Cirúrgico do HCFMB, além da Sala de Recuperação Pós-

Anestésica, Centro Obstétrico, unidades de exames diagnósticos, ambulatório 

do Serviço de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos e enfermarias, onde 

são realizadas as avaliações pré e pós-anestésicas. Especialistas desta área 

ainda atuam no Hospital Estadual Botucatu (HEB). A Sala de Recuperação 

Pós-Anestésica criada em 1986 no HCFMB pelo Prof. Emérito José Reinaldo 

C. Braz foi uma das primeiras do Brasil. “Somente após essa implantação, 

diversos hospitais do país se inspiraram no modelo criado no HCFMB, e 

também passaram a contar com essa área de recuperação dos pacientes 

anestesiados, seja por sedação, anestesia geral (inalatória ou venosa) ou 

                                           
11 http://www.jcnet.com.br/Regional/2012/09/hospital-de-botucatu-recebe-premio-do-estado-
em-transplantes-de-orgaos.html 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  83  
 

bloqueios, como a raquianestesia”, afirma o Prof. Dr Leandro Gobbo Braz, 

chefe do Departamento de Anestesiologia. 

No início do ano de 1990, o Prof. Emérito Pedro Thadeu G. Vianna, 

após realizar seu pós-doutorado na Inglaterra, aprimorou a técnica da 

anestesia venosa total com auxílio da computação (Target-Controlled Infusion 

– TCI). Implantou a prática de anestesia venosa no HCFMB, de onde expandiu 

para todo o Brasil, sendo uma das formas de anestesia geral mais usadas 

atualmente nos procedimentos anestésico-cirúrgicos. Em 1992, foi publicada 

pelos docentes do Departamento Prof. Emérito José Reinaldo C. Braz e pela 

Profª Titular Yara Marcondes M. Castiglia, a 1ª edição do livro “Temas de 

Anestesiologia para o Curso de Graduação em Medicina”. Esta obra, que 

contou com a participação de todos os membros do Departamento, foi 

premiada com o Prêmio “Jabuti”, o maior prêmio da Literatura Brasileira, pela 

Câmara Brasileira do Livro, em 1993. Hoje, o livro é utilizado em vários 

Centros de Treinamento do Brasil, e é considerado o melhor livro na área de 

Ciências Naturais e Medicina da atualidade. 

Dr. Leandro destaca que o HCFMB se tornou referência brasileira no 

serviço de anestesia não apenas na prevenção e tratamento da dor, mas por 

integrar diversas especialidades médicas e ensinar a identificar eventos 

clínicos que necessitem do tratamento imediato. “Anualmente, nosso Centro 

de Ensino e Treinamento (CET) do Departamento de Anestesiologia da 

FMB/Unesp passa por diversas avaliações da Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia. Os critérios de avaliação são muitos, como ensino, pesquisa, 

residência, prêmios, entre outros. Com muita união, parceria e amor pelo que 

fazemos, nosso CET sempre esteve entre os primeiros do Brasil, o que nos 

orgulha muito”, diz. 

 

Ensino e Pesquisa 

 

O curso de Anestesiologia da FMB/Unesp têm a função de apresentar 

aos graduandos temas relevantes para a sua atuação segura como médico 

generalista. 
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O Programa de Pós-Graduação em Anestesiologia, com suas 

atividades de pesquisa e de ensino, foi criado e implantado pelo Prof. Emérito 

José Reinaldo C. Braz no ano de 1994 e tem conceito 5 pela CAPES. Além 

de atividades de ensino, são realizadas pesquisas clínicas, experimentais e 

revisões sistemáticas que são apresentados em diversos Congressos de 

Anestesiologia no Brasil e no exterior além de resultarem em trabalhos 

publicados em periódicos indexados. 

A Residência Médica em Anestesiologia, reconhecida pela Comissão 

Nacional de Residência Médica e Sociedade Brasileira de Anestesiologia, 

possui carga horária anual de 2880 horas/ano, sendo que 80% destas são 

realizadas em atividades no HCFMB e 20% em aulas teóricas e tem duração 

de três anos. 

O Departamento de Anestesiologia recebeu inúmeros prêmios, como 

melhor trabalho apresentado em Congresso Médico Acadêmico, em 

Congresso Paulista e Brasileiro de Anestesiologia, melhor CET do país dentre 

outros. As linhas de pesquisa do Departamento também possuem diversos 

trabalhos premiados na Academia Brasileira de Medicina e em diversos 

Congressos de Anestesiologia no Brasil e no exterior.12 

 

 Hospital Amaral Carvalho – Fundação  Amaral 

Carvalho 

 
 

O centenário Hospital Amaral Carvalho é referência em tratamento 

oncológico e realização de transplantes de medula óssea. Com equipes 

especializadas, a instituição prioriza o tratamento do câncer de qualidade e a 

promoção do bem-estar dos doentes. Atende anualmente 75 mil pacientes 

vindos de 513 cidades do Estado de São Paulo e de 556 municípios dos 

demais Estados. Tem estrutura com mais de 250 leitos e equipamentos de 

alta tecnologia. Compõem a equipe de saúde médicos e especialistas em 

                                           
12 http://4toques.com.br/noticias/centro-de-anestesia-do-hcfmb-e-considerado-um-dos-
melhores-do-brasil/ 
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educação, enfermagem, nutrição, fisioterapia, odontologia, pedagogia, 

psicologia, terapia ocupacional e assistência social. 

Além da humanização, fazem parte da conduta do hospital a 

responsabilidade social e transparência em suas ações. 

Criado em 1994, o Hemonúcleo Regional de Jaú é uma importante 

unidade do Hospital Amaral Carvalho onde são desenvolvidos processos 

que garantem a quantidade e qualidade dos hemocomponentes para atender 

Jaú e microrregião. O serviço está integrado ao Programa Nacional de 

Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde e ao Programa de 

Transplante de Medula Óssea, atendendo aproximadamente 350 mil 

habitantes distribuídos em nove municípios e 11 hospitais, entre eles o 

Hospital Amaral Carvalho. 

Mantém equipe pró-ativa para captação de doadores, que se mobiliza 

para fazer coletas externas em igrejas, escolas e empresas. Também conta 

com o apoio de voluntários e empresas de Jaú e região, que realizam 

campanhas de coleta de sangue. Além de prover componentes sanguíneos 

às cidades ao redor, o Hemonúcleo foi a base para o desenvolvimento de 

procedimentos de maior complexidade, como o serviço de Transplantes de 

Medula Óssea do Amaral Carvalho, referência nacional. 

 
 
 

 
Foto 15. Domingos Pereira de Carvalho e Anna Marcelina de Carvalho. 

Fonte: Internet. 
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Domingos Pereira de Carvalho e Anna Marcelina de Carvalho foram os 

doadores do terreno e da quantia em dinheiro para a construção da 

Maternidade do Jaú. 

 

 
Foto 16. Maternidade Jahu. 

Fonte: Internet. 
 
 
 

Criadas A Maternidade do Jaú e Associação das Damas e Assistência 

em Assembleia Geral Extraordinária. 

 

 
Foto 17. Hospital e Maternidade Amaral Carvalho (1.970) 
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Em 1.970 - Hospital e Maternidade Amaral Carvalho se transformava 

na primeira entidade hospitalar do interior do Estado de São Paulo 

especializada em câncer. 

 
INDICADORES 

 

        Em 2015, o Hemonúcleo Regional de Jaú coletou em seu posto fixo, no 

Hospital Amaral Carvalho, 8.090 bolsas de sangue. Nas campanhas externas, 

aquelas em que a equipe do Hemonúcleo se desloca até outros locais, foram 

coletadas 7.871 bolsas de sangue. Neste ano, foram cadastrados mais de 6 

mil doadores de sangue voluntários. 

 
PRÊMIOS E CERTIFICAÇÕES 

 

2016 – Prêmio Líderes da Saúde 

A Fundação Amaral Carvalho recebeu o prêmio Líderes da Saúde 2016 do 

Grupo Mídia. 

2016 – Prêmio Excelência da Saúde 

A Fundação Amaral Carvalho recebeu o prêmio Excelência da Saúde 2016 

do Grupo Mídia. 

2016 – Certificação Amigo do Meio Ambiente 

A Fundação Amaral Carvalho recebeu homenagem da Secretaria de Estado 

de Saúde de São Paulo pela prestação de serviços sustentáveis em âmbito 

de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

2016 – Prêmio Os 100 Mais Influentes da Saúde 

O coordenador médico do serviço de Transplante de Medula Óssea do 

Hospital Amaral Carvalho, Vergílio Antonio Rensi Colturato, foi eleito entre um 

dos 100 mais influentes da saúde. Prêmio concedido pelo Grupo Mídia. 

2015 – Prêmio Amigo do Meio Ambiente 

A Fundação Amaral Carvalho foi selecionada para receber o prêmio Amigo do 

Meio Ambiente, da Secretaria do Estado de São Paulo. Avaliação considerou 

relatórios descritivos de diferentes organizações de saúde que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
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2015 – Prêmio Os 100 Mais Influentes da Saúde 

O diretor Superintendente do Hospital Amaral Carvalho, Antonio Luís 

Cesarino de Moraes Navarro, foi eleito entre um dos 100 mais influentes da 

saúde. Prêmio concedido pelo Grupo Mídia. 

2015 – Prêmio ao serviço de Transplante de Medula Óssea 

O serviço de Transplante de Medula Óssea foi premiado pelo Registro 

Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) / Instituto Nacional do 

Câncer (Inca) por ter sido o centro que mais realizou o procedimento no País, 

em 2014. 

2014 – Certificado do Programa Nacional de Controle de Qualidade 

A Fundação Amaral Carvalho, por meio do Hemonúcleo Regional de Jaú, 

recebeu certificado de qualidade com excelente desempenho em avaliação 

anual do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ). Patrocinada 

pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, avaliou o período de outubro 

de 2013 a setembro de 2014. 

2014 – Prêmio Renato Castelo Branco 

O prêmio de responsabilidade socioambiental em propaganda, promovido 

pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) homenageou o 

vídeo do projeto de humanização ala pediátrica do HAC, Ursinho Elo, como 

vencedor da categorial Especial. 

2011 – Certificado de Revitalização de Hospitais Filantrópicos 

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e o Centro de Estudos Augusto 

Leopoldo Airosa Galvão (Cealag) conferiram ao Hospital Amaral Carvalho o 

certificado de reconhecimento - categoria ouro, em Revitalização de Hospitais 

Filantrópicos. O HAC foi avaliado de 2008 a 2010 pelo programa da CPFL. 

2010 – Melhores Hospitais do Estado 

Pesquisa realizada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo com 

pacientes do Sistema Único de Saúde incluiu o Hospital Amaral Carvalho na 

lista dos Dez Melhores Hospitais do Estado. 

2010 – Certificado de Revitalização em Hospitais Filantrópicos 

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e o Centro de Estudos Augusto 
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Leopoldo Airosa Galvão (Cealag) conferiram ao Hospital Amaral Carvalho a 

certificação de qualidade hospitalar de nível ouro. 

2009 – Melhores Hospitais do Estado 

O Hospital Amaral Carvalho ficou em 1º lugar em atendimento oncológico e 

4º lugar na classificação geral. 

2004 – Menção Honrosa SUS – Pediatria Oncológica 

O HAC também foi premiado pela qualidade dos serviços prestados na 

Pediatria Oncológica, sendo considerado referência em atendimento 

humanizado. 

2002 – Prêmio Qualidade Hospitalar 

Em pesquisa nacional, o HAC foi avaliado pelos usuários do SUS como um 

dos melhores hospitais da rede pública, recebendo essa importante menção 

honrosa do Ministério da Saúde pela qualidade dos serviços de saúde 

prestados à população. 

 

MEIO AMBIENTE 

 

Desde 2004, o Hospital Amaral Carvalho realiza logística reversa, 

coleta seletiva de materiais para venda como sucata e participa de programas 

internacionais de preservação do meio ambiente, como a Organização Não 

Governamental (ONG) “Saúde Sem Dano”, que possui mais de 4 mil hospitais 

associados no mundo, e o programa nacional “Hospitais Saudáveis”, que visa 

minimizar os impactos ambientais gerados pelo sistema de saúde. 

O setor Meio Ambiente e Sustentabilidade foram criados em 2013 para 

atuar na diminuição dos passivos ambientais gerais, educação ambiental e 

orientação aos colaboradores, usuários dos serviços da instituição e 

fornecedores, e no desenvolvimento de ações de preservação da natureza. 

Assim, tiveram início campanhas importantes, como a de arrecadação de óleo 

de cozinha usado, que visa o descarte correto do material, de lacres de 

latinhas e o bazar do isopor, realizado mensalmente na sede do hospital. Em 

2015, o Amaral Carvalho foi selecionado para receber o prêmio Amigo do 

Meio Ambiente, da Secretaria do Estado de São Paulo. Avaliação considerou 
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relatórios descritivos de diferentes organizações de saúde que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

O Núcleo de Educação Continuada (NEC) do Hospital Amaral 

Carvalho existe há mais de dez anos e promove aulas, avaliação prática e 

treinamentos dos colaboradores de enfermagem. O objetivo é manter a 

equipe atualizada e preparada para o trabalho diário, estimulando o 

conhecimento.   Os novos contratados passam por avaliação teórica no 

departamento Recursos Humanos e treinamentos com avaliação teórica e 

prática durante o período de experiência, na enfermaria modelo da Unidade 

de Internação Toracoabdominal.  Anualmente, os funcionários realizam 

avaliação com dez questões (cinco gerais de enfermagem em oncologia e 

cinco específicas do setor de atuação). Além dos treinamentos, passam por 

atualização mensal das técnicas básicas: quando alguma informação ou 

técnica é alterada pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou protocolo institucional, o NEC é 

responsável por orientar as equipes. 

 Para que as técnicas sejam aprimoradas constantemente, é 

importante que os colaboradores estejam sempre atualizados. A educação 

continuada promove a reciclagem do conhecimento e permite que o 

profissional esclareça dúvidas, buscando o atendimento humanizado e de 

qualidade. O processo de aprendizagem pode ser realizado nos setores ou 

em grupos. 

   O NEC também acompanha alunos de escolas de Jaú da formação 

de enfermagem de nível médio e graduação, que realizam estágios 

curriculares e extracurriculares na instituição; estágios voluntários de 

profissionais (enfermeiros graduados) e recebe visitas regulares pré-

agendadas de profissionais da saúde de todo o Brasil, mantendo parcerias 

com importantes instituições de ensino. 
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Foto 18. Hospital Amaral Carvalho. 
Fonte: Internet 

 

NÚMEROS DA FUNDAÇÃO 

Em 2015 

Pacientes atendidos – 72.799 

Procedimentos realizados – 1.067.460 

Oncologia 

Pacientes atendidos – 7.326 

Atendimentos realizados – 66.580 

Cabeça e Pescoço 

Pacientes atendidos – 6.328 

Atendimentos realizados – 11.295 

Cirurgia Plástica e Peles e Partes Moles 

Pacientes atendidos – 4.823 

Procedimentos realizados – 9.628 

Cuidados Paliativos 

Pacientes atendidos – 1.030 

Atendimentos realizados – 2.010 
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Fisioterapia 

Pacientes atendidos – 720 

Atendimentos realizados – 7.346 

Ginecologia 

Pacientes atendidos – 7.505 

Atendimentos realizados – 12.982 

Hematologia 

Pacientes atendidos – 3.107 

Atendimentos realizados – 20.780 

Instituto Amaral Carvalho 

Pacientes atendidos – 1.145 

Atendimentos realizados – 8.304 

Mastologia 

Pacientes atendidos – 2.779 

Atendimentos realizados – 4.768 

Medicina Nuclear 

Pacientes atendidos – 7.349 

Atendimentos realizados – 8.380 

Pediatria 

Pacientes atendidos – 1.193 

Atendimentos realizados – 7.239 

Quimioterapia 

Pacientes atendidos – 6.218 

Atendimentos realizados – 61.096 

Radioterapia 

Pacientes atendidos – 2.083 

Atendimentos realizados – 41.014 

Serviço Social 

Pacientes atendidos – 68.322 

Atendimentos realizados – 123.550 

Transplante de Medula Óssea 

Pacientes atendidos – 1.597 

Atendimentos realizados – 7.423 
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Torocoabdominal 

Pacientes atendidos – 6.581 

Atendimentos realizados – 14.218 

Cirurgias bariátricas – 171 

Unidade Sant'Anna 

Pacientes atendidos – 7.151 

Atendimentos realizados – 9.850 

Urologia 

Pacientes atendidos – 11.939 
Atendimentos realizados – 19.295 

 

 
Foto 19. Hemonúcleo Regional Jaú. 

Fonte: Internet. 
 
 

 Santa Casa de Dois Córregos 

 
Fundada em 25 de setembro de 1911. Estabelece como missão: 

“Oferecer atendimento humanizado de média complexidade ao cliente 

na área da saúde de forma que atenda as necessidades de todos os 

usuários com qualidade e profissionalismo”. 
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Tem como prioridades a instalação de um Centro Cirúrgico e a 

aquisição de um equipamento de mamografia para que as mulheres não 

precisem sair da cidade para fazer o exame.  

 

 

Foto 20. Hospital Santa Casa de Dois Córregos. 
Fonte: Internet. 

 
 
 

 Santa Casa Jaú 

 
No início do século 19, Jaú foi considerado um dos municípios mais 

prósperos do Estado de São Paulo com a derrubada da mata e o plantio do 

café. O ouro verde transformou em riquezas suas terras produtivas, 

permitindo um progresso inusitado, com a instalação do primeiro banco, da 

companhia de energia elétrica, da linha férrea e do serviço telefônico. A 

população aumentou consideravelmente e, nesse crescimento frenético da 

economia, faltava um lugar para o atendimento à saúde dos moradores, 

principalmente dos menos favorecidos. 

Era 9 de julho de 1893, quando, em uma reunião na casa do Capitão 

Alberto Gomes Barbosa, foi discutida a questão da construção de uma casa 

de caridade, cujo terreno seria doado pela senhora Fabiana Pereira de Jesus. 

Os participantes do encontro, liderados pelo padre Antônio Pires Guerreiro, 
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concordaram com a ideia de edificar um hospital e, a partir daí, foi constituída 

a Irmandade de Misericórdia do Jahu e eleita a diretoria e o primeiro provedor 

da entidade, o médico Augusto de Souza Marques. Ele estabeleceu e 

demonstrou aos seus diretores o ensejo de realizar o início das obras do 

prédio da Santa Casa de Jahu. Essa missão da Irmandade, mantenedora da 

Santa Casa, ficou registrada na história daqueles que contribuíram de todas 

as formas para que ela se tornasse a maior obra de caráter filantrópico de 

Jaú. 

O valor desse trabalho, da solidariedade e das contribuições dos 

milhares de jauenses, pessoas conhecidas ou anônimas, irmãos, médicos, 

funcionários, irmãs religiosas do Sagrado Coração de Jesus, voluntários, 

autoridades, políticos e colaboradores permitiram manter acesa essa chama 

à posteridade. A partir daí, a Santa Casa de Jaú cresceu, se desenvolveu, se 

modernizou e é centro de referência para 11 cidades da região. Ela continua 

na sua missão de caridade, atendendo pelo Sistema Único de Saúde, e sendo 

orgulho da população jauense. A Irmandade de Misericórdia do Jahu foi 

fundada em 1893, no dia 9 de julho, e a Santa Casa de Jahu, em 1906, no dia 

27 de maio. 

 

VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 
Missão: Contribuir para a reorganização da saúde física, moral e psicológica 

dos pacientes, num ambiente profissionalmente humanizado. 

Visão: Ser um hospital autossustentável que melhor atenda e satisfaça às 

necessidades de seus clientes. Ser reconhecido nacionalmente pela sua 

gestão em saúde na região central do Estado. 

Valores: Respeitar os pacientes, por meio da construção de um 

relacionamento de confiança, ética e transparência. Estimular a interação e 

capacitação dos colaboradores, corpo clínico, voluntários, Irmandade e 

demais parceiros na edificação da excelência na prestação de serviços de 

saúde. 

Exercer a filantropia apresentando serviços de qualidade. 
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IRMÃS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

 
É impossível contar a história da Irmandade de Misericórdia do Jahu, 

desde a construção do prédio até a entrega do hospital à população jauense, 

sem vincular o sucesso dessa missão à presença das Irmãs Missionárias do 

Sagrado Coração de Jesus. 

A chegada das irmãs missionárias à Santa Casa ocorreu no dia 5 de 

dezembro de 1909, quando assumiram a direção interna do hospital. Esse 

trabalho foi perpetuado pela perseverante humildade, fé e caridade dessas 

religiosas em ajudar os enfermos na sua recuperação física e espiritual. Esse 

capítulo da história da Santa Casa está marcado pelo reconhecimento de 

todos aqueles que aqui passam. 

 

CORPO CLÍNICO 

 
A Santa Casa de Jahu conta com corpo clínico altamente qualificado, 

que atende às principais especialidades na área médica, contribuindo para o 

atendimento multidisciplinar e procedimentos de alta complexidade para os 

usuários das clínicas médica, cirúrgica e pediátrica. São 224 médicos 

credenciados no corpo clínico, determinados a realizar suas especialidades 

por meio de uma assistência humanizada. 

  

DEPARTAMENTOS 

 

Voluntariado: 

A Santa Casa de Jahu possui dois grupos de voluntários responsáveis 

por desenvolver trabalhos com o objetivo de arrecadar verbas para a 

ampliação dos serviços de saúde prestados pela instituição e desempenhar 

atividades que tragam melhorias para a Santa Casa. A história desse trabalho 

começou no dia 13 de maio de 1986, com Maria Odila de Almeida Prado 

Galvão de Barros. Ela e outras voluntárias começaram a se organizar para 

ajudar os pacientes carentes da Santa Casa de Jahu.  Hoje a presidente do 

grupo é Terezinha Carvalho Piva Almeida Leite. Com o intuito de amenizar o 
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sofrimento de quem está internado, os voluntários ajudam a confortar as 

crianças da pediatria e colaboram com a doação de fraldas, roupas, produtos 

de higiene e brinquedos para os pacientes. A primeira ação do grupo foi 

arrecadar verba para distribuir enxovais aos necessitados, além da doação de 

roupas e toalhas de banho para as crianças da pediatria. Hoje, 60 mulheres 

realizam os afazeres, que vão desde a confecção de fraldas até a arrecadação 

de fundos para reformas e compra de equipamentos para o hospital. 

A principal conquista do Corpo de Voluntárias foi destinar toda a renda obtida, 

entre os anos de 1992 e 1993, para a construção da UTI infantil e neonatal da 

Santa Casa. 

 

TRABALHO DAS VOLUNTÁRIAS 

A entidade possui caráter assistencial, sem fins lucrativos e com 

Estatuto Social próprio. O grupo faz reuniões semanais para delimitar a 

atuação das suas atividades e o papel de cada voluntária. Elas utilizam 

recursos, como a realização dos bazares, a butique, a criação de equipes de 

crochê e costura, para arrecadar dinheiro, que será revertido para alguma 

obra do hospital. Para participar ou colaborar com o grupo, é só ligar para 

telefone 3602-3433. 

 

VOLUNTARIADO EVENTOS 

O Voluntariado Eventos da Santa Casa de Jahu organiza eventos a fim 

de arrecadar recursos para atender as necessidades do hospital. Ele foi criado 

em 25 de julho de 2006, pela voluntária, Eliane Luíza D´Agostini Troiano. 

Atualmente, cerca de 30 mulheres participam do grupo. Entre as conquistas 

do grupo, em benefício da Santa Casa, está a compra da mobília para o 

Pronto Socorro Infantil, a troca da câmara frigorífica da cozinha, a reforma do 

1º andar do hospital e do setor de fisioterapia. 

O grupo desenvolve ações para mobilizar a sociedade e obter recursos 

para amenizar o ambiente hospitalar e humanizar o atendimento. 
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HUMANIZAÇÃO 

 
O grupo HumanizaSanta, do Centro Integrado de Humanização da 

Santa Casa de Jahu, foi criado em fevereiro de 2014 com equipe de 

colaboradores trabalhando na efetivação de projetos e princípios, dentro do 

que propõe a PNH (Política Nacional de Humanização). O HumanizaSanta é 

composto por 10 integrantes que se reúnem semanalmente para discutir 

questões relacionadas à humanização do hospital e planejar ações que visam 

ao bem-estar dos pacientes e colaboradores da Santa Casa e da comunidade 

em geral. O Humaniza SUS é a proposta do Ministério da Saúde para 

enfrentar o desafio de tornar os princípios integralidade, universalidade e 

equidade do Sistema Único de Saúde cada vez mais efetivos. A humanização 

na saúde caracteriza-se como um movimento no sentido da concretização 

desses princípios do SUS no dia a dia dos serviços. Sendo assim, com a 

Política Nacional de Humanização, o Ministério da Saúde propõe estimular 

esse movimento, incentivando a valorização de todos os setores e sujeitos 

que participam na produção da saúde. Dentro dessa proposta da PNH, 

nascem vários dispositivos que darão operacionalidade à mesma.  Dentre 

esses dispositivos está o grupo de humanização do hospital. 

 

HEMODIÁLISE 

 
A Santa Casa de Jahu, referência no tratamento de hemodiálise na 

região,  inaugurou recentemente mais uma sala no Centro de Diálise com 60 

novas vagas para doentes renais crônicos. Com a ampliação, os horários das 

sessões de hemodiálise sofreram mudanças: há apenas dois turnos para a 

terapia, e o horário de funcionamento é das 6h às 18h, de segunda a sábado. 

Os pacientes que precisavam vir no período noturno para as sessões 

passaram a fazer o tratamento durante o dia. O setor atende a 112 pacientes, 

que são submetidos a três sessões de terapia por semana, com duração de 

4 horas cada. Por dia, são realizadas em média 60 sessões de hemodiálise. 

Com a inauguração da nova sala, que conta com mais 10 máquinas, o setor 

totaliza 30 equipamentos. Para a reforma e aquisição dos equipamentos foi 
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investido R$ 1 milhão, com recursos próprios. O Centro de Diálise da Santa 

Casa de Jahu funciona desde 25 de março de 1987 e é um dos setores que 

mais se destaca na instituição. 

 

QUALIDADE DE VIDA 

 

A hemodiálise é responsável por alterações significativas na qualidade de vida 

dos pacientes renais crônicos. Pacientes dependentes de terapia renal 

substitutiva apresentam limitações no seu cotidiano e vivenciam inúmeras 

perdas e mudanças biopsicossociais, que interferem na sua qualidade de 

vida. O setor de hemodiálise tem como missão ser referência em terapia renal 

substitutiva, buscando sempre a excelência no atendimento humanizado e 

cuidando de todos com atenção especial para minimizar a dor e o sofrimento 

dos pacientes renais crônicos. A Santa Casa possui completa estrutura para 

atendimento de todas as modalidades de diálises dialíticas: hemodiálise; 

diálise peritonial; diálise domiciliar automatizada, na qual o próprio paciente 

faz o procedimento, durante a noite, com a ajuda de uma máquina portátil. 

No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas têm disfunção renal. Acompanhe o 

censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia. 
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Foto 21. Foto aérea da Santa Casa Jaú. 
Fonte: Internet. 

 

 
Foto 22. Santa Casa Jaú. 

Fonte: Internet. 
 
 
 
QUANTIDADE DE LEITOS 

 

Classificados por Clínicas 
 

Clínicas Geral SUS 
Clínica Cirurgica 59 39 
Clínica Médica 80 50 
UTI Adulto 31 24 
UTI Neonatal 7 5 
UTI Pediatrica 6 4 
Clínica Obstétrica 44 24 
Clínica Pediátrica 45 31 
Total Geral de Leitos 272 177 
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SERVIÇOS 
 

Serviços Ano de 
2017 
Média 
Mensal 

Média 
Janeiro  2017 

Pronto Socorro (Atendimentos de Urgência e 
Emergência e Ambulatório de Especialidades) 

16.200 15.314 

Internações 1.509 1.512 
Óbitos 79 77 
Enucleação de Córneas (Captação de Córneas) 2 0 
Doação de Múltiplos Órgãos (Pacientes) 1 0 
Cirurgias (Pacientes Internados e Externos) 720 748 
Partos 222 217 
Nascimentos 226 221 
Fisioterapia - Pacientes Atendidos (Ambulatório) 953 1.182 
Fisioterapia - Sessões Realizadas (Internados) 1.150 1.411 
Fisioterapia - Pacientes Atendidos (Internados) 6.747 6.826 
Fisioterapia - Procedimentos Realizados 
(Ambulatório) 

12.088 12.795 

Agencia Transfusional - Mov. Geral das 
Transfusões Realizadas (Pacientes Internados e 
Ambulatorial) 

228 221 

Hemodiálise - Número de Pacientes 137 129 
Hemodiálise - Sessões Realizadas 1.676 1.626 
Laboratório Análises Clínicas - Exames 
Realizados 

38.936 40.623 

Litolaser - Pacientes Atendidos 50 40 
Radiologia - Exames Realizados 8.773 8.256 
Tomografia - Exames Realizados 956 988 
Refeições Servidas 45.766 0 
Roupas Lavadas (em quilos) 87.168 94.767 

 
 
 

 Departamento Municipal de Saúde de Mineiros 

do Tietê 

 
 

Funciona 24 por dia 7 dias por semana, com plantões  de 12 horas para 

cada médico. São atendidas os casos de urgências e emergências na área 

da saúde, prestando-se os atendimentos básicos e se necessário, o devido 

encaminhamento aos hospitais da região, realiza; resgates e transferências 

de pacientes com o  serviço de ambulância, Também abriga o setor de 
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agendamentos de viagens de pacientes para consultas e exames médicos 

para outras cidades de SP. Também no local,  está localizada o setor de 

Fisioterapia, que funciona de segunda as sextas feiras das 7:00 horas as 

16:00 horas. Em suas dependências,  está localizada a Diretoria Municipal da 

Saúde. A Administração da Saúde participa e realiza os programas Pró-Santa 

Casa, Sismama, Siscolo, Cartões do SUS Sis Pré Natal, Sisvan, API, 

Hiperdia, Agita Mineiros do Tietê. 

 É parte integrante da área da Saúde,  a Vigilância Epidemiológica, 

sendo de sua responsabilidade identificação, controle e o combate às 

doenças infectocontagiosas e seus agravos. Ainda também a supervisiona  a 

Vigilância Sanitária: que realiza inspeções de saúde e higiene nos 

estabelecimentos comerciais, para a emissão do necessário Alvará de 

funcionamento, realiza o  controle da qualidade da água que chega às 

residências, através do programa Pró-Água, colendo amostras e 

encaminhando ao Instituto Adolfo Lutz mensalmente, realiza o controle de 

Vetores (Combate a Dengue e outros insetos transmissores de doenças), 

realiza orientações sobre animais peçonhentos e parasitários. 

 
 

 
Foto 23. Pronto Atendimento de Mineiros do Tietê. 
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Fonte: Internet. 
 
 
 
 
NAI – NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO 

 
Abriga o setor de Agendamentos de exames e consultas para os 

respectivos locais de referencia, como Hospital Amaral Carvalho, Santa Casa 

de Jaú, Hospital Estadual de Bauru, Centrinho de Bauru, Hospital Lauro de 

Souza Lima, dentre outros.  Realiza e participa do programa de confecção de 

próteses dentarias e prevenção do Câncer Bucal. 

 
 

Foto 24. Núcleo de Atendimento Integrado. 
Fonte: Internet. 

 
 
 
 
PONTO DO ESF -  ESTRATÉGIA DA SAUDA DA FAMILIA 

 
 

Atende famílias cadastradas pertencentes a  área de abrangência do 

mesmo,  através do  medico da família, médica pediatra, ginecologista e 

Dentista. Conta com equipe de enfermagem e o trabalho dos Agentes 
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Comunitários da Saúde, que promovem ações externas e orientações às 

famílias,  visando a promoção da saúde. 

Realiza e promove as  Campanha Nacional de Vacinação e também 

abriga a Farmácia com medicamentos básicos para manutenção da Saúde. 

 
 

 
 

Foto 25. Posto ESF. 
Fonte: Internet. 

 
 
 
CENTRO DE SAUDE DE MINEIROS DO TIETÊ 

 
Está unidade funciona das 07:00 às 17:00hs, realizando as seguintes 

atividades: consultas médicas com clínico geral, pediatra, cardiologista, 

ginecologista, psiquiatra, e também, atualmente conta com  médicos que 

realiza, visitas domiciliares para os acamados. Na área da enfermagem 

realiza procedimentos de: vacinação, teste do pezinho, coleta de Papanicolau, 

coleta de sangue, acompanhamento do bolsa família, acompanhamento do 

pacientes do HIPERDIA ( programa de controle da hipertensa arterial e 

diabetes), rastreamento do câncer de mama através das mamografias de 

rastreamento, acompanhamento das gestantes, durante o pré-natal no 

programa SISPRENATAL. Temos também, o programa de planejamento 
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familiar onde é oferecido por uma equipe multidisciplinar, orientações para os 

casais escolherem seus métodos contraceptivos, e aqui mesmo depois da 

escolha, é colocado o DIU pelo médico, temos injeções mensais e trimestrais, 

preservativos à vontade, pílula anticoncepcional, contracepção de 

emergência (pílula do dia seguinte) e quando a mulher deseja é encaminhada 

à laqueadura. Temos também a assistente social que além de fazer parte da 

equipe do planejamento familiar, e do serviço de saúde mental, também 

realiza atendimentos individuais e coletivos, fornecendo orientações sobre 

direitos sociais, elaboração de relatórios sociais e pareceres sobre matérias 

especificam do serviço social. Também estimula o usuário a participar do seu 

tratamento de saúde, entre outras várias atribuições. Também temos uma 

nutricionista que realiza vários tipos de atendimentos, voltados a várias 

patologias tais como dislipidemias, obesidade, hipertensão arterial, diabetes 

entres outras. 

Também abriga a Farmácia Municipal com medicamentos básicos para 

manutenção da Saúde.  Realiza e promove as  Campanhas Nacional de 

Vacinação, possuindo inclusive vacinas disponíveis  para atualização da 

Caderneta de Vacinação dos munícipes, podendo ser realizada com um 

simples pedido do  cidadão. 
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Foto 26. Centro de Saúde de Mineiros do Tietê. 
Fonte: Internet. 

 Centro de Atenção Integral à Saúde “Professor 

Cantídio de Moura Campos” 

 
 

O Centro de Atenção Integral à Saúde “Professor Cantídio de Moura 

Campos” tem como missão, Proporcionar atenção de qualidade em Saúde 

Mental à população da Regional de Saúde VI, articulada a rede de atenção e 

comprometida com a gestão do conhecimento. Toda assistência prestada, 

tem por base os princípios da Reabilitação Psicossocial.  

Oferece campo de aprendizado para ensino profissionalizante, de 

graduação e pós – graduação, voltados às transformações decorrentes do 

processo do cuidado em saúde mental e construção do pensamento crítico – 

reflexivo sobre as novas tecnologias oriundas da Reforma Psiquiátrica, 

propiciando assim, a qualificação profissional nos rumos atuais do saber e da 

pratica.  
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ASSISTÊNCIA 

 

O CAIS Professor Cantídio, atualmente conta com 80 leitos 

cadastrados e 28 operacionais, destinados a pacientes com transtornos 

mentais agudos de ambos os sexos. Os serviços substitutivos de caráter 

ambulatorial, CAPS III, CAPS AD, Ambulatório Saúde Mental, Oficina 

Terapêutica, realizaram 86.500 atendimentos em 2016.  

Contamos com os serviços de Residência Terapêutica, responsável 

pelo desenvolvimento de uma prática de atenção em saúde mental em 

consonância com a política de desinstitucionalização, proporcionando que 

toda atividade resgate a identidade, respeite a dignidade do usuário e ofereça 

uma nova alternativa em relação a sua condição atual, resgatando sua 

autonomia e capacidade de assumir novos papéis. Conta com oito moradias 

e 50 residentes.  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO À PACIENTES ACOMETIDOS POR 

TRANSTORNOS MENTAIS AGUDOS 

 

Atendimento a 100% dos casos de pacientes que necessitarem de 

internação (uma vez esgotados todos os recursos da rede extra – hospitalar), 

por período mais breve possível, visando à remissão do quadro e apoio a 

ressocialização, tendo como ferramenta a construção do projeto terapêutico 

singular. 

 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL “ESPAÇO VIVO” – CAPS II 

 
Atende aos usuários portadores de sofrimento mental, evitando ao 

máximo as internações psiquiátricas. 

 
OFICINA TERAPÊUTICA “ESTAÇÃO GIRASSOL” 

 
 

Têm como objetivo a criação de um espaço que proporcione o 

aprendizado de técnicas para a realização de atividades, a oportunidade de 
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desenvolver potencialidades e um espaço de expressão, socialização, assim 

como, proporciona uma maior autonomia e independência socioeconômica. 

Outros dois aspectos muito importante consistiram na inclusão de atividades 

relacionada à convivência passando este serviço a características 

compartilhadas entre as oficinas de geração de renda e o centro de 

convivência, e também, no aumento em trono de 500% no valor médio da 

bolsa oficina pelo inicio das atividades culinárias em parceria com o Café Arte 

e Convívio. 

 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD II – ÁLCOOL E 

DROGAS “RENASCER” 

 
 

Tem como proposta oferecer tratamento alternativo entre a internação 

e tratamento ambulatorial. 

 

 
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 

 
Este serviço realiza atendimento ambulatorial a adultos portadores de 

transtornos mentais. 
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Foto 27. Centro de Atenção Integral à Saúde “Professor Cantídio de Moura Campos. 

Fonte: Internet. 
 
 
 
Além dos hospitaís e unidades de saúde já conveniadas, na região de atuação 

da Faculdade Gran Tietê, a tabela a seguir mostra outras cidades que também 

possuem hospitais e serão alvo de futuras parcerias apara estágio dosd 

alunos do curso de enfermagem. 

 

3.8. POTENCIAL DA REGIÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS 

E ATUAÇÃO PROFISSONAL DOS EGRESSOS 

  
 

Num raio máximo de 100 km da unidade da Faculdade Gran Tietê em 

Barra Bonita, são 35 municípios com mais de 1,5 milhão de habitantes. Essa 

região possui 47 hospitais com 4.662 leitos, com apenas 8 Faculdades de 

Enfermagem. Além disso, as cidades de Jaú (5,92), Botucatu (4,86), Bauru 

(3,88) e Barra Bonita (3,08) possuem a maior relação leitos/habitantes. Ou 

seja, a grande demanda apontada pela comunidade local à Faculdade Gran 

Tietê com relação ao curso é evidenciada pelos números levantados. Assim, 

são apresentados os dados na figura a seguir: 
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 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

       

4.1. APRESENTAÇÃO  

 

Os valores e princípios da civilização moderna estão em 

profunda mutação, fazendo com que a sociedade possa evoluir em uma 

dinâmica de adaptação jamais vista. Este fato é reforçado pelos desafios 

impostos pela abertura político-econômica das fronteiras dos países. 

Assim, é possível verificar a pertinência das transformações ocorridas a 

partir do desenvolvimento de novas tecnologias e do alastramento do 

fenômeno chamado globalização. 

Diversas áreas da sociedade têm se defrontado com grandes 

desafios, no sentido de lidar com particularidades específicas originadas 

dos vários segmentos da sociedade. Entretanto, para que essa evolução 

possa ser acompanhada, os macro-setores econômicos, sociais e 

políticos necessitam dispor de mecanismos eficientes e eficazes para 

atender à diversificação no volume de demandas. O alinhamento entre 

evolução e sociedade passa necessariamente pela discussão e 

maturação das Instituições de Ensino e Educação, já que essas são 

responsáveis pela difusão e aplicação do conhecimento. 

Para responder as mudanças que estão ocorrendo na sociedade 

contemporânea, as Instituições de Ensino e Educação estão se 

mobilizando, no sentido de iniciar um processo de discussão direcionado 

à normatização e reformulação dos cursos de graduação, especialmente 

no Brasil. A finalidade é adequar as políticas e diretrizes pedagógicas 

dos cursos, no sentido de atender em sua plenitude às demandas 

provocadas pela sociedade. 

A questão crucial é compreender de forma qualitativa quais 

demandas apresentam maior impacto e quais os seus reflexos para os 

setores responsáveis pelo preenchimento destas lacunas. A academia 

como propulsora dos fóruns de discussões tem legitimidade para iniciar 

este processo de mudanças globais, já que deve adequar sua base de 
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conhecimentos para atende às necessidades derivadas dos diversos 

segmentos da sociedade.  

Com o objetivo de se adaptarem à nova dinâmica social, os 

cursos de graduação já estão em fase de transição, modificando suas 

estruturas político-pedagógicas e buscando se adequarem às 

tendências de evolução global.  

Durante vários anos, os cursos de graduação não dispunham de 

qualquer mecanismo regulatório que pudesse auxiliar na melhoria dos 

recursos ofertados aos profissionais egressos no mercado, em particular 

quanto às disciplinas que deveriam, ao menos teoricamente, responder 

e atender às demandas de segmentos do ambiente de mercado. Esta 

constatação é verificada especialmente no Brasil. A partir de 1996 

algumas iniciativas começaram a serem implantadas com a finalidade 

de normatizar o funcionamento e evolução dos cursos de graduação nas 

Instituições de Ensino e Educação do País. O quadro a seguir ilustra os 

principais fatos que vêm provocando alterações nas diretrizes dos 

cursos de graduação.  

Fato Significado 
Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Profissional (LDB) 

Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Art. 53, inciso II), 
assegura que as Universidades têm o direito de fixar os 
currículos dos seus cursos e programas, desde que fossem 
observadas as diretrizes gerais pertinentes. 
 

Diretrizes 
Curriculares para os 
Cursos de 
Graduação em 
Enfermagem. 

O Ministério da Educação publicou a Resolução CNE/CES 
nº 3, de 7 de novembro de 2001 que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso de graduação em 
Enfermagem. 

Lei n° 5.905, de 12 
de Julho de 1973 

Lei n° 5.905, de 12 de Julho de 1973 dispõe sobre a criação 
dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem 
COFEN/COREN. O Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da 
profissão de enfermeiro e das demais profissões 
compreendidas nos serviços de Enfermagem. 
 

Carga Horária, 
duração e 
integralização 
de Cursos 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de 
Educação Superior (CES) por meio da Resolução N°. 2 de 
18 de junho de 2007 dispõem sobre a carga horária mínima 
e procedimentos relativos à integralização e duração dos 
cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 
presencial. 

 
Quadro 8- Estrutura Curricular. 

Fonte: Núcleo Docente Estruturante (2016). 
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 Aspecto Institucional 

 

A Faculdade Gran Tietê busca promover uma formação 

profissional que vá ao encontro das necessidades da região. Este 

contexto reafirma a necessidade de capacitar pessoas para atuarem 

com eficiência nas diversas organizações, não só a nível local, mas 

também a nível regional e nacional, pois a área administrativa ainda 

impõe grandes desafios ao poder público e privado dado o elevado 

contingente de empreendimentos que deixam de existir antes de 

completar um ano, tendo como uma das causas mais expressivas a falta 

de profissionais com visão, liderança, capacitados para análise, 

planejamento e ação.  

O curso tem como estilo de educação e formação a busca do perfil 

do novo cidadão, com outra mentalidade, com mais sensibilidade, senso 

cooperativo, solidário, cristão e cidadão. Além disso, pessoa que saiba 

trabalhar em equipe, com criatividade e ética, saiba conviver com o novo 

e com o imprevisto, que busque sempre novas aprendizagens, abrindo-

se a novas perspectivas, qualificando cada vez mais o trabalho 

educativo desenvolvido.  

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

 Missão da Instituição 

 

A Missão da Faculdade Gran Tietê é 

 

“Propiciar ao universitário uma educação superior de qualidade por 

meio da construção crítica e criativa do conhecimento - 

fundamentada na pluralidade de ideias, respeito às diferenças 

étnicas, sociais e de gênero, propiciando a inserção na vida da 

comunidade e na cidadania plena”. 
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 Estrutura Organizacional 

 

A administração da Faculdade é assegurada por órgãos 

deliberativos e executivos. Os deliberativos e normativos são:  

− Conselho Superior (CONSU);  

− Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE);  

− Conselhos de Curso.  

− CPA – Comissão Própria de Avaliação.  

Os órgãos executivos são:  

− Diretoria Geral;  

− Diretoria Acadêmica;  

− Diretoria Financeira;  

− Coordenadoria dos Cursos;  

− Coordenadoria do ISE – Instituto Superior de Educação.  

 

 Representação Docente e Discente 

 

As formas de participação do corpo docente, nas atividades de 

direção da GRAN TIETÊ, estão disciplinadas no Regimento da seguinte 

maneira:  

a) No Conselho Superior (CONSU), órgão máximo de natureza 

normativa, consultiva e deliberativa, com a participação de um 

representante do corpo docente, indicado por seus pares;  

b) No Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

órgão técnico de coordenação e assessoramento, em matéria 

de ensino, pesquisa e extensão, com a participação dos 

coordenadores e por quatro professores indicados por seus 

pares;  

c) Os professores exercem, ainda, como membros do corpo 

docente, suas atribuições, relacionadas do Título V no 

Capítulo I no art. 86 do Regimento da Faculdade Gran Tietê.  
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Quanto ao corpo discente, a representação está disciplinada no 

Regimento da seguinte forma:  

a) No Conselho Superior, órgão máximo de natureza normativa, 

consultiva e deliberativa, com a participação de um 

representante do corpo discente, indicado por seus pares;  

b) No Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão técnico 

de coordenação e assessoramento, em matéria de ensino, 

pesquisa e extensão, com a participação de um representante 

do corpo discente, indicado por seus pares. 

 

 Conselho Superior – CONSU 

 

O Conselho Superior (CONSU), órgão máximo deliberativo em 

matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, é constituído:  

I. Pelo Diretor Geral da Faculdade Gran Tietê, seu 

Presidente nato;  

II. Pelo Diretor Acadêmico;  

III. Pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação;  

IV. Por um representante dos coordenadores de cursos de 

graduação, escolhidos por seus pares;  

V. Por um representante dos coordenadores de cursos de 

pós-graduação, escolhidos por seus pares;  

VI. Por um representante do corpo docente;  

VII. Por um representante da comunidade, indicado pelo 

CONSU;  

VIII. Por um representante da Mantenedora, por ela indicado;  

IX. Por um representante do pessoal técnico-administrativo; e 

X. Por um representante do corpo discente, indicado por seus 

pares. 

Compete ao Conselho Superior (CONSU):  

I. Deliberar, em instância final, sobre a criação, organização 

e extinção de cursos de graduação e programas de 
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educação superior, fixando-lhes as vagas anuais;  

II. Autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação;  

III. Deliberar, em instância final sobre o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Faculdade Gran Tietê;  

IV. Elaborar e reformar o seu regimento, em consonância com 

as normas gerais atinentes;  

V. Regulamentar as atividades de todos os setores da 

Faculdade Gran Tietê;  

VI. Emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e 

demais assuntos que lhe forem submetidos pelo Diretor 

Geral;  

VII. Aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da 

Faculdade Gran Tietê;  

VIII. Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais 

órgãos;  

IX. Deliberar sobre o relatório anual da Diretoria Geral;  

X. Aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e 

desenvolvimento das atividades da Faculdade Gran Tietê;  

XI. Emitir parecer sobre o Plano de Carreira Docente e 

Programa de Capacitação Docente;  

XII. Deliberar, em instância final, sobre normas e instruções 

para o processo de avaliação institucional;  

XIII. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;  

XIV. Fixar normas para ingresso, promoção, premiação, 

suspensão ou dispensa de professor e coordenador de 

curso;  

XV. Praticar todos os demais atos de sua competência, como 

instância de recursos, segundo os dispositivos deste 

Regimento;  

XVI. Respeitar e executar as decisões do Conselho Nacional de 

Educação, na qualidade de instância recursal superior em 
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matéria educacional; e  

XVII. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em 

lei e neste Regimento. 

 

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

– CONSEPE 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão 

deliberativo de coordenação e assessoramento em matéria didático-

científica e administrativa, é constituído pelos seguintes membros: 

I. Pelo Diretor Geral, seu Presidente nato; 

II. Pelo Diretor Acadêmico;  

III. Por um representante (docente ou coordenador) do 

Instituto Superior de Educação, eleito por seus pares;  

IV. Por um representante dos coordenadores de cursos, eleito 

por seus pares;  

V. Por um representante do Corpo Docente, eleito pelos 

docentes;  

VI. Por um representante do Corpo Discente, indicado por 

seus pares.  

Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE):  

I. Deliberar sobre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

Faculdade Gran Tietê;  

II. Emitir parecer nos processos sobre a criação de cursos de 

graduação ou pós-graduação e de fixação das vagas 

iniciais;  

III. Regulamentar o funcionamento dos cursos sequenciais, de 

graduação, de pós-graduação, de extensão e as atividades 

de pesquisa e de extensão;  

IV. Aprovar os projetos pedagógicos de curso, programas e 
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matrizes curriculares que lhe forem submetidos pelo 

Diretor Acadêmico, com parecer da coordenadoria do 

curso respectivo, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes;  

V. Deliberar sobre toda matéria didático-científica, produção 

artística e atividades de extensão;  

VI. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa 

científica;  

VII. Aprovar medidas para a melhoria da qualidade do ensino, 

da pesquisa e da extensão;  

VIII. Regulamentar o desenvolvimento de estágios 

supervisionados, monitorias, atividades práticas e de 

simulação, trabalhos monográficos de graduação e 

atividades complementares;  

IX. Opinar sobre normas ou instruções para avaliação 

institucional e pedagógica da Faculdade Gran Tietê e de 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

X. Aprovar o calendário acadêmico;  

XI. Disciplinar a realização do processo seletivo, para ingresso 

nos cursos sequenciais, de graduação e de pós-

graduação;  

XII. Fixar normas, complementares a este Regimento, relativas 

ao ingresso do aluno, ao seu desenvolvimento e 

diplomação, transferências, trancamento de matrículas, 

matrícula de graduados, avaliação de desempenho, 

aproveitamento de estudos e regime especial, além de 

normas e procedimentos para o ensino de graduação e 

pós-graduação, a pesquisa e a extensão; e 

XIII. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em 

lei e neste Regimento ou emitir parecer nos assuntos que 

lhe sejam submetidos pelo Diretor Geral. 
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 Estrutura e Atribuições das 

Coordenações de Curso 

 

O curso é a unidade básica da Faculdade para todos os efeitos 

de organização administrativa e didático-científica, sendo integrado 

pelos professores das disciplinas que compõem o currículo do curso, 

pelos estudantes nele matriculados, e pelo pessoal técnico-

administrativo, nele lotado.  

O curso é integrado pelo Conselho de Curso, para as funções 

deliberativas, e pela Coordenadoria de Curso, para as tarefas 

executivas.  

São atribuições do coordenador de curso:  

I. Superintender todas as atividades da Coordenadoria;  

II. Representar a coordenação junto às autoridades e aos 

órgãos da Faculdade Gran Tietê  

III. Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades 

programadas no âmbito do seu campo, bem como a 

assiduidade dos professores e alunos;  

IV. Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso;  

V. Apresentar, anualmente, à Diretoria Acadêmica, relatório 

de suas atividades e das de sua Coordenadoria;  

VI. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, 

técnico-administrativo e monitores;  

VII. Encaminhar à Secretaria Acadêmica, nos prazos fixados 

pelo Diretor Acadêmico, os relatórios e informações sobre 

avaliações e frequência de alunos;  

VIII. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e 

programas do Curso, assim como dos alunos e do pessoal 

docente e técnico-administrativo nele lotado;  

IX. Propor ou encaminhar proposta, na forma deste 

Regimento, para a criação de cursos sequenciais, de pós-
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graduação e o desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

programas de extensão ou eventos extracurriculares, 

culturais ou desportivos;  

X. Delegar competência; e  

XI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em 

lei e neste Regimento. 

 

 Coordenadoria do Curso 

 

A Coordenadoria de Curso é a unidade básica da Faculdade, para 

todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica, 

sendo integrada pelos professores das disciplinas que compõem o 

currículo pleno do curso, pelos alunos, nelas matriculados, e pelo 

pessoal técnico-administrativo, nela lotado. A Coordenadoria de Curso 

é integrada pelo Conselho de Curso, para as funções deliberativas, e 

pelo Coordenador de Curso, para as tarefas executivas.  

O Conselho de Curso é integrado pelos seguintes membros:  

I. O Coordenador de Curso, que o preside;  

II. Cinco representantes do corpo docente do curso, 

escolhidos por seus pares, com mandato de dois anos; e  

III. Um representante do corpo discente, indicado por seus 

pares, com mandato de um  

Compete à Coordenadoria de Curso:  

I. Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre 

seus professores, respeitadas as especialidades;  

II. Deliberar sobre os programas e planos de ensino das 

disciplinas;  

III. Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de 

extensão que lhe forem apresentados, para decisão final 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE);  

IV. Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e 
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adaptações de alunos;  

V. Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu 

pessoal docente;  

VI. Opinar sobre o plano e o calendário acadêmico, elaborado 

pelo Diretor Acadêmico; e  

VII. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas 

em lei e neste Regimento. 

 

 Integração entre Gestão Administrativa e 

Órgãos Colegiados 
 

O Regimento da Faculdade Gran Tietê assegura, como forma de 

aplicação do princípio de gestão democrática, a integração entre a 

gestão administrativa, os seus órgãos colegiados e os cursos em suas 

diversas modalidades. Para tanto, foram instituídos órgãos colegiados 

deliberativos superiores com a participação de membros de sua 

comunidade, da comunidade local e da representatividade legal do 

corpo docente, discente e administrativo.  

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de 

competência da Mantenedora e da Mantida, o que permite e promove, 

consequentemente, a democratização do conhecimento, mediante a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber. 

 

 Participação da Comunidade 

Universitária nos Órgãos Superiores 

Administrativos e Acadêmicos 

 

A integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e 

cursos está garantida no Regimento da Faculdade Gran Tietê, uma vez 

que os órgãos colegiados contam com a representatividade dos 

coordenadores de cursos, docentes, servidores técnico-administrativos 

e discentes, além da presença de representante da comunidade. Pelos 
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fatos acima expostos, também se evidencia a participação da 

comunidade universitária nos órgãos superiores administrativos e 

acadêmicos.  

 

 Relações e Parcerias com a Comunidade 

 

A Faculdade Gran Tietê possui parcerias com órgãos públicos e 

privados de ensino, organizações empresariais, comunitárias e outras 

entidades, além de prestar serviços de atendimento a demandas 

específicas das comunidades de sua área de abrangência. 

 

4.3. ADMINISTRAÇÃO  

 

A seguir estão descritos os aspectos relacionados com a 

administração e a gestão educacional na GRAN TIETÊ e que envolvem 

os princípios a seguir descritos. 

 

 Condições de Gestão da IES 

 

A gestão educacional da Faculdade Gran Tietê parte do princípio 

de que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as condições de 

cumprimento das normas gerais da educação nacional e a autorização 

e avaliação de qualidade do ensino pelo Poder Público, 

consubstanciadas na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece diretrizes e bases da educação nacional e legislação 

complementar. O princípio de gestão democrática mencionada, na Lei 

nº 9.394, de 1996 estabelece que o ensino deve ser ministrado com base 

na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

Além disso, considera a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias 

e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à 
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tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização 

do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino 

público, conforme a Lei acima, e a legislação dos sistemas de ensino, 

garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência 

extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. Neste sentido, a Instituição valoriza a participação dos 

profissionais na elaboração do projeto pedagógico e na participação dos 

discentes e docentes nos órgãos colegiados e comissões específicas. 

 

4.4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

As políticas da IES, voltadas para o Curso de Enfermagem, estão 

descritas a seguir. 

 

 

 Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Gran 

Tietê foi estruturado tendo presente os objetivos que seguem:  

− Definir fundamentos conceituais, aspectos metodológicos e 

operacionais do projeto, tendo como finalidade o 

desenvolvimento e crescimento da Faculdade;  

− Comprometer-se para que o Plano não se limite a uma 

proposta teórica de cunho estratégico, mas que tenha 

aplicabilidade e objetividade dentro do cenário educacional e 

empresarial;  

− Apresentar-se de forma sistemática para que seja mais bem 

compreendido desenvolvido e concretizado em condições 

reais e com efetividade, transpondo o caráter teórico e os 

elementos norteadores.  

O PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado 
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tendo como base a metodologia do Planejamento Estratégico e 

Situacional, um processo que diz respeito a um conjunto de princípios 

teóricos e procedimentos metodológicos e técnicos que podem ser 

aplicados a qualquer tipo de organização social que demanda um 

objetivo e que persegue uma mudança situacional futura.  

O planejamento não trata apenas das decisões sobre o futuro, 

mas questiona, principalmente, qual é o futuro das decisões a serem 

tomadas. Busca-se, contudo não se deixar levar pelo ritmo dos 

acontecimentos do cotidiano, como a força da correnteza de um rio, mas 

saber aonde se quer chegar e concentrar as forças e potencialidades 

em uma direção definida.  

O planejamento elaborado estrategicamente, não é outra coisa 

senão a ciência e a arte de atribuir maior governabilidade às pessoas e 

organizações.  

Planejando estrategicamente, a organização criou condições 

para a revelação de lideranças baseadas na participação e na delegação 

de autoridade, o que implica em uma postura intelectual e de gestão que 

compreende que não cabe ao planejador predizer o futuro, mas buscar 

viabilidade para criá-lo, como uma ferramenta que amplia o arco de 

possibilidades humanas, ou seja, um instrumento de liberdade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado tendo 

como sustentação:  

− Análise do Presente e sua interferência no Futuro. A 

Instituição tem consciência que as decisões que toma hoje 

têm múltiplos efeitos sobre o futuro porque dependem não só 

da avaliação sobre fatos presentes, mas da evolução futura 

de processos não controláveis, fatos que ainda não conhece;  

− Previsão, Estratégia e Cenários alternativos. Na produção de 

fatos sociais, que envolvem múltiplos atores criativos que 

também planejam, a capacidade de previsão situacional e 

suas técnicas substituirão a previsão determinística, 

normativa e tradicional que observa o futuro como mera 
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consequência do passado. Decorre desta percepção a 

necessidade de elaborar estratégias e desenhar operações 

para cenários alternativos e para surpresas, muitas vezes, 

não imagináveis;  

− Capacidade para lidar com surpresas. O futuro sempre será 

incerto e nebuloso, não existe a hipótese de governabilidade 

absoluta sobre sistemas sociais, mesmo próximos desta 

condição, pois há sempre um componente imponderável no 

planejamento. A IES buscou então, por meio de técnicas de 

gestão apropriadas, preparar-se para enfrentar surpresas 

com planos de contingência, com rapidez e eficácia, 

desenvolvendo habilidades institucionais capazes de diminuir 

a vulnerabilidade do plano;  

− Mediação entre o Passado e o Futuro. O processo de 

planejamento estratégico se alimenta da experiência prática 

e do aprendizado institucional relacionado aos erros 

cometidos. Portanto, serão desenvolvidos meios de gestão 

capazes de aprender com os erros do passado e colocar este 

conhecimento a serviço do planejamento;  

− Mediação entre o Conhecimento e a Ação. O processo de 

planejamento pode ser comparado a um grande cálculo que 

não só deve preceder a ação, mas presidi-la. Este cálculo não 

é obvio ou simples, é influenciado e dependente das múltiplas 

explicações e perspectivas sobre a realidade e só acontece, 

em última instância, quando surge a síntese entre a 

apropriação do saber técnico acumulado e da expertise 

política. É um cálculo técnico-político, pois nem sempre a 

decisão puramente técnica é mais racional que a política e 

vice-versa.  

O cálculo estratégico dissociado da ação será completamente 

supérfluo e formal, por sua vez, se a ação não for precedida e presidida 

pelo cálculo estratégico. Neste caso a Instituição permanecerá 
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submetida à improvisação e ao ritmo da conjuntura.  

O enfoque de planejamento proposto, portanto, não é um rito 

burocrático ou um conhecimento que possa ser revelado a alguns e não 

a outros, mas uma capacidade pessoal e institucional de governar, de 

fazer política no sentido mais original deste termo. O processo de 

planejamento não substitui a perícia dos dirigentes, nem o carisma da 

liderança, ao contrário, aumenta sua eficácia porque coloca estes 

aspectos a serviço de um projeto político coletivo. 

 

 Políticas institucionais  

 

As políticas da IES estão descritas como contemplado no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI):  

 

a) POLÍTICAS DE ENSINO  

 

O termo da sua política para o ensino superior a GRAN TIETÊ 

visa à compreensão do contexto no qual se insere, marcado por 

transformações geopolíticas, econômicas, sociais e culturais. Isto 

significa que as relações estabelecidas com a sociedade são 

abrangentes, complexas e variadas. 

Desse entendimento e considerando a política educacional 

brasileira, a Faculdade apresenta como sua função primeira à formação 

profissional decorrente das demandas sociais e das necessidades do 

mercado de trabalho. Desta forma, a estruturação e o desenvolvimento 

do ensino elegem como eixo curricular a consolidação de uma educação 

geral e continuada, como base da formação profissional, sendo 

essencial o equilíbrio entre humanismo e tecnologia. 

Assim, no Curso de Enfermagem e nos Cursos de Pós-graduação 

da área a serem ofertados deverá voltar-se para:  

− O desenvolvimento de competências - valores, 

conhecimentos, habilidades e atitudes - essenciais à melhoria 
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da qualidade de vida da população e ao desenvolvimento 

sustentável do Estado e região, levando à formação de 

profissionais com postura ética, empreendedora e crítica, que 

tenham incorporadas as perspectivas históricas e 

epistemológicas de produção do conhecimento, entendendo 

ainda os impactos exercidos pelas mudanças sobre a 

sociedade e a cultura;  

− A integração e flexibilização de tarefas e funções, a 

capacidade de solucionar problemas, a autonomia, a 

iniciativa e a criatividade como requisitos fundamentais no 

novo contexto social e de produção, constituindo-se o acesso 

à informação e o seu tratamento em condições essenciais à 

vida em sociedade, seja no cotidiano, seja nas situações de 

trabalho;  

− A constituição do ser, nos níveis pessoal, cidadão e 

profissional, compreendendo o saber conviver com os outros; 

dominar conhecimentos integrando-os a vivências cidadãs; e 

dominar e interpretar várias linguagens, estruturando-se 

como profissional que dialoga com a ciência e a técnica e, ao 

mesmo tempo, é capaz de manter-se em equilíbrio consigo, 

com os outros e com o mundo.  

 

b) POLÍTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

A GRAN TIETÊ acredita que a iniciação científica é um grande 

diferencial de desenvolvimento humano e mercadológico. Nas mais 

diversas áreas do conhecimento, ela abre caminhos que permitem o 

amadurecimento acadêmico de professores e alunos dedicados a 

procurar respostas. A realização da iniciação científica integrada à 

graduação reflete a busca incessante do homem na solução dos 

problemas do cotidiano. Assim, a Faculdade desenvolve a iniciação 

científica, o ensino e a extensão, a fim de produzir e divulgar o 
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conhecimento através da produção científico-acadêmica nos campos 

técnico, científico e artístico-cultural. 

 

POLÍTICAS DE EXTENSÃO  

 

A política de extensão da GRAN TIETÊ mantém compromisso 

com a sociedade e seus movimentos sociais, políticos, econômicos e 

culturais, contribuindo para o aumento da produtividade de cada cidadão 

e para o desenvolvimento sustentável do Estado e região. Para alcançar 

esse objetivo, a Faculdade vem se relacionando com a sociedade por 

meio de programas de extensão, a partir dos quais o ensino da 

instituição é retroalimentado com a realidade social nos diversos 

aspectos. A discussão dos fatos e das demandas sociais é incorporada 

ao contexto do ensino, gerando propostas alternativas que contribuam 

para a melhor atenção aos problemas das populações, especialmente 

as mais carentes.  

A prática extensionista obedece aos compromissos acadêmico-

sociais e às políticas institucionais estabelecidas e estando norteada 

pela integração entre os cursos, os setores, os serviços e as 

comunidades envolvidas. Assim, deve-se ter prioridade como extensão 

as atividades e os trabalhos desenvolvidos por professores e alunos nas 

diferentes disciplinas e práticas integradas, bem como nas diferentes 

atividades complementares propostas à formação do aluno. 

Neste âmbito da extensão a Faculdade e o Curso de Enfermagem 

preocupam-se em conhecer a realidade local regional, implementando 

suas ações (oferta de serviços e saberes) por meio principalmente dos 

projetos desenvolvidos nos Programas Institucionais de Extensão, 

vinculados às ações pedagógicas dos cursos de graduação. Assim, o 

programa de extensão articula a teoria à prática, levando o discente a 

construir o seu próprio conhecimento através das atividades práticas e 

de prestação de serviços, colocando-o, ao mesmo tempo, a serviço da 

comunidade.  
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Além das atividades didático-pedagógicas, o aluno será levado a 

deparar-se com o mundo real, vivenciando trocas de experiências com 

a comunidade, ao mesmo tempo em que amplia e fortalece a 

responsabilidade social da instituição junto à sociedade da região. 

 

4.5. JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

 

Pensar em um Curso de Enfermagem na cidade de Barra Bonita 

é pretender ser um marco na educação superior da região. Dentro dessa 

perspectiva sua concepção foi pensada visando promover a qualidade 

na educação e na atenção as necessidades regionais. A Instituição 

construiu uma proposta curricular que permite formar profissionais mais 

humanos, críticos, reflexivos, voltados para a comunidade, com 

competência técnica e científica, capazes de desvelar a sua práxis 

profissional e de contribuir para transformação na região e no país. 

Atualmente, observa-se ocorrer rápidas e profundas mudanças 

na sociedade e na cultura. Desta forma, são exigidas das instituições 

soluções que garantam uma transformação social justa. Com base 

nesse contexto, a FGT  entende que a autorização do Curso de 

Enfermagem proposto irá favorecer largamente profissionais e 

estudantes não só de Barra Bonita como de todo o centro-oeste do 

Estado de São Paulo. Tendo como fundamento a visão prospectiva do 

planejamento, foram estabelecidas como estratégias algumas opções 

que justificam a elaboração desse projeto. Essas ações podem ser 

identificadas a partir do pressuposto de que a capacitação humana e 

profissional da população é que constrói o desenvolvimento. Essa 

capacitação é traduzida pelo processo educacional que conduz à 

qualificação para o exercício profissional e à realização humana. 

O desenvolvimento humano e, por consequência, organizacional, 

caracteriza-se como justificativa ímpar para a criação de novos 

empreendimentos, projetos e ações coordenadas. Para alcançá-lo, 

torna-se necessária a ação de profissionais hábeis, competentes e 
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visionários. Assim sendo, o ensino superior contribui significativamente 

para que a melhoria na qualidade de vida seja possível e alcançada. Ao 

traçar uma diretriz estratégica com o intuito de promover a capacitação 

da população, nota-se a elevação do perfil educacional e o nível de 

qualificação da população. A ação conjunta dos setores da Educação, 

Trabalho, Ciência e Tecnologia assegura a inserção das pessoas na 

sociedade do conhecimento e no mercado de trabalho. 

Num raio máximo de 100 km da unidade da Faculdade Gran Tietê 

em Barra Bonita, são 35 municípios com mais de 1,5 milhão de 

habitantes. Essa região possui 47 hospitais com 4.662 leitos, com 

apenas 8 Faculdades de Enfermagem. Além disso, as cidades de Jaú 

(5,92), Botucatu (4,86), Bauru (3,88) e Barra Bonita (3,08) possuem a 

maior relação leitos/habitantes. Ou seja, a grande demanda apontada 

pela comunidade local à Faculdade Gran Tietê com relação ao curso é 

evidenciada pelos números levantados. Assim, são apresentados os 

dados na tabela a seguir: 
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Assim, é notória a demanda local e regional para o curso  

 

4.6. O CENÁRIO EDUCACIONAL 

 

Com as constantes transformações ocorridas na Educação 

Superior no Brasil, novas exigências garantem uma alavancada para o 

desenvolvimento e para novas formas de promover o ensino, a pesquisa 

e a extensão, tornando-se premente a construção de um currículo mais 

flexível, centrado no aluno, com maior interação entre teoria e prática, 

voltada principalmente para a integração da metodologia acadêmica 

para a comunidade.  

O estudo da Enfermagem também assume papel especial nesse 

momento de intensas transformações culturais, decorrentes do 

desenvolvimento científico, da valorização e promoção da qualidade de 

vida, do trabalho em equipe multidisciplinar, da exigência de maior 

autonomia e de rigorosa postura ética. O Curso de Enfermagem 

proposto, dentro dos novos paradigmas, abre-se para discussões, das 

quais o colegiado participa ativamente, à luz das questões trazidas pela 

nova LDB - Leis de Diretrizes e Bases (1996), e fomentadas pelos 

estudos, desencadeados nacionalmente, acerca das diretrizes 

curriculares, estabelecendo novas abordagens e redefinindo o perfil 

profissional do egresso. 

O Curso acrescenta inovações que ao serem monitoradas 

contribuirão significativamente para a melhoria na qualidade da 

formação do Enfermeiro. O projeto apresenta-se como uma ação 

compromissada com o planejamento, tendo como direção as 

perspectivas futuras. Calcado nas inovações, não deixa de lados às 

experiências adquiridas no campo da Enfermagem.  Esta proposta 

curricular permite formar profissionais mais humanos, críticos, reflexivos, 

voltados para a comunidade, com competência técnica e científica, 

capazes de desenvolver-se em suas práxis profissional e de contribuir 

para a transformação do modelo de atendimento na área de 
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Enfermagem, incluindo em suas competências a responsabilidade e a 

necessidade social. 
 

4.7. VISÃO  

 
Configurar-se como um centro de referência de Ensino Superior 

em ENFERMAGEM, na Região e no Estado de São Paulo, na formação 

do profissional, desenvolvendo a habilidade e a competência para que 

este ofereça qualidade na educação superior e pratique o exercício da 

cidadania. 
 

4.8. PRINCÍPIOS E VALORES 

 
A Faculdade Gran Tietê vislumbra o aprofundamento da proposta 

educativa, a transformação via inclusão social e a satisfação plena de 

seus colaboradores e parceiros internos e externos. Preconiza ainda a 

formação do senso crítico entendendo que é preciso saber distinguir 

entre o que a sociedade apresenta e os valores humanos assumidos 

enquanto Instituição de Ensino Superior.  
 

4.9. VOCAÇÃO 

 

O curso de Enfermagem da Faculdade Gran Tietê foi pensado a 

partir da sua missão, visão, princípios, valores e inserção regional que 

constituem a vocação do mesmo, de que a mudança provocada pelos 

avanços tecnológicos e pelo cenário globalizado é a grande certeza. As 

organizações - os seus talentos humanos - necessitam estar preparadas 

para trabalharem com mudanças a cada momento. Entende-se que a 

economia não é só global, mas, também, instantânea e que não se trata 

de inovações de produtos ou serviços, mas de inovação estratégica, ou 

seja, a capacidade de mudar profundamente os modelos de gestão e de 

negócio atuais, para criar novas formas de servir os clientes, criando 

riquezas para todos. Outra característica é a sociedade da informação 
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que está ingressando, a passos largos, no que pode ser chamado de era 

da economia do conhecimento. Muita riqueza está e será criada; muita 

riqueza está e será destruída. A inovação estratégica envolve três 

aspectos básicos: o desafio às ortodoxias, a descontinuidade e 

competências-chaves. O desafio às ortodoxias compreende ações 

revolucionárias, que possam quebrar tabus e abrir novos caminhos. As 

ações relativas à descontinuidade devem conduzir a estratégias a serem 

operacionalizadas em um futuro que se pode fazer acontecer; nada irreal 

ou falso, mas com os pés no chão. As competências-chaves dizem 

respeito ao profundo autoconhecimento das potencialidades das 

organizações; quais os conhecimentos que têm e para onde podem 

esses conhecimentos conduzir. Trata-se de profissional com capacidade 

crítica, ousados, criativos e comprometidos, permitindo a estes à 

compreensão da questão social, elaboração de propostas, bem como o 

domínio de um conjunto de métodos e técnicas de ação nesses 

processos sociais. Esse profissional deverá contribuir para a 

consolidação de bases mais igualitárias e democráticas das relações 

sociais, propondo estratégias de expansão de direitos. 

 

4.10. MISSÃO DO CURSO 

  

O curso de Enfermagem da Faculdade Gran Tietê tem como 

missão: 

 “Desenvolver padrões de excelência no ensino do exercício da 

Enfermagem, formando Enfermeiros que trabalhem em equipes 

multiprofissionais, com responsabilidade ética e social, integrando 

técnica e humanismo e cooperando para a transformação social em 

busca de qualidade de vida. ” 

 

4.11. CONCEPÇÃO 

 

A organização curricular do curso de Enfermagem da Faculdade 
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Gran Tietê privilegia a interdisciplinaridade, representada por um 

processo coletivo de produção articulada do saber, que busca 

compreender e transformar a realidade, entendida esta como totalidade 

concreta (homem e mundo em movimento de autocriação). A postura 

interdisciplinar no ensino não pode prescindir do conflito entre posições 

opostas. A principal regra deste debate é o respeito à divergência e o 

seu objetivo é a superação das dificuldades ou contradições que se 

verificam tanto na prática docente quanto na produção de 

conhecimentos. A disposição em assumir uma postura interdisciplinar, 

que é coletiva e histórica, no dia-a-dia da atividade docente implica em 

aceitar o debate, a divergência e o conflito.  

O único resultado que, de antemão, se pode esperar é a 

constatação que o êxito, tanto na produção quanto na difusão de 

conhecimentos, está na diferença e não na semelhança, na dúvida e não 

na certeza. Deste modo, o curso busca a formação de Enfermeiros 

capacitados para atuar num mundo em constante mudança.  

Profissionais que estejam preparados para atuar seja no setor 

público ou no privado, na sociedade em quase todos os segmentos, com 

uma crescente demanda por serviços administrativos e de 

desenvolvimento de projetos que tenham a consciência de que fazem 

parte de uma realidade social contraditória, agindo na intermediação das 

demandas dos diferentes setores sociais, de forma reflexiva sobre as  

condições políticas e contribuindo, assim, para a construção de uma 

país melhor e afinado com os diversos interesses existentes numa 

sociedade pluralista. 
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Figura 5. Esquema com a Relação entre PDI, PPI e PPC. 

 
  

4.12. PRINCIPIOS  

 

O Curso de Enfermagem está fundamentado nos princípios que 

norteiam a educação democrática, participativa, igualitária, 

comprometida com as bases científicas da profissão. As tendências da 

educação em Enfermagem constituem-se na ação–reflexão, no cuidado 

educativo e na consciência crítica, buscando fundamentar-se no 

compromisso com a vida e saúde da comunidade. O Curso de 

Enfermagem está em consonância com os princípios estabelecidos pela 

Faculdade para o ensino, a pesquisa e a extensão, prioriza na formação 

do enfermeiro as questões relativas ao exercício da cidadania, a 

consciência crítica da realidade, a valorização do conhecimento 

científico-humanístico na relação educação/saúde, capacitando ao 

cuidado nas diferentes fases do seu ciclo vital. Os princípios éticos que 

norteiam o Curso de Enfermagem comprometem-se com o indivíduo e 
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suas singularidades, com as leis do exercício profissional, com o código 

de ética e com os conceitos deontológicos que permeiam a prática. 

 

4.13. OBJETIVOS DO CURSO 

 

O Projeto Pedagógico, sempre em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), define objetivos geral e específicos, 

visando propiciar o processo de tomada de decisão e definição de 

estratégias que contribuam para alcançar os resultados. 

Os objetivos do curso estão definidos e explicitam os 

compromissos institucionais em relação ao ensino, a pesquisa e ao perfil 

do egresso. O presente projeto, proposto pela Faculdade Gran Tietê, 

tem por objetivo delinear os aspectos pedagógicos que norteiam a 

estruturação do curso de Enfermagem, a fim de atender educandos que 

queiram habilitar-se nesse campo do saber. 

 

 Objetivo Geral do Curso 

 

O Curso de Graduação em Enfermagem, integrado aos 

pressupostos do Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Gran 

Tietê, tem como objetivo geral formar enfermeiros generalistas com 

competências e habilidades para o exercício profissional na área da 

saúde, em consonância com o paradigma do cuidado humano, o método 

do processo de enfermagem, a Lei do Exercício Profissional, o Sistema 

Único de Saúde e com as Diretrizes Nacionais para o curso de 

Graduação em Enfermagem. 

 

 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do curso são os seguintes: 

- Desenvolver atitudes de reflexão crítica, autonomia, 

interdisciplinaridade, criatividade, flexibilidade e espírito empreendedor, 
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em diferentes cenários e ações da prática profissional, pautadas nos 

direitos humanos e em princípios éticos/bioéticos;  

- Desenvolver senso e atitude de solidariedade e de responsabilidade 

social, promovendo o exercício da cidadania no âmbito da família e da 

comunidade, no processo de cuidado nos diferentes níveis de atenção 

à saúde;  

- Planejar e implementar as ações de atenção à saúde a partir do perfil 

epidemiológico da população, em consonância com o sistema de saúde 

vigente, buscando a eficácia e a eficiência das ações, a partir de tomada 

de decisões baseada em evidências científicas, e reconhecendo-se 

como agente de mudança do contexto de saúde local, regional e 

nacional;  

- Realizar ações de cuidado que promovam a saúde integral e o viver 

saudável do ser humano, ao longo do seu ciclo vital, considerando as 

necessidades individuais, familiares e comunitárias e as diversidades 

culturais e sociais;  

- Desenvolver ações de cuidado à saúde do ser humano, em seu ciclo 

vital, responsabilizando-se pelo cuidado do outro e com o outro, 

buscando a integralidade e a resolutividade da atenção à saúde e a 

segurança do cliente;  

- Coordenar e liderar a equipe e as intervenções de enfermagem, tendo 

como eixo condutor o processo de enfermagem;  

- Desempenhar o papel de educador e de educando, no processo de 

educação permanente, visando a competência no cuidado profissional 

humanístico e o desenvolvimento da profissão;  

- Planejar e implementar programas educativos em saúde 

considerando as especificidades dos diversos grupos sociais, dos ciclos 

de vida da pessoa e da família e do processo de saúde e adoecimento, 

nos diversos cenários sociais, tais como o escolar, o familiar e do 

trabalho;  

- Utilizar criticamente os avanços técnico-científicos, tanto os de 

informação e comunicação, quanto os de cuidar em enfermagem, nos 
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diferentes cenários da prática profissional;  

- Desenvolver, aplicar a investigação científica e participar dela para a 

geração de conhecimento, privilegiando a qualidade do cuidado, o 

desenvolvimento teórico-prático da profissão e a consolidação da 

aplicação do processo de enfermagem;  

- Articular o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a 

conviver e o aprender a ser no processo de trabalho coletivo em saúde;  

- Desenvolver as relações interpessoais e grupais, bem como as ações 

interdisciplinares necessárias no processo de trabalho coletivo em 

saúde;  

- Agregar à prática profissional os propósitos nacionais e mundiais 

relacionados às ações em defesa da vida humana, planetária e da 

saúde. 

 

4.14. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O egresso do Curso de graduação em Enfermagem da Faculdade 

Gran Tietê será identificado, com perfil profissional, com as seguintes 

competências e habilidades específicas:  

I – Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em 

suas dimensões, em suas expressões e fases evolutivas;  

II – Incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de 

interpretação profissional;  

III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a 

estrutura e as formas de organização social, suas transformações e 

expressões;  

IV – Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao 

exercício profissional;  

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

reconhecendo os perfis  

epidemiológicos das populações;  

VI – Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e 

atuar de forma a garantir a  
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integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema;  

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

adolescente, da mulher, do adulto e do idoso;  

VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de 

comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, 

de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em constante mudança;  

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

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

XI – responder às especificidades regionais de saúde através de 

intervenções planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, 

prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde dos 

indivíduos, das famílias e das comunidades;  

XII – reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de 

enfermagem;  

XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 

multiprofissional em saúde.  

XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades 

tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, 

atuando como agente de transformação social;  

XV – Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e 

comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;  

XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando 

os pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico;  

XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da 

população, seus condicionantes e determinantes;  

XIII – intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela 

qualidade da assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes 

níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
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assistência;  

XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando 

contextos e demandas de  

Saúde;  

XX – Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes 

necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos 

diferentes grupos da comunidade;  

XXI – compatibilizar as características profissionais dos agentes da 

equipe de enfermagem às diferentes demandas dos usuários;  

XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;  

XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios 

de Ética e de Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como 

coletivo em todos os âmbitos de atuação profissional;  

XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de formação e 

qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;  

XXV – planejar e implementar programas de educação e promoção à 

saúde, considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e 

dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento;  

XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de 

produção de conhecimento que objetivem a qualificação da prática 

profissional;  

XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da 

profissão;  

XXIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se 

como agente desse processo;  

XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de 

enfermagem e da assistência à saúde;  

XXX – participar da composição das estruturas consultivas e 

deliberativas do sistema de saúde;  

XXXI – assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de 

saúde;  

XXXII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar 
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como cidadão e como enfermeiro; e  

XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em 

atividades de política e planejamento em saúde. 

 

 Campo de Atuação 

 

O campo de atuação do enfermeiro é bastante amplo, ele estará 

apto para desenvolver seu trabalho em: unidades básicas de saúde, 

hospitais públicos e privados, equipes multidisciplinares, 

estabelecimentos de ensino, unidades de atendimento de urgência e 

emergência, creches, clínicas, indústrias e empresas, ou ainda: como 

profissional autônomo em atendimento a domicílio, em consultório, 

podendo também prestar assessoria, e/ou auditoria para instituições da 

saúde ou indústrias de produtos farmacêuticos e médico hospitalares. O 

enfermeiro pode também atuar no ensino e na pesquisa em saúde. 

 

4.15. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Em todas as discussões ocorridas ao longo do processo de 

construção curricular do Curso de Enfermagem ficaram evidentes 

algumas questões, conforme relatadas a seguir. Primeiramente, a 

preocupação em formar profissionais com conhecimentos amplos o 

suficiente para atuarem nos mais diversos lugares e situações. O limite 

desta amplitude dar-se-á pela efetiva possibilidade de existir o 

aprofundamento dos conhecimentos oferecidos. Estes conhecimentos, 

por sua vez, terão por parâmetros uma perspectiva científica, o que 

garante a apropriação do conhecimento, a sua crítica e caminhos para 

a produção de outros novos.  

Ou seja, o curso deverá propiciar condições para o exercício de 

duas grandes habilidades complementares traduzidas como o "pensar 

cientificamente" e o "saber fazer pesquisa", a partir das atividades de 

iniciação científica e outros momentos que serão planejados ao longo da 
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formação. Estão presentes inquietações quanto à postura ética dos 

alunos e dos professores em relação ao próprio conhecimento e à 

própria formação. As condições requeridas para que esta formação 

possa materializar-se estão relacionadas à capacitação docente, à 

fundamentação teórica e às condições estruturais do currículo. A 

formação generalista abrangendo conhecimentos teóricos e 

metodológicos, consistentes e sólidos, não deve ser entendida como 

aprender de tudo um pouco, numa tentativa de atender direta e 

exclusivamente ao mercado de trabalho, e tampouco pode ser entendida 

como aquela que confere conhecimentos superficiais. Esta diz respeito 

ao profissional com conhecimento, abrangendo competências, para 

levantar necessidades, analisá-las segundo referenciais teóricos e, em 

função dos diferentes fatores envolvidos, planejar intervenções em 

qualquer lugar em que vá trabalhar.  

Subjacentes a essa compreensão encontram-se indicadores da 

necessidade de uma formação conectada com as demandas sociais e, 

portanto, não restrita às demandas do mercado de trabalho. É 

importante também ressaltar que a interdisciplinaridade e/ou a 

multidisciplinaridade será possível se o conhecimento for interpretado 

não como disciplinaridade pura, mas sim como um conhecimento que 

se produz, a partir de concepções de homem e de sociedade, articulado 

com outras áreas do conhecimento.  

Outro ponto fundamental na construção da proposta pedagógica 

do curso é a superação da dicotomia entre teoria e prática. Nesse 

contexto, identifica-se a articulação Ensino-Pesquisa-Extensão como 

orientadora da produção de um novo saber e momento privilegiado no 

rompimento dessa dicotomia, oportunizando, com isto, o exercício da 

crítica fundamentada teórica e eticamente.  Pelo exposto, é possível 

identificar que a concepção de currículo aqui preconizado é incompatível 

com a ideia de somatória de disciplinas, na medida em que se busca 

uma estrutura curricular que rompa com a linearidade e a fragmentação 

do conhecimento. A estrutura curricular oferece disciplinas optativas, 
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numa perspectiva de flexibilização, respeitando os interesses e aptidões 

dos alunos que optarão por áreas de conhecimento que considerem 

relevantes à sua futura atuação profissional. No curso ora proposto, as 

disciplinas optativas incluídas realizam esta função, constituindo a 

formação em campos específicos de atuação que proporciona a livre 

escolha do aluno para construir competências e habilidades 

diferenciadas. As políticas para o ensino de graduação, constantes no 

PPI e no PDI, se refletem nos projetos dos cursos mediante os seguintes 

princípios curriculares: 

A) FORMAÇÃO DE QUALIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA E SOCIAL: o 

curso é o lugar institucional para assimilação, socialização e produção 

do conhecimento humano e técnico-científico. Nesse sentido, os 

conteúdos devem refletir a realidade sociocultural nacional, perpassada 

pela realidade internacional, com vistas a uma formação profissional de 

qualidade e consistente consoante o mundo contemporâneo;  

B) FLEXIBILIDADE CURRICULAR: a materialização da flexibilização 

curricular é observada pela inclusão de disciplinas optativas, que têm 

por finalidade oferecer ao estudante diferentes alternativas para sua 

formação. Isso é percebido por meio das atividades curriculares 

complementares; nas diferentes práticas e programas 

institucionalizados que levam em consideração os espaços escolares e 

não escolares; na articulação das diferentes áreas que compõem o 

currículo do curso; 
 

Materialização da Flexibilidade 

Optativa I 

Optativa II 

Trabalho de Curso I 

Trabalho de Curso II 

Estágio Curricular Supervisionado I 

Estágio Curricular Supervisionado II 

Atividades Complementares 

 
Quadro 9- Disciplinas e Componentes que materializam a flexibilização curricular. 
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C) INTERDISCIPLINARIDADE: é entendida como um princípio que 

integra e dá unidade ao conhecimento e que permite o rompimento da 

fragmentação das disciplinas que compõem o currículo; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Representação gráfica da interdiciplinariedade. 
 
 
D) RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA COMO EIXO ARTICULADOR DO 

CURRÍCULO: é estabelecida nas diferentes práticas de ensino e de 

laboratório que permeiam as disciplinas de cada curso, desde o seu 

início. É concretizada, também, nos estágios curriculares, entendidos 

como atividades teórico-práticas e desenvolvidos por meio de projetos 

de estágios integrados, com a finalidade de promover a aproximação 

concreta com o campo de trabalho; 

Para definir pressupostos epistemológicos da relação da Teoria 

com a Prática assume-se o materialismo histórico dialético como 

referência fundamental, entende-se que o homem se caracteriza pelos 

seguintes atributos essenciais:  

− É indivisível em corpo e mente (espírito), sendo estes 

aspectos de uma totalidade que se realiza em ato.  
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− Constitui-se nas e pelas interações sociais, sobrevivendo e 

se desenvolvendo, portanto, apenas em grupo.  

−  Sua consciência origina-se na atividade concreta exercida 

sobre a natureza, na luta pela sobrevivência, sendo essa 

consciência materializada na linguagem - portanto, mediada 

por signos.  

− Diferencia-se de outros animais pela capacidade de produzir 

seus próprios meios de sobrevivência, transformando a 

natureza e transformando-se ao fazê-lo.  

− Ao realizar trabalho, utiliza seu corpo e suas faculdades 

mentais, de modo que não há trabalho exclusivamente físico 

nem exclusivamente mental.  

Diante de tais pressupostos, é possível definir:  

− Prática como toda a ação do homem sobre a natureza e 

sobre outros homens.  

− Teoria como a organização das representações que o 

homem constrói sobre objetos ou fenômenos, num sistema 

conceitual elaborado segundo critérios lógicos (estes, por sua 

vez, igualmente construídos pelo homem).  

− Reflexão como o processo de confrontar sistematicamente 

as representações da realidade com um sistema ou conjunto 

de sistemas conceituais articulados (teorias). Desse processo 

podem resultar mudanças nas formas de representar a 

realidade, nas teorias ou em ambas.  

Dadas tais definições, cabe notar que toda a atividade humana 

envolve, em alguma medida, tanto a ação concreta sobre a realidade 

quanto à representação dessa realidade. Assim sendo, quando 

tomamos teoria e prática em sentido amplo, podemos afirmar que não 

há prática sem teoria, nem teoria sem prática. Isso equivale a dizer, 

também, que toda a atividade humana envolve algum grau de reflexão. 

 Não obstante, é preciso considerar que a combinação entre 

prática, teoria e reflexão pode assumir formas muito diversas, variando 
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de uma prática quase automatizada, com vaga consciência dos 

conceitos que a embasam, a uma teorização quase sem relação com a 

realidade concreta. Nesses casos extremos, o que definimos como 

reflexão ocorre em escala muito reduzida. 

Outra variabilidade nas relações entre teoria, prática e reflexão 

ocorre em função da abrangência das representações que alguém tem 

sobre a realidade. Pessoas que compreendem apenas os aspectos 

imediatos de seu ambiente e de suas relações podem refletir muito ao 

agir, sem, contudo, ultrapassar os limites de sua compreensão da 

realidade.  

1º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 

Anatomia Humana I 36 36 72 

Citologia, Histologia e Embriologia 54 18 72 

Introdução ao Exercício da Enfermagem 54 18 72 

História da Enfermagem 36 - 36 

Sociologia e Antropologia filosófica 36 - 36 

Metodologia da Pesquisa 18 18 36 

Leitura e Interpretação de Textos 18 18 36 

Total 252 108 360 

2º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 

Anatomia Humana II 36 36 72 

Bioquímica 54 18 72 

Psicologia Aplicada 36 - 36 

Bioinformática 18 18 36 

Genética e Evolução 54 18 72 

Biofísica 36 - 36 

Projeto Integrador I 18 18 36 

Total 252 108 360 

3º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 

Fisiologia Geral 54 18 72 

Microbiologia 54 18 72 

Patologia Geral 30 6 36 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem I 36 36 72 

Interação Comunitária I 18 18 36 

Epidemiologia e Saúde pública 36 - 36 
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Parasitologia 30 6 36 

Total 258 102 360 

4º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 

Imunologia 26 10 36 

Bioestatística 26 10 36 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem II 36 36 72 

Ética Profissional e o Exercício da Enfermagem 36 - 36 

Farmacologia 60 12 72 

Enfermagem em Saúde Coletiva I 54 18 72 

Projeto Integrador II 18 18 36 

Total 256 104 360 

5º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem III 36 36 72 

Enfermagem em Saúde Coletiva II 54 18 72 

Enfermagem em Ginecológica, Obstétrica e Neonatal I 54 18 72 

Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente I 54 18 72 

Interação Comunitária II 18 18 36 

Enfermagem em Dietoterapia e Nutrição 30 6 36 

Total 242 118 360 

6º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 

Enfermagem em Ginecológica, Obstétrica e Neonatal II 54 18 72 

Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente II 54 18 72 

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso I 54 18 72 

Enfermagem em Centro Cirúrgico 54 18 72 

Projeto Integrador III 18 18 36 

Enfermagem em Urgência e Emergência I 26 10 36 

Total 252 108 360 

7º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II 54 18 72 

Saúde da Família 36 - 36 

Enfermagem na Saúde do Trabalhador 36 - 36 

Enfermagem em Urgência e Emergência II 18 18 36 

Enfermagem Psiquiátrica 62 10 72 

Enfermagem em UTI 54 18 72 

Interação Comunitária III 18 18 36 

Total 278 82 360 

8º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 
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Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária 72 - 72 

Administração em Enfermagem 54 18 72 

Didática Aplicada ao Ensino de Enfermagem 54 18 72 

Relacionamento Enfermeiro-Paciente 36 - 36 

Métodos de Diagnóstico e Tratamento 30 6 36 

Projeto Integrador IV 18 18 36 

Controle de Infecção Hospitalar 26 10 36 

Total 290 70 360 

9º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 

Optativa I 26 10 36 

Trabalho de Curso I 18 18 36 

Estágio Curricular Supervisionado I - 400 400 

Total 44 428 472 

10º Termo TEÓRICA PRÁTICA C/H 

Optativa II 26 10 36 

Trabalho de Curso II - 72 72 

Estágio Curricular Supervisionado II - 400 400 

Total 26 482 508 

 

Quadro 10- Relação da teoria com a prática nas disciplinas elencadas no curso 

de enfermagem. 

 

E) INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: a 

integração é refletida em diferentes disciplinas que compõem os 

currículos e na dinâmica da sala de aula, mediada por meio de 

aprendizagens de pesquisa e extensão desenvolvidas durante o curso. 

Além disso, é parte integrante do projeto pedagógico a definição das 

linhas de pesquisa e dos programas de extensão de cada curso, que 

orientam o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão 

apoiados pela instituição ou por fontes financiadoras externas;  

F) PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO E DE PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO: Os projetos pedagógicos incluem, em sua dinâmica 

curricular, metodologias formativas pelas quais se busca desenvolver a 

cultura investigativa, proporcionar condições de apropriação crítica do 

conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades 
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científicas;  

G) GESTÃO COLEGIADA: envolve representantes de professores e de 

estudantes. 
 

 

 

 Coerência dos Conteúdos Curriculares 

com os Objetivos do Curso  

 

O currículo do curso foi pensado de forma a possibilitar o 

desenvolvimento de competências indispensáveis para a atuação 

profissional do egresso a ser formado. Atende aos objetivos gerais e 

específicos, promovendo disciplinas teóricas e práticas que abordam 

aspectos fundamentais na formação do Enfermeiro. 

Os estágios supervisionados oferecem oportunidade ao 

estudante para desenvolver e exercitar habilidades e competências 

relacionadas ao exercício profissional do Enfermeiro, promovendo 

ações tanto em nível individual quanto coletivo. Em todos os estágios os 

alunos serão orientados e estimulados para a tomada de decisões 

baseadas nos princípios éticos que regem a profissão.  

O currículo valoriza a clareza da adoção de enfoques 

pedagógicos e metodológicos e assegura a atuação do estudante como 

agente ativo do processo de aprendizagem, ou seja, aquele que age, 

pensa, faz, pesquisa, resolve, aprende, conforme sugere os objetivos do 

curso. 
 

 Coerência dos Conteúdos Curriculares 

com o Perfil Desejado do Egresso  

 

O Curso oferecerá a seu acadêmico a oportunidade de construir 

uma formação que lhe permitirá uma ampla visão da Enfermagem, 

assim como um vasto campo de atuação, mantendo um perfil 

generalista, de acordo com as Diretrizes Curriculares. Os conteúdos 

curriculares contemplam a formação do perfil desejado.  



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  150  
 

O currículo atende às necessidades da sociedade e incorpora 

algumas características indispensáveis à formação do cidadão e do 

profissional de nosso tempo:  

− Perfil para a empregabilidade, possibilitando a prática 

profissional do egresso em um ambiente em constante 

mutação;  

− Relacionamento interpessoal, pois estabelece que o 

relacionamento humano seja primordial para a atuação e a 

realização profissional;  

− Ética profissional, reafirmando a necessidade de se rever 

valores e princípios norteadores das ações humanas, 

sobretudo na esfera profissional. Entende que o diferencial 

profissional está calcado na competência, habilidade e, 

principalmente, na ética;  

− Uso de recursos computacionais e moderna tecnologia, 

promovendo a utilização e o contato com recursos inovadores 

e atualizados, estabelecendo que a correta utilização das 

tecnologias atuais é que vai definir o sucesso profissional.  

 

 Adequação da Metodologia de Ensino à 

Concepção do Curso  

 

O processo de ensino-aprendizagem, dinâmico por si mesmo, 

permite a utilização de métodos variados de ensino, seja na modalidade 

individualizada, coletiva ou em grupo.  No curso de Enfermagem da 

Faculdade Gran Tietê há oportunidade para o ensino individualizado, 

que atende as condições pessoais do aluno, valorizando suas aptidões 

e motivações. Há, ainda, possibilidade de atuação coletiva dos alunos 

no processo de ensino aprendizagem, seja através da realização de 

trabalhos em grupo, seja pela formação de grupos de estudo ou grupos 

de pesquisa ou, ainda, por meio dos trabalhos em equipe e nos projetos 

desenvolvidos nas atividades de extensão.  

Além disso, as atividades desenvolvidas de forma coletiva dão 
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ênfase à integração dos alunos, que devem interagir em pequenos 

grupos, seja nas dinâmicas das discussões e dos debates travados em 

sala de aula ou nas atividades extraclasse. Trata-se, portanto, de uma 

metodologia de ensino dinâmica, articulada às diversas necessidades 

do aluno e que atende tanto a sua necessidade de elaboração individual 

de conhecimento, quanto à necessidade social de realizar trabalhos e 

atividades de forma coletiva.  

Esse método misto, cuja dinâmica visa abarcar formas variadas 

de ensinar, aprender e agir busca proporcionar ao aluno a vivência de 

diversas situações que terá de enfrentar ao longo de sua vida, onde, em 

determinada situações, terá que agir sozinho, e em outras, deverá agir 

articulado com outras pessoas ou grupos. Essa metodologia plural se 

justifica pela própria pedagogia que orienta este projeto, que é de 

formação do cidadão participativo, comprometido com as questões 

sociais de seu tempo, que seja capaz de refletir sobre a sua realidade e 

agir sobre ela.  

A crítica e a reflexão permanente permeiam as atividades docente 

e discente num compromisso entre professores, instituição e alunos. A 

sala de aula, por seu turno, não deve ser o lugar onde se transmite 

conhecimento, onde se profere a “aula conferência”, mas o espaço para 

o debate, o diálogo, a reflexão e para a própria construção do 

conhecimento. Esse método misto, cuja dinâmica visa abarcar formas 

variadas de ensinar, aprender e agir busca proporcionar ao aluno a 

vivência de diversas situações que terá de enfrentar ao longo de sua 

vida, onde, em determinada situações, terá que agir sozinho, e em 

outras, deverá agir articulado com outras pessoas ou grupos.  

Essa metodologia plural se justifica pela própria pedagogia que 

orienta este projeto, que é de formação do cidadão participativo, 

comprometido com as questões sociais de seu tempo, que seja capaz 

de refletir sobre a sua realidade e agir sobre ela. A crítica e a reflexão 

permanente permeiam as atividades docente e discente num 

compromisso entre professores, instituição e alunos. A sala de aula, por 
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seu turno, não deve ser o lugar onde se transmite conhecimento, onde 

se profere a “aula conferência”, mas o espaço para o debate, o diálogo, 

a reflexão e para a própria construção do conhecimento.  

O professor, por sua vez, não deve ter a postura de sábio, 

detentor do poder e do conhecimento cristalizado, hermético, alienado 

de sua realidade social e da realidade de seus alunos. A metodologia 

desenvolvida é aquela que respeita o aluno em sua dimensão holística, 

como ser dotado de inteligência, emoção e vontade. Partindo do 

princípio de que métodos e técnicas são apenas meios e não fins em si 

mesmos, o papel do professor é decisivo na busca de formas de ensino 

que sejam adequadas aos seus alunos e ao conteúdo a ser trabalhado, 

conforme as diretrizes curriculares propostas.  

Salienta-se que não se faz aqui diferenciação substancial entre 

método e técnica, utilizando-se ambos com o mesmo sentido de meio 

pelo qual se deverá buscar maior eficiência na relação 

ensino/aprendizagem.  Entre uma ampla gama de técnicas utilizadas no 

processo de ensino, enumeram-se algumas pela possibilidade 

pedagógica que oferecem. Cabe esclarecer, contudo, que elas não 

inviabilizam a utilização de outros métodos, uma vez que a dinâmica de 

ensino deve envolver uma metodologia diversificada e plural.  

A) MÉTODO EXPOSITIVO – consiste na apresentação oral de temas 

logicamente estruturados. A mensagem não deve ser dogmática, mas 

aberta, permitindo a contestação, a discussão e a participação dos 

alunos;  

B) EXPOSIÇÃO ORAL/ESTUDO DIRIGIDO - esta técnica consiste na 

exposição oral articulada ao estudo dirigido, em que o professor expõe 

um tema, indica as fontes de estudo e, em seguida, questões a serem 

estudadas e discutidas pela classe;  

C) MÉTODO DA ARGUIÇÃO – o aluno deve estudar por conta própria 

conteúdos previamente orientados pelo professor e a verificação da 

aprendizagem é feita oralmente. A utilização deste método é uma 

oportunidade do aluno ir se familiarizando com a arguição que 
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possivelmente enfrentará no futuro;  

D) MÉTODO DA DUPLA ARGUIÇÃO – consiste na apresentação de 

um tema pelo professor aos alunos com indicação das fontes e dos 

textos a serem estudados. Os alunos podem efetuar o estudo em grupo 

ou individualmente. Após o estudo, os alunos passam a arguir o 

professor, visando esclarecer dúvidas, e o professor, por sua vez, na 

aula seguinte, faz a arguição da classe, baseado nos textos ou conteúdo 

previamente marcado;  

E) MÉTODO DA ARGUIÇÃO COM MONITORES - este método envolve 

a participação de monitores, como um estímulo aos que pretendem 

seguir a carreira docente. O método prevê o aproveitamento de alunos 

como auxiliares do professor, no processo de arguição, o que permite 

um nível maior de aproveitamento, visto que todos os alunos serão 

arguidos sobre todo o assunto estudado;  

F) MÉTODO DA LEITURA - consiste em indicar textos de estudo sobre 

um determinado tema. Uma vez estudados os textos, os alunos passam 

por uma verificação da aprendizagem, por meio de uma prova escrita, 

cujos resultados fornecem material para se promover uma discussão;  

G) MÉTODO DE LEITURA DIRIGIDA – este método é utilizado para se 

estudar determinada unidade, por meio de indicação de textos 

selecionados para este fim. Esta leitura é dirigida tanto para 

aprofundamento e ampliação da aprendizagem, como para melhor 

apreensão da unidade em foco;  

H) TÉCNICA DE PROBLEMAS - consiste em propor situações-

problema aos alunos, para que eles possam solucioná-los. Esta técnica 

é rica por envolver a necessidade de estudo e revisão de conteúdos não 

devidamente assimilados, tanto quanto exige que o aluno pesquise o 

tema e exercite a reflexão para solucionar os problemas propostos.  Esta 

técnica pode ser desenvolvida por modalidades diversas, seja pela 

solução individual de problemas, seja pela solução coletiva, com a 

classe funcionando em um só grupo ou com a classe dividida em vários 

grupos. Os professores podem propor reuniões com os alunos, nas 
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quais são apresentados e discutidos os casos mais complexos ou 

menos comuns de cada área, para que se busque de forma coletiva a 

solução adequada;  

I) TÉCNICA DE PROJETOS – esta técnica visa levar o aluno a projetar 

algo concreto e executá-lo. É uma atividade que se desenvolve em uma 

situação concreta, real e que busca soluções práticas. Por levar o aluno 

a passar por uma situação de vivência e experiência, e por estimular a 

iniciativa, a autoconfiança e o senso de responsabilidade. Esta técnica 

se apresenta como uma boa oportunidade para o aluno desenvolver 

projetos de pesquisa em temas de seu interesse, ou elaborar projetos 

que visem implementar atividades de extensão sob orientação do 

professor;  

J) TÉCNICA DE CASOS - consiste em se propor uma situação real que 

já tenha sido solucionada, com plano assistencial delineado e proposta 

de intervenções caracterizadas, para análise e reflexão crítica dos 

alunos. É de certa forma uma variante da técnica de problemas, porém 

com situações reais e que já tiveram solução;  

L) TÉCNICA DE PESQUISA – a pesquisa, de certo modo, está presente 

em todos os métodos apresentados. Aqui, contudo, ela é a atividade 

predominante. Ela pode ser bibliográfica, dando ênfase à consulta de 

livros e revistas que possam contribuir para a devida explicação e 

compreensão do tema em foco. Pode ser, ainda, de campo, em que o 

aluno vai buscar dados não em livros, mas junto à comunidade por meio 

de entrevistas e questionários. 

 

 Inter-Relação das Disciplinas na 

Concepção e Execução do Currículo  

 

As disciplinas do curso estão inter-relacionadas e se integram em 

função dos objetivos do curso e do perfil do egresso. A 

interdisciplinaridade vem como resposta à fragmentação do 

conhecimento. Vista como questão gnosiológica, surgiu no final do 
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século passado, pela necessidade de dar uma resposta à fragmentação 

causada por uma epistemologia de cunho positivista. As ciências 

haviam-se dividido em muitos ramos e a interdisciplinaridade 

restabelecia, pelo menos, um diálogo entre elas, embora não resgatasse 

ainda a unidade e a totalidade.  

A fragmentação representava uma questão essencial para o 

próprio progresso científico. Tratava-se de entender melhor a relação 

entre "o todo e as partes". Porém, ao longo do tempo criaram-se lacunas, 

que dificultavam a visão do todo e sua unidade. Nesse contexto, nasce 

a necessidade de integração - interdisciplinaridade. A 

interdisciplinaridade busca a integração de dois ou mais componentes 

curriculares para construção do conhecimento. Com o processo de 

especialização do saber, a interdisciplinaridade mostrou-se como uma 

das respostas para os problemas provocados pela excessiva 

compartimentalização do conhecimento. No final do século XX surge a 

necessidade de mudanças nos métodos de ensino, buscando viabilizar 

práticas interdisciplinares.  

A interdisciplinaridade ocorre na intercomunicação efetiva entre 

as disciplinas, pela fixação de um objeto comum diante do qual os 

objetos particulares de cada uma delas constituem-se em sub-objetos e 

como estratégia para integrar as disciplinas e chegar a uma prática 

multiprofissional por meio do trabalho sobre temas comuns e em novos 

cenários. 

 

 Aspectos da Estrutura Curricular 

 

A Resolução CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Enfermagem. Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em 

Enfermagem devem estar relacionados com todo o processo saúde-

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

epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações 
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do cuidar em enfermagem. Assim, os conteúdos propostos contemplam:  

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

e práticos) de base moleculares e celulares dos processos normais e 

alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e 

aparelhos, aplicados às situações decorrentes do processo saúde-

doença no desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem;  

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

às diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo 

para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis 

individual e coletivo, do processo saúde-doença;  

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

a) 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;  

b) 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 socioculturais, econômicos e ecológicos 

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

humanísticos inerentes ao cuidado de Enfermagem;  

c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) da 

administração do processo de trabalho de enfermagem e da assistência 

de enfermagem; e  

d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação 

pedagógica do enfermeiro, independente da Licenciatura em 

Enfermagem.  

 Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a 

serem assimilados e adquiridos no nível de graduação do enfermeiro 

devem conferir-lhe terminalidade e capacidade acadêmica e/ou 

profissional, considerando as demandas e necessidades prevalentes e 

prioritárias da população conforme o quadro epidemiológico do 
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país/região.  

Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve 

promover no aluno e no enfermeiro a capacidade de desenvolvimento 

intelectual e profissional autônomo e permanente. Na formação do 

Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao 

longo de sua formação, há obrigatoriedade da realização de estágio 

supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede 

básica de serviços de saúde e comunidades nos últimos semestres do 

Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Gran Tietê. 

A estrutura curricular do Curso de Enfermagem da GRAN TIETÊ 

possui uma carga horária total de 4.000 horas, distribuídas em 

atividades acadêmicas obrigatórias, com matrícula semestral. Esta 

distribuição de carga horária permite uma prática pedagógica que 

contempla a inter e transdisciplinaridade, além de uma interação com o 

mercado de trabalho. 

A estrutura curricular encontra-se organizada numa sequência 

lógica e contínua, de modo semestral. O currículo do curso está em 

pleno acordo com os objetivos apresentados e com o perfil do 

profissional que se pretende alcançar. Os conteúdos não são 

desenvolvidos de forma hierarquizada, mas articulados. O curso, 

também, não contempla em sua estrutura curricular pré-requisitos, o que 

colabora para minimizar a rigidez do mesmo, baseando-se no princípio 

da flexibilização.  

Nesse sentido, o curso vem procurando outras formas de atingir 

a flexibilidade, tais como: contabilizar no histórico do aluno atividades 

desenvolvidas por ele durante sua permanência na Instituição, as 

chamadas atividades complementares. Assim como essas atividades, 

as disciplinas, também, procuram refletir a flexibilização uma vez que a 

aprendizagem não se limita ao ensino de determinado conteúdo na sala 

de aula, os alunos fazem visitas técnicas, de modo a articular teoria e 

prática. 

De modo, para aumentar a flexibilidade no percurso acadêmico, 
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e satisfazer o Decreto nº. 5.626/2005, o NDE – Núcleo Docente 

Estruturante do curso propôs a inclusão de um elenco de disciplinas 

optativas que serão oferecidas no 9º e 10º semestres/período do Curso. 

A inscrição dos alunos na disciplina optativa acontecerá no período 

regular de matrícula. Enfim, os conteúdos curriculares virão atender ao 

perfil profissional do egresso e às demandas do mundo do trabalho em 

constante atualização tecnológica, sem descumprir o disposto nos 

requisitos legais. 

 

4.16. ESTRUTURA CURRICULAR E DIMENSIONAMENTO DA 
CARGA HORÁRIA POR PERÍODO LETIVO 

 
 

A seguir está apresentada a matriz curricular idealizada para o 

Curso de Enfermagem. 
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Quadro 11. Matriz Curricular do Curso de Enfermagem. 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENFERMAGEM 
RESOLUÇÃOCNE/CES  Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001 

1º Termo 
 

C/H 2º Termo C/H 
Anatomia Humana I 72 Anatomia Humana II 72 

Citologia, Histologia e Embriologia 72 Bioquímica 72 

Introdução ao Exercício da Enfermagem 72 Psicologia Aplicada 36 

História da Enfermagem 36 Bioinformática 36 

Sociologia e Antropologia Filosófica 36 Genética e Evolução 72 

Metodologia da Pesquisa 36 Biofísica 36 

Leitura e Interpretação de Textos 36 Projeto Integrador I 36 

Total 360 Total 360 

3º Termo C/H 4º Termo C/H 
Fisiologia Geral 72 Imunologia 36 

Microbiologia 72 Bioestatística 36 

Patologia Geral 36 Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem  II 72 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem I 72 Ética Profissional e o Exercício da  Enfermagem 36 

Interação Comunitária I 36 Farmacologia 72 

Epidemiologia e Saúde Pública 36 Enfermagem em Saúde Coletiva  I 72 

Parasitologia 36 Projeto Integrador II 36 

Total 360 Total 360 

5º Termo C/H 6º Termo C/H 
 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem  III 
 

72 
Enfermagem em  Ginecológica, Obstétrica e 
Neonatal II 

 
72 

 
Enfermagem em Saúde Coletiva II 

 
72 

Enfermagem na Saúde da Criança e  do 
Adolescente II 

 
72 

Enfermagem em Ginecológica, Obstétrica  e Neonatal I 72 Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso I 72 

Enfermagem na Saúde  da Criança e do Adolescente I 72 Enfermagem em  Centro Cirúrgico 72 

Interação Comunitária II 36 Projeto Integrador III 36 

Enfermagem em Dietoterapia e Nutrição 36 Enfermagem em Urgência e Emergência I 36 

Total 360 Total 360 

7º  Termo C/H 8º Termo C/H 
Enfermagem na Saúde do Adulto e do  Idoso II 72 Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária 72 

Saúde da Família 36 Administração em Enfermagem 72 

Enfermagem na Saúde do Trabalhador 36 Didática Aplicada ao Ensino de  Enfermagem 72 

Enfermagem em Urgência e Emergência II 36 Relacionamento Enfermeiro-Paciente 36 

Enfermagem Psiquiátrica 72 Métodos de Diagnóstico e Tratamento 36 

Enfermagem em UTI 72 Projeto Integrador IV 36 

Interação Comunitária III 36 Controle de Infecção Hospitalar 36 

Total 360 Total 360 

9º Termo C/H 10º Termo C/H 
Optativa I 36 Optativa II 36 

Trabalho de Curso I 36 Trabalho de Curso II 72 

Estágio Curricular Supervisionado I 400 Estágio Curricular Supervisionado II 400 

Total 472 Total 508 

Optativas C/H Optativas C/H 
Enfermagem em Toxicologia 36 Enfermagem Oncológica e Cuidados Paliativos 36 

Assistência de Enfermagem  ao Paciente Crítico 36 Linguagem Brasileira de  Sinais (Libras) 36 

Empreendedorismo 36 Auditoria e Acreditação dos Serviços  de Saúde e 
Enfermagem 

36 
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 Organização Curricular e Campo de 

Formação 

 

No quadro a seguir está apresentada a organização curricular e 

como ela atende a RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO 

DE 2001, no que se refere aos campos de formação. 

 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
RESOLUÇÃOCNE/CESNº3,DE7 DE NOVEMBRODE2001 

 
[Os conteúdos essenciais para o Curso de  Graduação em Enfermagem devem estar relacionados com  todo o 

processo saúde-doençado cidadão,da família e da comunidade, integrado à realidade  epidemiológica e profissional, 
proporcionando a integralidade das  ações do cuidar emenfermagem] 

 

I.      CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 
incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base  moleculares e celulares dos processos normais e alterados, 
da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do processo 
saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem; 

Citologia, Histologia e Embriologia (72h); Anatomia Humana  I (72h); Anatomia Humana II (72h);  Genética e Evolução 
(72h); Biofísica (36h); Fisiologia Geral (72h); Microbiologia (72h); Patologia Geral (36h); Bioestatística (36h); Bioquímica 
(72h); Imunologia (36h); Farmacologia (72h); Parasitologia (36h); Epidemiologia e Saúde Pública (36h). 

 
[TOTAL – 792 horas] 

II.     CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a 
compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, 
nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença; 

Sociologia e Antropologia Filosófica (36h); Psicologia 
Aplicada (36h); 

Metodologia da Pesquisa (36h); Leitura e Interpretação de 
Textos (36h); Bioinformática(36h). 

[TOTAL –180 horas] 

III.CIÊNCIASDAENFERMAGEM 

A)FUNDAMENTOSDEENFERMAGEM 
os conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro 
e da Enfermagem em nível individual e coletivo; 

Introdução à Prática de Enfermagem (72h); História da Enfermagem (36h); Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem 
I (72h); Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem II (72h), Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem III (72h); 
Projeto Integrador I (36 h); Projeto Integrador II (36 h);Projeto Integrador III (36 h); Projeto Integrador IV (36h). 

 
[TOTAL –468 horas] 

B)ASSISTÊNCIADEENFERMAGEM 
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; 
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Enfermagem em Saúde Coletiva I (36h); Enfermagem em Dietoterapia e Nutrição (36h); Enfermagem em Saúde Coletiva 
II (72h); Enfermagem em Ginecológica, Obstétrica e Neonatal I (72h); Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente 
I (72h);Enfermagem em  Ginecológica, Obstétrica e Neonatal II (72h);Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente 
II (72h); Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso I (72h); Enfermagem Psiquiátrica (72h); Enfermagem em Centro 
Cirúrgico(72h); Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II (72h); Controle de Infecção Hospitalar (36h); Enfermagem 
na Saúde do Trabalhador (36h);Enfermagem em UTI (72h);Enfermagem em Urgência e Emergência I (72h); 
Relacionamento Enfermeiro-Paciente (36h); Métodos de Diagnóstico e Tratamento (36h); Saúde Ambiental e Vigilância 
Sanitária (36h); Ética Profissional e o Exercício da Enfermagem (36h); Saúde da Família (36h); Enfermagem em Urgência 
e Emergência II (36h), Interação Comunitária I (36h); Interação Comunitária II (36h);Interação Comunitária III (36h). 

 
[TOTAL –1.296 horas] 

C)ADMINISTRAÇÃODEENFERMAGEM 
os conteúdos (teóricos e práticos) da administração do processo de trabalho de enfermagem e da 
assistência de enfermagem;  

Administração em Enfermagem (72h) 
[TOTAL –72 horas] 

D)ENSINODEENFERMAGEM 
os conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do enfermeiro, independente da Licenciatura em 
Enfermagem. 

Didática Aplicada ao Ensino de Enfermagem (72h) 
[TOTAL –72 horas] 

IV.     OPTATIVAS [optativa I e optativa II] 

Enfermagem em Toxicologia (36h); Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico (36h); Enfermagem Oncológica e 
Cuidados Paliativos (36h); Linguagem Brasileira de Sinais - Libras (36h); Empreendedorismo (36h); Auditoria e 
Acreditação dos Serviços de Saúde e Enfermagem (36h). 

[TOTAL – 72 horas]
 

 

Quadro 12- Organização Curricular do Curso de Enfermagem. 
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 Resumo da Matriz Curricular e 

Dimensionamento da Carga Horária 
 

O resumo que apresenta a consolidação e a distribuição da carga 

horária do Curso de Enfermagem é o seguinte. 

 
 

 

RESUMO DA MATRIZ CURRICULAR 
RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 

2001 

Campos de Formação C/H % 
I. Ciências Biológicas e da Saúde 792 horas 19,80% 

II. Ciências Humanas e Sociais 180 horas 4,50% 

III. Ciências da Enfermagem 

A)  Fundamentos de Enfermagem 468 horas 11,70% 

B)  Assistência de Enfermagem 1.296 horas 32,40% 

C)  Administração de Enfermagem 72 horas 1,80% 

D)  Ensino de Enfermagem 72 horas 1,80% 

Optativas [36h+36h] 72 horas 1,80% 

Estágio Curricular Supervisionado [no mínimo 20%] 800 horas 20,0% 

Atividades Complementares 140 horas 3,50% 

Trabalho de Curso [36h+72h] 108 horas 2,70% 

Total Geral do Curso 4.000 100,00 
Quadro 13- Resumo da Distribuição de Carga Horária do Curso. 

 

 Organização Curricular e a Legislação 

 

O projeto Pedagógico proposto está em plena consonância com 

a Legislação vigente, atendendo plenamente as Diretrizes Curriculares 

do Curso de Bacharelado em Enfermagem conforme a RESOLUÇÃO 

CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. Do mesmo modo, o 

respectivo projeto possui carga horária total de 4.000, integralizados em 

no mínimo 5 anos,  
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4.17. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 
 

 Adequação e atualização das ementas e 

programas das disciplinas 

 

As ementas e os programas estão atualizados e adequados às 

disciplinas e à concepção do curso. 

 

 Adequação, atualização e relevância da 

bibliografia 

 

As bibliografias básicas e complementares são atualizadas e 

adequadas às respectivas disciplinas. Conforme previsto no novo 

instrumento de avaliação (INEP), na bibliografia complementar foram  

utilizadas algumas referências com acervo virtual13. Todas com acesso 

universal via internet e com os DIREITOS AUTORAIS PRESERVADOS. 

 

 Descrição do ementário e bibliografia  do 

curso 

 

A seguir estão apresentadas as disciplinas, agrupadas por Termo, 

com o respectivo ementário e bibliografia básica e complementar 

correspondentes.  

                                           
13 Acervo virtual é o conteúdo de uma coleção privada ou pública, podendo ser de caráter 

bibliográfico, artístico, fotográfico, científico, histórico, documental ou misto e com acesso 
universal via internet.  
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1º TERMO 

 

ANATOMIA HUMANA I 

Ementa: Anatomia Sistêmica e Descritiva. Estudo morfofuncional dos 

principais sistemas orgânicos. Sistema Tegumentar, Esquelético, 

Articular, Muscular, Circulatório, Respiratório, Digestório, Urinário. 

Genital Masculino. Genital Feminino. Sistema Nervoso. 

Bibliografia  Básica: 

CRESPO, Xavier, CURELL, Nuria; CURELL, Jordi. Atlas de anatomia 

e saúde. Curítiba: Bolsa Nacional do Livro, 2012. (06 exemplares) 

GABRIELLI, Carla; VARGAS, Juliano Córdova. Anatomia Sistêmica: 

uma abordagem direta para o estudante. 4ª Edição. Florianópolis: 

UFSC, 2013. (10 exemplares) 

MARQUES, Elaine Cristina Mendes (ORG.). Anatomia e Fisiologia 

Humana: perguntas e respostas. 2ª Edição. São Paulo: Martinari, 

2015. (10 exemplares) 

          Bibliografia Complementar: 

FINN, Gabrielle M.. Anatomia: 50 conceitos e estruturas 

fundamentais explicados de forma clara e rápida. 1ª Edição. São 

Paulo: Editora Publifolha, 2016. (04 exemplares) 

GIRON, Paulo Augusto. Princípios de anatomia humana: atlas e 

texto. Bauru:  EDUSC, 1998. (02 exemplares) 

KAWAMOTO, Emilia Emi. Anatomia e Fisiologia para Enfermagem. - 

4ª Edição. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan, 2016. (06 exemplares) 

PUTZ, Renata; PABST, R.. SOBOTTA Atlas de Anatomia Humana 

Vol. 1: Cabeça, Pescoço e Extremidades Superiores. 21ª Edição. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2000. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozRTlOQjNlSG1DSWs/view

?usp=sharing 
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PUTZ, Renata; PABST, R. SOBOTTA Atlas de Anatomia Humana Vol. 

2: Tronco, Visceras e Extremidades Inferior. 21ª Edição. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2000. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozRTlOQjNlSG1DSWs/view

?usp=sharing 

 

CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

Ementa: Aspectos morfológicos, ultra-estruturais e funcionais dos 

componentes celulares. Noções de técnicas histológicas. Tipos de 

tecidos fundamentais. Função dos tecidos epiteliais, conjuntivo, ósseo, 

cartilaginoso, sanguíneo, muscular e nervoso. Processo de ossificação. 

Elementos sanguíneos. Noções sobre sistema reprodutor e 

gametogênese. Fecundação, clivagem e nidação. Disco embrionário 

didérmico e tridérmico: organogênese: placentação e placenta. 

Bibliografia Básica: 

GODOY, Alessandra Eifler Guerra; LITVIN, Isnard Elman. Caderno de 

Histologia. Caxias do Sul: EDUSC, 2014. (10 exemplares) 

MEDRADO, Leandro. Citologia e Histologia humana: fundamentos 

de morfologia celular e tecidual. 1ª Edição. São Paulo: Editora Érica, 

2014. (10 exemplares) 

ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Ross Histologia: texto e 

atlas. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2016. (06 

exemplares) 

    Bibliografia Complementar: 

ABRAHAMSOHN, Paulo. Histologia. 1ª Edição. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. (02 exemplares) 

POLIZELI, Maria de Lourdes T. Moraes. Manual Prático de Biologia 

Celular. 2ª Edição. Ribeirão Preto; SP: Holos Editora, 2008. (06 

exemplares) 

SIVIERO, Fábio. Biologia Celular: Base Moleculares e Metodologia 

de Pesquisa. 1ª Edição. São Paulo: Roca, 2013. (02 exemplares) 
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GARCIA, Sônia M. Lauer de. Atlas Eletrônico de Histologia. Porto 

Alegre: UFRGS, 1995. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozQ2hJQUJJMTlhTEk/view?

usp=sharing 

ANDRADE, Fábio Goulart; FERRARI, Osny. Atlas digital de Histologia 

básica. Londrina: UEL, 2014. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozRExlbkV1VDlsaGM/view?

usp=sharing 

 
INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM  

Ementa: Visão holística do homem (teorias). Teorias de Enfermagem: 

Lei do exercício profissional. Resolução COFEN sobre a Sistematização 

da Assitência de Enfermagem e a Implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 

cuidado profissional de Enfermagem. Código de ética dos profissionais 

de Enfermagem. Pacto pela Saúde 2006. O saber da Enfermagem. 

Processo de trabalho na Enfermagem e seus elementos constitutivos. 

Bibliografia Básica: 

CHEREGATTI, Aline Laurenti. Enfermagem em clínica cirúrgica no 

pré e no pós operatório. São Paulo: Martinari, 2012. (08 exemplares) 

JESUS, Cristine Alves Costa de; KAMADA, Ivone; PINHO, Diana L. M.; 

MENESES, Silvya Chistine O. de. Manual de procedimento de 

Enfermagem. Brasília: UNB, 2014. (10 exemplares) 

MUSSI, Nair Miyamoto; OHNISHI, Mitsuko; OLIVEIRA, Márcia M. 

Benevenuto de; UTYAMA, Iwa Keiko Aida. Técnicas Fundamentais de 

Enfermagem. 3ª Edição. São Paulo: Atheneu, 2017. (06 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Oslei Paes de. Patologia Oral. Porto Alegre: Editora Artes 

Médicas, 2016. (02 exemplares) 
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CARRANO, Telma Elisa. Enfermagem e Assistência. 2ª Edição. 

Goiânia: AB Editor, 2016. (02 exemplares) 

FERNANDES, Michelle; SILVA, Maria Julia Paes da Cuidar em 

Enfermagem é assim. São Caetano do Sul: Difusão, 2006. (02 

exemplares) 

GUARIENTE, Maria Helena D. de Menezes. Técnicas de Enfermagem 

pontos relevantes no ensinar e no cuidar. Londrina: EDUEL, 2011. 

(02 exemplares) 

NETTINA, Sandra M. Prática de Enfermagem. 10ª Edição. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. (06 exemplares) 

SILVA, Rudval Souza da; BITTENCOURT, Isaiane Santos. 

Enfermagem avançada: um guia para a prática. Salvador: Editora 

SANAR, 2016. (03 exemplares) 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente: 

Higienização das mãos. 3ª Edição. Brasília: ANVS, 2015. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozQy01QUJCQnA5RWc/vie

w?usp=sharing 

COREN-SP. Principais Legislações para o exercício da 

enfermagem. 3ª Edição. São Paulo: COREN-SP, 2015. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozUUEzS3BudkFzR3M/view

?usp=sharing 

 

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 

Ementa: Desenvolvimento histórico dos povos primitivos à idade 

moderna, das práticas de saúde ao início da Enfermagem moderna. 

Análise crítica do processo evolutivo. Florence Nightingale e a 

Enfermagem moderna, na Inglaterra e nos Estados Unidos. A história da 

Enfermagem moderna no Brasil. O desenvolvimento da educação em 

Enfermagem no Brasil, as primeiras escolas de Enfermagem.  

Associações e órgãos de classe -   ABEN, COFEN, COREN. 
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Bibliografia Básica: 

LIMA, Nísia Trindade; SANTANA, José P. de; PAIVA, Carlos H. 

Assunção. Saúde Coletiva: A ABRASCO em 35 de história. 1ª Edição. 

Rio de Janeiro: ABRASCO/ FIOCRUZ. 2015. (06 exemplares) 

OGUISSO, Taka; FREITAS, Genival Fernandes de. História da 

enfermagem: instituição e práticas de ensino e assistência. Rio de 

Janeiro: Águia Dourada, 2015. (06 exemplares) 

PORTO, Fernando; AMORIM, Welligton. História da enfermagem: 

identidade, profissionalização e símbolo. 2ª Edição. São Paulo: 

Yendis, 2013. (06 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

NUNES, Wilma Aparecida. A história do departamento de 

enfermagem do HC da Unicamp. Campinas: UNICAMP, 2015. (02 

exemplares) 

PADILHA, Maria Itayra; BORENSTEIN, Miriam Susskind; SANTOS, Iraci 

dos. Enfermagem História de uma Profissão. 2ª Edição. São Paulo: 

Difusão, 2011. (02 exemplares) 

RIZZOTTO, Maria Lucia Frizon. História da Enfermagem e sua 

relação com a Saúde Pública. Goiânia: AB Editora, 1999. (02 

exemplares) 

WALDOW, Vera Regina. Bases e Princípios do conhecimento da arte 

da Enfermagem. São Paulo: Vozes, 2008. (02 exemplares) 

CARRIJO, Alessandra Rosa. Ensino de história da Enfermagem: 

formação inicial e identidade profissional. São Paulo: USP, 2012. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozRHlmbXhCb29HUTA/view

?usp=sharing 

SANTOS, Luis Fernando C. Lisboa dos . Uma história da enfermagem 

em Portugal (1143-1973): a construção do essencial num mundo em 

evolução permanente. Lisboa - Portugal: UCP, 2012. 

Acesso Link. 
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https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozQlNoT1YzNWprT2s/view?

usp=sharing 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA  

Ementa: O surgimento da sociedade capitalista. Surgimento da 

Sociologia e as escolas sociológicas e seus clássicos. Positivismo e 

Funcionalismo. Materialismo histórico dialético. Sociologia 

Compreensiva. Cultura. Ideologia. Alienação. Difusão cultural. 

Etnocentrismo. Aculturação. Relativismo Cultural. Alteridade. O homem 

como ser bio-psico-social. Saúde, Doença e Sociedade. Introdução à 

Antropologia. Aspectos da história e da cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira.  O estudo da história da África e 

dos africanos. A luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. 

A cultura negra e indígena brasileira. O negro e o índio na formação 

da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

Bibliografia Básica: 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A., Sociologia geral. 7ª Edição. São 

Paulo: Atlas,2010. (18 exemplares) 

MEKSENAS, P. Sociologia. 3ª Edição. São Paulo: Cortez, 2010. (18 

exemplares) 

OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 2011. 

(18 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

BOAS, Franz. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zhar 

Editora, 2010. (05 exemplares) 

GOMES, Mércio Pereira.  Antropologia. 6ª Edição. São Paulo: 

Contexto, 2015. (12 exemplares) 

LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. 1ª Edição. São Paulo: 

Brasiliense, 2007. (05 exemplares) 

MARÇAL, Jairo (ORG). Antologia de texto filosófico. Curítiba: SEED, 

2009. 
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Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozYXhwWjdWcnhFek0/view

?usp=sharing 

VICTORA, Ceres; OLIVEN, Rubens G. Antropologia e Ética. Niterói: 

EdUFF, 2004. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozN3NGeHVnYjlYX28/view?

usp=sharing 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Ementa: O papel da ciência. Tipos de conhecimento. Métodos e 

técnicas de pesquisa. O processo de leitura. Citações bibliográficas. 

Trabalhos acadêmicos: tipos, características e composição estrutural. O 

projeto de pesquisa experimental e não experimental. Pesquisa 

qualitativa e quantitativa. Relatório de pesquisa. Estilo de redação. 

Referências bibliográficas. Referências. Relatórios de pesquisa. Projeto 

de pesquisa. Trabalho de conclusão de curso. Apresentação gráfica. 

Normas da ABNT. 

Bibliografia Básica: 

CERVO, A. L.; BERVIAN, A. P. SILVA, R. Metodologia científica. 6ª 

Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. (18 exemplares) 

PÁDUA, E. M. M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica 

prática. 17ª Edição. Campinas: Papirus, 2011. (16 exemplares) 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico.  23ª Edição. São 

Paulo: Cortez, 2007. (26 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

DEMO, P. Introdução à Metodologia da Ciência. 3ª Edição. São Paulo: 

Atlas, 2012. (2 exemplares) 

LAKATO, E. M. MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia 

científica. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010.  (6 exemplares) 

ANDRADE, Aduardo Leopoldino de. Introdução a Pesquisa 

Operacional. 4ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  (2 exemplares) 
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PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia 

do Trabalho Científico: métodos e técnicas de pesquisa e do 

trabalho acadêmico.  2ª Edição. Novo Amburgo: FEEVALE, 2013. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozWFpzYllNaXpCc2s/view?

usp=sharing 

KAUARK, Fabiana. Metodologia da pesquisa: guia prático. 1ª Edição. 

Itabuna: Via Literarum, 2010. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozcGd0djd3aExlSDQ/view?u

sp=sharing 

 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS  

Ementa: Linguagem, Língua e Fala. Estudos Gramaticais de fatos da 

língua. Estrutura Gramatical. Estilística da palavra e da frase. Frase, 

oração e períodos analisados a partir de textos técnicos. Estatística da 

palavra e da frase. Parágrafo: Unidade de composição. Coesão e 

coerência a partir da análise e estudos de textos dirigidos. A organização 

do pensamento: objetividade e clareza de ideias. Interpretação de 

textos. 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. 

Comunicação em Língua Portuguesa. São Paulo: Atlas, 2009. (26 

exemplares) 

CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. Nova gramática do português 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. (26 exemplares) 

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa. São Paulo: Atlas, 2009. (24 

exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

GERALDI, João Wanderley. O Texto na Sala de Aula. 4ª Edição. São 

Paulo: Ática, 2006. (05 exemplares) 
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ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUE, Antonio. Língua 

Portuguesa: Noções Básicas para Curso Superior. 9ª Edição. São 

Paulo: Átlas, 2010. (02 exemplares) 

CARVALHO, Paulo Sérgio Rodrigues. Gramática Aplicada. Londrina: 

Academia de Cultura do Paraná, 2003. (02 exemplares) 

GERALDI, J. M. (organizador) O Texto na sala de aula. 4ª Edição. São 

Paulo: Ática, 2006. (05 exemplares) 

FARACO, C. E; MOURA F.M; MARUXO Jr J. H. Nova Gramática. São 

Paulo: Ática, 2010. (02 exemplares) 

AQUINO, Renato. Interpretação de texto: teoria e 800 questões 

comentadas. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2006. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozNjJrbjlkZ3U1TnM/view?us

p=sharing 

 

2º TERMO 

 

ANATOMIA HUMANA II 

Ementa: Estudo do aparelho locomotor, ossos, articulações e músculos. 

Acidentes ósseos. Articulações: classificação morfológica e funcional. 

Músculos: ação, origem, inserção, inervação e vascularização. Anatomia 

de superfície. 

Bibliografia  Básica: 

SABOTTA, Johannes. SOBOTTA Atlas de Anatomia Humana Vol. 1, 

2 e 3: Tronco, Visceras e Extremidades Inferior. 23ª Edição. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2013. (06 exemplares) 

EQUIPE DCL. Atlas de anatomia humana. 2ª Edição. São Paulo: DCL 

DIFUSÃO CULTURAL, 2015. (10 exemplares) 

ZORZETTO, Neivo Luiz. Curso de anatomia humana. 9ª Edição.  São 

Paulo: Cienbook, 2014. (10 exemplares) 
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Bibliografia Complementar: 

GIRON, Paulo Augusto. Princípios de anatomia humana: atlas e 

texto. Bauru:  EDUSC, 1998. (02 exemplares) 

RHOEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LUTJEN-DRECOLL, E. Anatomia 

Humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 5ª 

Edição. São Paulo:  Manole, 2005.  (02 exemplares) 

ÁGUILA, F. Juan, ÁGUILA, Graciela. Atlas de Cefalometria. São Paulo:  

Editora Pancast, 1993. (06 exemplares) 

DELAVIER, Frédéric. Guia dos Movimentos de Musculação: 

abordagem anatômica. 2º Edição. Barueri - SP: Editora Manole, 2002. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozVzI3NEdNNkNXQVU/view

?usp=sharing 

NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 5ª Edição. Rio de 

Janeiro: Elsevir, 2011. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozeUlYeXE2YkdfeWc/view?

usp=sharing 

 

BIOQUÍMICA 

Ementa: Introdução à bioquímica. Funções celulares. Princípios básicos 

da biologia e da química. Carboidratos. Lipídios. Proteínas. Enzimas. 

Metabolismo dos carboidratos. Metabolismo dos lipídios. Metabolismo 

das proteínas. Síntese de Proteína. 

Bibliografia Básica: 

HIRANO, Zelinda Maria Braga. Bioquímica Manual Prático. Blumenau: 

Edifurb, 2008.  (06 exemplares) 

MARIA, Carlos A. B. de. Bioquímica Básica. 2ª Edição. Rio de Janeiro: 

Editora Interciência. 2014. (06 exemplares) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Departamento de Bioquímica 

e Biologia Molecular. Bioquímica. 7ª Edição. Curitiba: Ed. UFPR. 2007. 

(06 exemplares) 
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Bibliografia Complementar: 

BARACAT-PEREIRA, Maria Cristina. Bioquímica De Proteínas. 

Fundamentos estruturais e Funcionais. Viçosa, MG: Ed. UFV. 2014. 

(02 exemplares) 

GALANTE, Fernanda. Fundamentos de Bioquímica. 2ª Edição. São 

Paulo: RIDEEL, 2014.  (02 exemplares) 

PIMENTA, Célia Aparecida Marques. Genética Aplicada à 

Biotecnologia. 1ª Edição. Ed. Érica. São Paulo. 2015. (02 exemplares) 

MARTINS, J.; Saldanha, Silva Carlota. Bioquímica em medicina Vol. 

1: análises e perspectivas.  Lisboa - Portugal: Editora Colibri, 2010.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozQlNoT1YzNWprT2s/view?

usp=sharing 

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica Básica. 

2ª Edição.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozbS1WVDJqX2hVVGs/view

?usp=sharing 

 

PSICOLOGIA APLICADA 

Ementa: A psicologia como área do conhecimento. Princípios básicos 

do desenvolvimento humano. Aspectos psíquicos do comportamento 

humano. Compreensão de fatores e fenômenos psicossociais nos 

processos de saúde/doença e reabilitação. Aspectos psicológicos da 

incapacidade, inferioridade e do cliente terminal. Participação 

multidisciplinar em equipes de saúde. Integração família/equipe de 

saúde. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

Bibliografia Básica: 

BRAGHIROLLI, Elaine Maria. Psicologia Geral. Pétropolis, RJ: Vozes, 

2010. (21 exemplares) 

BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de Psicologia Geral. São 
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Paulo: ABDR, 2010 (21 exemplares) 

VERONESE, Marilia V. Psicologia & Social Economia Solidária. 

Aparecida; SP: Ideias & Letras, 2008. (12 exemplares) 

     Bibliografia Complementar: 

HAANEL, Charles F. Psicologia Nova. São Paulo: CEVC, 2009. (12 

exemplares) 

VICTORA, Cesar G. Epidemiologia da Desigualdade. São Paulo: 

Hucitec, 2006. (06 exemplares) 

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e Linguagem. São Pulo: Martins Fontes, 

2008. (02 exemplares) 

WELL, Plerre. Manual de psicologia aplicada. 2ª Edição. São Paulo: 

Editora Itatiaia, 1967.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozd1J1cXBZZlJvVkk/view?u

sp=sharing 

VALLE, Tânia G. M. do; MAIA, Ana C. B. Psicologia do 

desenvolvimento humano e aprendizagem.  São Paulo: Cultura 

acadêmica, 2011.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozVF8wRXkwMUtLYzA/view

?usp=sharing 

 

BIOINFORMÁTICA  

Ementa: A informação nos sistemas de saúde. Noções introdutórias, 

teóricas e práticas sobre a natureza e as aplicações da informática na 

área de farmácia. Estrutura e funcionamento de microcomputadores e 

seus principais periféricos. Programas aplicativos de uso geral. 

Aplicabilidade em tarefas relacionadas ao funcionamento de uma 

farmácia. Processadores de texto, planilhas eletrônicas e elaboração de 

gráficos, sistema de gerenciamento de banco de dados. 

Bibliografia Básica: 

SAITO, José Hiroki. Introdução à arquitetura e à organização de 
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computadores. 2º Edição. Ed. Edufscar. São Carlos. 2010. (25 

exemplares) 

SANTOS, A. de A. Informática na empresa.  5º Edição. São Paulo: 

Atlas, 2009. (21 exemplares) 

VELLOSO, F. C. Informática conceitos básicos. 8ª Edição. Rio de 

Janeiro: Campus, 2011.  (22 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, M. G. Informática, términologia básica: Ms Windows XP, 

Word, Excell, Access.... 5º Edição. São Paulo: Érica: 2011.  (10 

exemplares) 

CASTILHO A. L. Questões comentadas de informática. São Paulo: 

Premier Máxima, 2006.  (02 exemplares) 

CASTILHO A. L. Questões comentadas de informática. São Paulo: 

Premier Máxima, 2006.  (02 exemplares) 

REYS, Luis F.; MACEDO, Jocin N. A.; DAMALIO, Julio C. P. Dogma 

central da Biologia molecular e introdução à Bioinformática. 

Brasília: W. Educacional, 2011.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozeERrdXBsT3BLVmM/view

?usp=sharing 

PROSDOCIMI, Dr. Francisco. Introdução à Bioinformática.  Belo 

Horizonte: UFMG, 2007.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozUmo0RlYyd3J3Rm8/view

?usp=sharing 

 

GENÉTICA E EVOLUÇÃO 

Ementa: O material genético: estrutura, ação, alteração e regulação, 

organização e evolução. Transmissão da informação genética. Dinâmica 

dos genes em populações. Processos de gametogênese e de 

fecundação. Mitose e Meiose. Evolução e teorias evolutivas. Princípios 

básicos da Hereditariedade. Determinação do sexo e de características 
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ligadas ao sexo. O grupo sanguíneo ABO. Análise de heredograma. 

Mutações cromossômicas. Aneuploidias. Estudo de gêmeos. Estudos 

de adoção. Aconselhamento genético. Teratologia. Genética do câncer. 

Tecnologia de DNA recombinante. 

Bibliografia Básica: 

BORGES-OSÓRIO, Maria R.; ROBINSON, Wanyce Miriam. Genética 

Humana. 3ª Edição. Porto Alegre: Editora Artmed, 2013.  (06 

exemplares) 

CUNHA, Claudio da. Genética e Evolução Humana. Campinas - SP: 

Editora Átomo, 2011.  (10 exemplares) 

PIMENTEL, Márcia; SANTOS-REBOUÇAS, Cíntia; GALLO, Cláudia. 

Genética Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  (06 

exemplares) 

    Bibliografia Complementar: 

PERES, Sergio. Genética Humana. São Paulo: Editora Edicon, 2011.  

(02 exemplares) 

VIANA, José Marcelo S.; CRUZ, Cosme Damião; BARROS, Everaldo G. 

de. Genética Vol.1: Fundamental. Viçosa: UFV, 2012.  (06 exemplares) 

TAMARIN, Robert H. Princípios de Genética. 7° Edição. Ribeirão 

Preto, 2011.  (06 exemplares) 

HARTL, Daniel L. Principios de genética de população. - 3° Edição. 

São Paulo: FUNPEC, 2008.  (02 exemplares) 

CRUZ, Cosme Damião. Principios de genética quantitativa. 1° 

Edição. Viçosa: UFV, 2012.  (02 exemplares) 

DARWIN, Charles. A origem das espécies.  Portugal: Planeta Vivo, 

2009.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozZ0JERkl3NmFXS1k/view?

usp=sharing 
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BIOFÍSICA 

Ementa: Introdução à biofísica. Bioenergética. Biofísica dos sistemas. 

Transporte de íons e moléculas através da membrana celular. Alteração 

de pressão arterial frente a diversas manobras respiratórias e 

metabólicas. Uso e higiene das radiações ionizantes e não-ionizantes. 

Eletrogênese, potencial da membrana e potencial de ação. Transmissão 

sináptica, sinapse elétrica, sinapse química, neurotransmissores. 

Bibliografia Básica: 

COMPRI-NARDY, Mariane; OLIVEIRA, Carolina de; STELLA, Mércia 

Breda. Práticas de Laboratório de Bioquímica e Biofísica: uma visão 

integrada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2015. (16 exemplares) 

HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneus, 

2010. (08 exemplares) 

ITO, Amando Siuiti; BERARDE, Marina; PAZIN, Wallance Moreira. 

Fluorescência e Aplicações em Biofísica. São Paulo: Editora livraria 

da Física, 2016. (06 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

SANCHES, José A.; STELLA, Mercia Breda. Base da Bioquímica e 

tópicos de Biofísica: um marco inicial. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. (02 exemplares) 

CARACELLI, Ignez. Introdução a Biofísica Estrutural. São Carlos: 

EDUFSCAR, 2006. (05 exemplares) 

BIRD, R. Byron; STEWART, Warren. Fenômenos de transporte. Rio 

de Janeiro: LTC, 2010. (18 exemplares) 

FILHO, Antônio José da Costa. Biofísica molecular de proteínas e 

Sistema modelo.  São Paulo: USP, 2008.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozdWkwcDctTTJ3MGM/view

?usp=sharing 

HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica Básica.  São Paulo: Atheneus, 

2001.  

Link. 
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https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozU1k5bUhNVG9BUjA/view

?usp=sharing 

 

PROJETO INTEGRADOR I 

Ementa: Desenvolvimento, num grupo supervisionado, de um Projeto 

Integrador com base nas disciplinas já cursadas, como parte integrante 

da proposta de uso de metodologias ativas de aprendizagem, baseada 

em problemas e por projetos. 

Bibliografia Básica: 

BROOKS J.; FREDERICK P. O Projeto do Projeto da Modelagem à 

realização. 1º Edição. Ed. CAMPUS. Rio de Janeiro. 2011. (24 

exemplares) 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2007. (26 exemplares) 

MARQUES, Andréa. Laboratórios de idéias. 1º Edição. Qualitymark. 

Rio de Janeiro. 2008. (12 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa.  5º Edição. 

São Paulo: Ed. Atlas, 2010. (02 exemplares) 

MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 7º Edição. Ed. Atlas. São Paulo, SP. 2004.  (04 exemplares) 

CARBONE, Pedro Paulo; TONET, Elena Correa. Gestão por 

competência. 1º Edição. Rio de Janeiro: FGV. 2016. (06 exemplares) 

ENDE, Marta Von; REISDORFER, Vitor Kochhann. Elaboração e 

análise de projetos.  Santa Maria - RS: UFSM, 2015.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozaF80VFFVY1pPcTg/view?

usp=sharing 

RIBEIRO, Rafael Dias; RIBEIRO, Horácio da C. e S.. Métodos agéis: 

em gerenciamento de projetos.  Rio de Janeiro: SPIN, 2015.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozMnJmLXRVOWM5OEk/vi
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ew?usp=sharing 

 

3º TERMO 

 

FISIOLOGIA GERAL 

Ementa: Fisiologia do sistema nervoso e endócrino. Fisiologia dos 

sistemas: sistema reprodutor, sistema respiratório, sistema digestório, 

sistema urinário, sistema cardiovascular, sistema nervoso autônomo, 

simpático e parassimpático, vias sensitivas, sistema nervoso central. 

Bibliografia Básica: 

CURI, Rui; FILHO, Joaquim Procopio de Araújo. Fisiologia Básica. 1ª 

Edição. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan, 2009. (06 exemplares) 

KAWAMOTO, Emilia Emi. Anatomia e Fisiologia para Enfermagem.  

1ª Edição. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan, 2016. (06 exemplares) 

MARQUES, Elaine Cristina Mendes (ORG.). Anatomia e Fisiologia 

Humana: perguntas e respostas. 2ª Edição. São Paulo: Martinari, 

2015. (10 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

RHOEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LUTJEN-DRECOLL, E. Anatomia 

Humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 5ª 

Edição. São Paulo:  Manole, 2005.  (02 exemplares) 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5ª Edição. Rio de Janeiro:  Elsevier, 

2014. (02 exemplares) 

PRESTON, Robin R.. Fisiologia Ilustrada. 1ª Edição. Porto Alegre:  

Artmed, 2014. (02 exemplares) 

FALAVIGNA, Asdrubal; SCHENKEL, Paulo. Fisiologia Prática. 1ª 

Edição. Caxias do Sul: EDUS, 2010. (02 exemplares) 

DELAVIER, Frédéric. Guia dos Movimentos de Musculação: 

abordagem anatômica.  2º Edição. Barueri - SP: Editora Manole, 2002. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozVzI3NEdNNkNXQVU/view

?usp=sharing 
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MICROBIOLOGIA 

Ementa: Características gerais das bactérias, vírus e fungos 

(morfologia, estrutura, nutrição, bioquímica e genética) causadores de 

doenças infecciosas. Características gerais dos antimicrobianos. 

Mecanismo de virulência bacteriana. Microbiota normal do corpo 

humano. Controle de populações bacterianas. Estudo das principais 

bactérias patogênicas para o homem. Principais viroses de importância 

médico-humana. Coleta e transporte de materiais clínicos para 

diagnóstico laboratorial. Infecções hospitalares. 

Bibliografia Básica: 

RIBEIRO, Mariangela Cagnoni. Microbiologia Prática. 2ª Edição. São 

Paulo: ATHENEUS, 2011. (06 exemplares) 

ROCHA, Arnaldo. Fundamentos da Microbiologia. 1ª Edição. São 

Paulo: Rideel, 2016.  (06 exemplares) 

SALVATIERRA, Claijo Mérida. Microbiologia – Aspectos Morfológicos, 

Bioquímicos e Metológicos. São Paulo: Érica, 2014. (06 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

NETO, Leonardo Severo da Luz. Microbiologia e Parasitologia. 

Goiânia: Ed. AB, 2008.  (02 exemplares) 

OLIVEIRA, Sérgio J. de. Guia Bacteriológico Prático. 3º Edição. Ed. 

Ulbra. Canoas, 2012. (06 exemplares) 

PERES, Alessadra. Manual de Consulta Rápida em Microbiologia. - 

1ª Edição. Porto Alegre: Ed. Univ. Metodista, 2012.  (02 exemplares) 

VIEIRA, Darlene A. de Paula; FERNANDES, Nayara C. de A. Q. 

Microbiologia geral.  Inhumas: IFECT, 2012.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozdTdOUXJWR1pNWFU/vie

w?usp=sharing 

MINISTERIO DA SAÚDE. Biossegurança em laboratórios 

biomédicos e de microbiologia.  Brasília: Editora MS, 2004.  

Link. 
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https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozSEd1c19uUFpGUjA/view?

usp=sharing 

 

PATOLOGIA GERAL 

Ementa: Abordagem dos conceitos básicos dos principais processos 

patológicos nos diferentes tipos de afecções, com evolução e 

reconhecimento da sua morfologia macroscópica e microscópica, 

incluindo alterações do crescimento celular e circulatório. 

Caracterização de doença e saúde. Evolução e término das doenças, 

causas internas e tipos de cura. Ações dos agentes mecânicos em 

patologia: introdução ao estudo da patologia celular, intracelular e 

tecidual. Perturbações do metabolismo por acúmulo de substâncias. 

Transtorno do crescimento e diferenciação celular. Lesão celular 

irreversível, necrose e apoptose. Distúrbios hemodinâmicos e dos 

líquidos. Neoplasias, caracteres gerais, malignos, benignos e 

carcinogênese. 

Bibliografia Básica: 

ROCHA ARNALDO (ORG). Patologia processo gerais para estudo 

das doenças. 2ª Edição. São Paulo: RIDEEL, 2012.  (10 exemplares) 

BICCA, Eduardo de Barros Coelho; JANNKE, Heitor Alberto. Casos 

Clínicos integrados: Farmacologia, Patologia e clínica Médica. 1º 

Edição. Rio de Janeiro: Pharmabooks, 2011. (06 exemplares) 

SILVEIRA, Marysabel Pinto Telis; GASTAL, Carlos Eduardo Darley; 

FELIN, Izabela P. D.; FELIN, Carlos R. Patologia Geral em Mapas 

Conceituais. São Paulo: Elsevier, 2016.  (06 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

FERREIRA, Claudio V. de L. AIDS e exclusão social. São Paulo: 

Lemes, 2003. (50 exemplares) 

PEREZ, Erika. Fundamentos de Patologia: Série Eixos. - 1ª Edição. 

São Paulo: Editora Érica, 2014.  (02 exemplares) 

CECCHINI, Rubens; NAKAGAWA, Eiko; ONO, Mario Augusto. Tópicos 

em Patologia Experimental – VOL 1. Londrina: EDUEL, 2008.  (02 
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exemplares) 

ALMEIDA, Oslei Paes de. Patologia Oral. Porto Alegre: Editora Artes 

Médicas, 2016. (02 exemplares) 

CASCIATO, Dennis A.. Manual de Oncologia Clínica. São Paulo: 

Tecmedd, 2008. (06 exemplares) 

 

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I 

Ementa: Medidas de Biossegurança no âmbito da saúde. Conhecimento 

dos fundamentos da Prática de Enfermagem, com domínio de conceitos, 

habilidades e destreza manual, visando a prestação da assistência de 

enfermagem ao indivíduo, mediante avaliação das necessidades 

humanas básicas. 

Bibliografia Básica: 

JENSEN, Sharon. Semiologia para Enfermagem: conceitos e 

práticas clínica. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

(12 exemplares) 

POSSO, Maria Belém Salazar. Semiologia e Semiotécnica de 

Enfermagem. 1ª Edição. São Paulo: ATHENEUS, 2010. (12 

exemplares) 

VIANA, Dirceu Laplaca. Anotações em Enfermagem. 1ª Edição. São 

Caetano do Sul: Yendis, 2009. (10 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

SEMIONE, Lole; DE SANTI, Anna Maria. Comunicação em 

Enfermagem. 1ª Edição. São Caetano do Sul: Yendis, 2012. (10 

exemplares) 

SANTOS, Maria Aparecida Modesto dos. Terminologia em 

Enfermagem. 4ª Edição. São Paulo: Martinari, 2014. (10 exemplares) 

COMPRI-NARDY, Mariane; OLIVEIRA, Carolina de; STELLA, Mércia 

Breda. Práticas de Laboratório de Bioquímica e Biofísica: uma visão 

integrada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2015. (16 exemplares) 

Ministério da Saúde. Manual do Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS. Brasília: MS, 2004.  
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Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozUUVYNTg0N2VNbGM/vie

w?usp=sharing 

HERMES PARDINI. Manual de Exames. São Paulo: HP, 2013/2014.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozb29IZW1FY3lMbFk/view?

usp=sharing 

 

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA I 

Ementa: Funcionamento do Sistema Único de Saúde: Criação,  

Constituição Federal deveres do Estado na garantia da saúde a toda 

população,  Lei Orgânica da Saúde que detalha o funcionamento do 

Sistema. Processo de territorialização . Estrutura e o funcionamento do 

sistema local de saúde e as possibilidades de atendimento das 

demandas sociais. Sistema de Planejamento Informações e Aplicativos: 

SAI, SIGTAP, SIS Fronteira, etc. Identificação das doenças mais 

comuns e os maiores problemas de saúde coletiva do território. 

Identificação dos problemas de saúde prevalentes e situações de risco 

aos quais à população está exposta. 

Bibliografia Básica: 

FIGUEIREDO, Nébia Maria A. de; TONINI, Teresa. SUS e Saúde da 

família para Enfermagem: práticas para o cuidado em saúde 

coletiva. - 2ª Edição. São Paulo: Yendis. 2011. (10 exemplares) 

PIMENTA, Aparecida Linhares. Saúde e Humanização: a experiência 

de Chapecó. 1ª Edição. Chapecó: Hucitec. 2000. (50 exemplares) 

WINKELMANN, Eliane Roseli; BERLEZI, Evelise Moraes. Atenção 

Integral à Saúde – Col. Saúde Coletiva. Ijuí - SC: UNIJUÍ, 2014. (10 

exemplares) 

Bibliografia Complementar:  

CARDOSO, Luiz Carlos. Enfermagem Humanística: Ênfase na 

comum com mães de neonatos sob fototerap. 1ª Edição. Porto 

Alegre: Hucitec, 2008. (02 exemplares) 
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SOUZA, Clóvis Arlindo de; NUNES, Carlos Roberto de Oliveira. Estilo 

de vida saudável e saúde coletiva. 1ª Edição. Blumenau: Edifurb. 

2016. (02 exemplares) 

ELSEN, Inglid; PENNO, Cláudio M. de M; ALTHOLFF, Coleta Rinaldi. 

Marcos Para a Prática de Enfermagem com Famílias. 1ª Edição. 

Florianópolis: UFSC. 1994. (04 exemplares) 

LUCITTE, Deison Alencar. Planejamento em Saúde Coletiva: Teoria 

e Pratica para Estudantes e Profissionais de Saúde. 1ª Edição. Porto 

Alegre: UFRGS. 2012. (06 exemplares) 

SCHRAIBER, Lilia Blima. O médico e suas Interações: a crise dos 

vínculos de confiança. 1ª Edição. São Paulo: Aderaldo & Rothschild. 

2008. (50 exemplares) 

 

EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA  

Ementa: Processo saúde doença. Principais marcos teóricos da 

epidemiologia. Instrumento básico para estudos dos agravos à saúde 

das populações humanas, análise da distribuição, da frequência e dos 

fatores determinantes dos agravos à saúde dos grupos, danos e eventos 

associados à saúde coletiva. Indicadores de morbidade, incidência e 

prevalência. Validação de testes diagnósticos: Sensibilidade, 

Especificidade, Valores positivos e negativos. Prevenção dos agravos e 

promoção à saúde coletiva. 

Bibliografia Básica: 

DRUMOND JR. Marcos. Epidemiologia nos municípios: muito além 

das normas. 2ª Edição. São Paulo: Hucitec, 2013. (10 exemplares) 

TROSTLE, James A. Epidemiologia e cultura – Coleção 

Antropologia e Saúde. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013. (10 

exemplares) 

FLETCHER, Robert H; FLETCHER, Suzana W.; FLETCHER, Grant S. 

Epidemiologia Clinica: elementos essenciais. 5ª Edição. Porto 

Alegre: Artmed. 2014. (06 exemplares) 
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Bibliografia Complementar: 

MALETTA, Carlos H. M. Dicionário de Epidemiologia. Rio de Janeiro: 

COOPMED. 2014. (02 exemplares) 

ALMEIDA, Eros Antonio de. Epidemiologia e clínica da Coinfecção 

Trypanosoma Cruzi e Vírus da Imunodeficiência Adquirida. 

Campinas: Unicamp. 2014. (02 exemplares) 

SILVA, Luiz Felipe. Epidemiologia Ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier. 

2016. (06 exemplares) 

Ministerio da Saúde. Guia vigilância Epidemiológica. 7ª Edição. 

Brasília: MS, 2009.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozdU0wellzMkctelU/view?us

p=sharing 

DUTRA, Jaqueline da Silva. Saúde Pública Baseada em Evidências. - 

7ª Edição. Pelotas: UFPel, 2010.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozTmV1dXNfUm1ZZnc/view
?usp=sharing 
 

PARASITOLOGIA 

Ementa: Introdução à parasitologia, conceitos parasitismo. Coleta e 

conservação de amostras fecais. Estudo de protozoários (Giardíase; 

Amebíase, Tricomoníase; Leishmaniose; Malária; Chagas; Babesiose). 

Estudos de Helmintos (Ascaridíase, Tricuríase, Ancilostomose, 

Estrongiloídiase; Filariose, Enterobíase; Larva Migrans; Teníase; 

Heminolepíase; Hidatitose; Esquitossomose). 

Bibliografia Básica: 

ROCHA, Arnaldo (ORG.). Parasitologia.  1ª Edição. São Paulo: Editora 

RIDEEL, 2013. (10 exemplares) 

MARIANO, Maria Lena Melo; MARIANO, Ana Paula; SILVA, Mylene de 

Melo.  Manual de Parasitologia Humana. 3ª Edição. Ilheús - BH: 

EDITUS, 2015. (10 exemplares) 

NETO, Vicente Amato.  Parasitologia: uma abordagem clínica. 1ª 
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Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. (10 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

NEVES, David Pereira; FILIPPIS, Thelma de.  Parasitologia básica. 3ª 

Edição. São Paulo: ATHENEU, 2014. (06 exemplares) 

BERENGUER, Jaime Gállego. Manual de Parasitologia: Morfologia e 

Biologia dos Parasitos de Interesse Sanitário. Chapecó: ARGOS. 

2006. (02 exemplares) 

FREITAS, Elisangela Oliveira de. Imunologia Parasitologia e 

Hematologia aplica a Biotecnologia. 1ª Edição. São Paulo: Editora 

Érica, 2015. (02 exemplares) 

ALMEIDA, Eros Antonio de. Epidemiologia e clínica da Coinfecção 

Trypanosoma Cruzi e Vírus da Imunodeficiência Adquirida. 

Campinas: Unicamp, 2014. (02 exemplares) 

NEVES, David Pereira; MELO, Alan Lane de; LINARDI, Pedro M.. 

Parasitologia Humana. 11ª Edição. São Paulo: Atheneu, 2002.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozYXFrNDV4YWY4YTg/vie

w?usp=sharing 

Ministério da Educação; Universidade Federal de Ouro Preto. 

Parasitologia Humana. Ouro Preto: LABIIN, 2016.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozdEEyT05WZUNUS2s/view

?usp=sharing 

 

4º TERMO 

 

IMUNOLOGIA 

Ementa: Antígenos e imunogenicidade. Imunologia: as interações e as 

funções celulares. Sistema complemento. Resposta imune mediada por 

células. Resposta imune mediada por anticorpos. Anticorpos. Interações 

antígeno-anticorpo. Mecanismos de lesão tecidual produzidos por 

reações imunológicas. Doenças auto-imunes. Imunodeficiências. O 
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fenônemo AIDS (sida). Imunomodulação. Imunização. Anticorpos 

monoclonais. Imunogenética. 

Bibliografia Básica: 

PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN, B. M. Imunologia Básica: guia ilustrado 

de conceitos fundamentais. 9ª Edição. Barueri, SP: Manole, 2013. (06 

exemplares) 

SILVA, Adelina G. Teixeira da. Imunologia Aplicada: fundamentos, 

técnicos laboratoriais e diagnósticos. São Paulo: Érica, 1999. (10 

exemplares) 

SCUTTI, Jorge Augusto B. Fundamentos de Imunologia. São Paulo: 

RIDEEL, 2016. (06 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

PLAYFAIR, J. H. L; LYDYARD, P. M. Imunologia médica. Rio de 

Janeiro: Revinter, 1999. (04 exemplares) 

LEVISON, Warren. Microbiologia Médica e Imunologia. 13ª Edição. 

Porto Alegre: AMGH Editora, 2016. (06 exemplares) 

MONTEIRO, Fernando. Guia prático de alergia e Imunologia clínica 

baseada em evidência. São Paulo: Etheneu, 2014. (02 exemplares) 

COSTA, Edson Valério da Costa. Biologia. Brasília: MEC, 2006.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozV3FFSTRmUHoxM0k/vie

w?usp=sharing 

MURPHY, Kenneth. Imunobiologia. 7ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 

2010.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozaUVrajNKZ1RZMFE/view

?usp=sharing 

 

ÉTICA PROFISSIONAL E O EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM 

Ementa: Princípios da ética geral. Instrumentos e conceitos básicos de 

Enfermagem. Deontologia, ética e legislação profissional. Evolução 

histórica da ética profissional. Caracteristicas legais da profissão. 
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Conduta ètica em enfermagem. Direitos Humanos. Princípios: I - 

dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e 

valorização das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do 

Estado; V - democracia na educação; VI - transversalidade, vivência 

e globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental. 

Bibliografia Básica: 

CAMARGO, M. Fundamentos de Ética Geral e Profissional. 10ª ed. 

Rio de Janeiro:  Vozes, 2011.  (26 exemplares) 

NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 8º Ed. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais. 2011. (26 exemplares) 

VAZQUEZ. A. S. Ética. 32ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2011. (24 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

SA, A. L. de. Ética profissional. 9ª. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (2 

exemplares) 

SUNG J. M; SILVA J. C.  Conversando sobre Ética e Sociedade. 

16°edição Petrópolis: Vozes, 2009. (5 exemplares) 

SROUR, R. H. Ética profissional. 3º Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

(2 exemplares) 

NETTINA, Sandra M. Prática de Enfermagem. - 10ª Edição. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. (06 exemplares) 

SILVA, Rudval Souza da; BITTENCOURT, Isaiane Santos. 

Enfermagem avançada: um guia para a prática. Salvador: Editora 

SANAR, 2016. (03 exemplares) 

WALDOW, Vera Regina. Bases e Princípios do conhecimento da arte 

da Enfermagem. São Paulo: Vozes, 2008. (02 exemplares) 

CARRIJO, Alessandra Rosa. Ensino de história da Enfermagem: 

formação inicial e identidade profissional. São Paulo: USP, 2012. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozRHlmbXhCb29HUTA/view

?usp=sharing 
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BIOESTATÍSTICA 

Ementa: Introdução à Estatística. Conceitos básicos, apresentação de 

dados, medidas de posição, medidas de variabilidade. Índices, 

coeficientes e taxas. Tabelas de frequência para dados agrupados. 

Gráficos. Sistemas de informação, decisão e controle em saúde.Noções 

de Probabilidade. 

Bibliografia Básica: 

BUSSADO, W. O, MORETIN, P. A. Estatística básica.  6ª Edição. São 

Paulo: Saraiva, 2010. (26 exemplares) 

DOWING, D.; CLARK, J. Estatística aplicada. 3ª Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2010. (26 exemplares) 

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de Probabilidade e 

Estatística. São Paulo: EDUSP, 2011. (15 exemplares) 

 Bibliografia Complementar: 

BARBETTA, P. A. Estatística aplicada às ciências sociais. 7ª Edição. 

Florianópolis: Ed. UFSC, 2011. (02 exemplares) 

LAPPONI, J. C. Estatística usando Excel. 7ª Edição. São Paulo: 

Campus, 2005. (02 exemplares) 

STEVENSON, William J. Estatística Aplicada à Administração. 1ª 

Edição. Ed. Harbra. São Paulo. 1981. (02 exemplares) 

CORREA, Sonia M. B. Barbosa. Probabilidade e Estatística. 2ª Edição. 

Belo Horizonte: PUC-MG, 2003. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozeHJVSTBESnd5QzA/view

?usp=sharing 

TOSCANO, Ela Mercedes M. de; LOSCHI, Rosângela Helena. 

Estatística Usando Excel. Belo Horizonte: UFMG-MG, 2001. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozTDgtcHJ3XzdVekE/view?

usp=sharing 
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SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM II 

Ementa: Manuseio do material estéril e uso de luva estéril. 

Procedimentos Invasivos (Sondagens:  retal, Sonda Nasoenteral (SNE); 

Sonda Nasogástrica (SNG); Sonda Vesical de Demora (SVD), Sonda 

Vesical de alívio (SVA). Administração de medicamentos, Cálculo de 

medicação, Vias (oral, endovenosa (EV), Intramuscular (IM), 

Subcutânea (SC), Intradérmica (ID) e retal. Oxigenoterapia. Técnicas de 

curativos. Cuidados com drenos, ostomias.   

Bibliografia Básica: 

JENSEN, Sharon. Semiologia para Enfermagem: conceitos e 

práticas clínica. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

(12 exemplares) 

MELO, Lara Isso de Souza Contijo; BRASILEIRO, Marislei de S. E.. 

POP: Procedimentos Operacionais Padrão, Semiologia e 

Semiotécnica em Enfermagem. 1ª Edição. Goiânia: AB Editora, 2013. 

(12 exemplares) 

POSSO, Maria Belém Salazar. Semiologia e Semiotécnica de 

Enfermagem. 1ª Edição. São Paulo: ATHENEUS, 2001. (12 

exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, Maria Júlia Paes da. Qual o tempo do cuidado?: 

Humanizando os cuidados de enfermagem. São Paulo: Loyola, 2010. 

(02 exemplares) 

COMPRI-NARDY, Mariane; OLIVEIRA, Carolina de; STELLA, Mércia 

Breda. Práticas de Laboratório de Bioquímica e Biofísica: uma visão 

integrada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. (16 exemplares) 

SANTOS, Maria Aparecida Modesto dos. Terminologia em 

Enfermagem. - 4ª Edição. São Paulo: Martinari, 2014. (10 exemplares) 

HERMES PARDINI. Manual de Exames. São Paulo: HP, 2013/2014.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozb29IZW1FY3lMbFk/view?

usp=sharing 
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Centro Paula Souza. Livro do Aluno Urgência e Emergência. São 

Paulo: TEC Saúde, 2010.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozZXBHMExzWmxxTHM/vie

w?usp=sharing 

 

FARMACOLOGIA 

Ementa: Conceitos e princípios básicos em farmacologia. Vias de 

administração dos medicamentos. Farmacocinética. Farmacologia no 

Sistema Nervoso Autônomo. Drogas que atuam no Sistema Nervoso 

Central. Farmacologia do Sistema Cardiovascular. Diuréticos. 

Autacóides, Antitérmicos e Antiinflamatórios. Hormônios esteroidais: 

Corticosteróides e Contraceptivos. Ocitócios. Anti-sépticos. Antibióticos. 

Antiparasitários. 

Bibliografia Básica: 

TAVARES, José Caetano. Microbiologia e Farmacologia 

simplificada. 1ª Edição. São Paulo: REVINTER. 2002. (10 exemplares) 

SOARES, Vinicius H. P. Fundamentos de Farmacologia: entendendo 

de forma objetiva os efeitos dos Fármacos no organismo. 1ª Edição. 

Sta. Cruz do Rio Pardo - SP: Editora Viena, 2015. (10 exemplares) 

PHILIPPI, Maria Lucia dos Santos; ARONE, Evanisa Maria. Cálculos e 

Conseitos em Farmacologia – Série Apontamento. 17ª Edição. São 

Paulo: Editora SENAC, 2013. (10 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

DESTRUTI, Ana Beatriz C. B.. Introdução à Farmacologia. 9ª Edição. 

São Paulo: Editora SENAC, 2009. (02 exemplares) 

GUARESCHI, Ana Paula Dias França; CARVALHO, Luciane V. B. de; 

SALATI, Maria Inês. Medicamentos em enfermagem: Farmacologia e 

administração. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

(06 exemplares) 

OLSON, James. Farmacologia Clinica Fácil. 9ª Edição. Rio de Janeiro: 

Editora REVINTER, 2002. (02 exemplares) 
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SILVEIRA, Marysabel Pinto Telis; GASTAL, Carlos Eduardo Darley; 

BICCA, Eduardo de Barros Coelho; JANNKE, Heitor Alberto. Casos 

Clínicos integrados: Farmacologia, Patologia e clínica Médica. 1ª 

Edição. Rio de Janeiro: Pharmabooks. 2011. (06 exemplares) 

SOUZA, Patricia M. de; ARAUJO, Bruno G. de. Farmacologia Clínica: 

texto informativos. Brasília: Autor, 2012.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozeVVwbW8wQms2ZDg/vie

w?usp=sharing 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA I 

Ementa: Saúde coletiva e impliações para a prática de enfermagem 

nesse campo. Diagnóstico de saúde da comunidade, planejamento, 

implementação, monitoramento e avaliação de ações visando controle 

do processo saúde doença da população. Estrutura e funcinamento do 

serviço básico de saúde com enfoque na Estratégia de Saúde da 

Família, com abordagem no processo de trabalho das equipes. 

Vigilância à saúde. 

Bibliografia Básica: 

FILHO, Almiro Domiciano da Cruz; VACHOD, Luiza. Assistência 

domiciliar Pediátrica: trabalho interdisciplinar, conceitos e desafios 

em dependências tecnológicas. 1ª Edição. São Paulo: Editora 

Atheneus, 2013. (10 exemplares) 

FIGUEIREDO, Nébia Maria A. de; TONINI, Teresa. SUS e Saúde da 

família para Enfermagem: práticas para o cuidado em saúde 

coletiva. - 2ª Edição. São Paulo: Yendis, 2011. (10 exemplares) 

MANSO, Maria Elisa Gonzalez; ALVES, Júlio Cesar Magalhães. Manual 

de saúde coletiva e epidemiológica. São Paulo: Martinari, 2015. (11 

exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

LUCIETTO, Deison Alencar; SLAVUTZKY, Sonia M. B. de; LEMOS, 

Vania M. A. de. Planejamento em saúde coletiva: teoria e prática 
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para estudantes e profissionais da Saúde.  1ª Edição. Porto Alegre: 

UFRGS. 2012. (06 exemplares) 

SOARES, Cassia Baldini; CAMPOS, Célia M. Sivalli. (ORGS). 

Fundamentos de Saúde Coletiva e o Cuidado de Enfermagem – 

Série Enfermagem. 1ª Edição. Barueri - SP: Manole, 2013. (06 

exemplares) 

VILLELA, Edlane Faria de Moura (ORG.). Um mergulho na medicina: 

a saúde coletiva sob novos olhares. 1ª Edição. Jundiaí: PACO 

EDITORIAL. 2015. (10 exemplares) 

HORTALE, Virginia Alonso; MOREIRA, Carlos O. F.; BODSTEIN, 

Regina C. de A.; RAMOS, Célia Leitão (ORGS). Pesquisa em saúde 

coletiva: fronteiras, objetivos e métodos. 1ª Edição. Rio de Janeiro: 

FIOCRUZ, 2010. (10 exemplares) 

HENRIQUE, Flávio C. dos Santos. A saúde coletiva em destaque. 

Cruz das Almas - BH: UFRB, 2016.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozeXVxbmlyNDNPMG8/view

?usp=sharing 

 

PROJETO INTEGRADOR II 

Ementa: Desenvolvimento, num grupo supervisionado, de um Projeto 

Integrador com base nas disciplinas já cursadas, como parte integrante 

da proposta de uso de metodologias ativas de aprendizagem, baseada 

em problemas e por projetos. 

Bibliografia Básica: 

BROOKS J.; FREDERICK P. O Projeto do Projeto da Modelagem à 

realização. 1ª Edição. Ed. CAMPUS. Rio de Janeiro. 2011. (24 

exemplares) 

PÁDUA, E. M. M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica 

prática. 17ª ed. Campinas: Papirus, 2011. (16 exemplares) 

SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da. Pesquisa 

operacional. 4ª Edição. São Paulo: Atlas. 2010. (12 exemplares) 
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Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Eduardo L. de. Introdução à pesquisa operacional: 

métodos e modelos para análise de decisões. 4º Edição. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009.  (02 exemplares) 

GIL, ANTONIO CARLOS. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5ª 

Edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2010. (02 exemplares) 

MARCONI, MARIA DE ANDRADE. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 7ª Edição. Atlas. São Paulo, SP, 2004.  (04 exemplares) 

CAMPOS, Luiz F. R.  Gestão de projetos.  Curítiba: IFP, 2012.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozcjFmNnZ1eGRvdVk/view?

usp=sharing 

SOUZA, Dalva Inês; Muller, Deise M.. Manual de orientações para 

projeto de pesquisa  Novo Amburgo: FESLSVC, 2013.  

Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozM2RSU0w4LUc3ajA/view

?usp=sharing 

 

5º TERMO 

 

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM III 

Ementa: Sistematização da assistência de Enfermagem (SAE). 

Métodos propedêuticos. Consulta de Enfermagem. 

Bibliografia Básica: 

BARROS, A. L. B. L. et. al. Anamnese e exame físico: 

avaliaçãodiagnóstica de enfermagem no adulto.  Porto Alegre: 

Artmed, 2010.    

BENSENOR, I. M. Semiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2012. 

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São 

Paulo: Atheneu, 2005. 
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Bibliografia Complementar: 

ANDRIS, D. A.  Semiologia: bases para a prática assistencial. São 

Paulo: LAB, 2006. 

FISCHBACH, F. Manual de enfermagem, exames laboratoriais & 

diagnósticos.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

LAURENTYS-MEDEIRO, J.; LÓPEZ, M. Semiologia médica: as bases 

do diagnóstico clínico. 4. ed.  Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 

MACHADO, E. L. G. Propedêutica e semiologia em cardiologia. São 

Paulo: Atheneu, 2004. 

POTTER, P. A. Semiologia em enfermagem. Rio de Janeiro: 

Reichmann, 2012. 

 

ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II 

Ementa: Planejamento, administração e organização da assistência. 

Vigilância epidemiológica, de óbitos e das internações hospitalares da 

área de abrangência da UBS e da USF. Elaboração do diagnóstico, do 

plano de cuidados e de terapêutica, considerando a pertinência dos 

protocolos existentes no serviço e as possibilidades e limites de adesão 

do usuário.  Atendimento ambulatorial. Atendimento domiciliar. Recursos 

assistenciais nos diferentes níveis de atenção do Sistema de Saúde e 

Linha de Cuidados.  

Bibliografia Básica: 

BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. São Paulo: 

Ática, 2006. 

BRASIL, Leis e decretos. Vigilância sanitária: coletânea de atos em 

vigor pertinentes à atual legislação sanitária. São Paulo: Andrei, 

2006. (Coleção completa 13 vols). 

MICHEL, O. R. Saúde pública: riscos e humanismo. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2012. 

 Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, G. I. SUS – Sistema único de Saúde. Campinas: 

Unicamp, 2006. 
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COSTA, E. M. Saúde da família. Rio de Janeiro: Rubio, 2014. 

GERALDES, P. C. A saúde coletiva de todos os nós. Rio de Janeiro: 

Revinter, 1992. 

GONÇALVES, A. Conhecendo e discutindo saúde coletiva. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

SILVA, M. G. C. Saúde pública: auto-avaliação e revisão. São Paulo: 

Atheneu, 2004. 

 

ENFERMAGEM EM DIETOTERAPIA E NUTRIÇÃO 

Ementa: Conceitos básicos de alimentação e nutrição. Digestão e 

absorção de nutrientes. Energia, macronutrientes, vitaminas e minerais. 

Nutrição no ciclo vital. Cuidado nutricional e dietoterapia nas principais 

patologias. Caracterização dos tipos de dietas associadas às patologias 

de maior relevância. Prescrição Nutricional a pacientes em Estado 

Crítico, Não Crítico e Semi-Crítico. Funcionamento de banco de Leite 

Humano e Lactário. 

 Bibliografia Básica: 

AUGUSTO, A. L. P.; ALVES, D. C.; MANNARINO, I. C.; GERUDE, M. 

Terapia Nutricional. Editora Atheneu, 2005.  

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, S. Ciências nutricionais. 

São Paulo: Sarvier, 2008.  

TEIXEIRA NETO, F. Nutrição clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003.  

Bibliografia Complementar: 

BARROS, Katiucia M.; LEMOS, Isamara C. da. Processos de 

Enfermagem: fundamentos e discussão de casos clínicos. Rio de 

Janeiro: Atheneus, 2017.  

MARX, Karl. Competências da Enfermagem. Rio de Janeiro: EPUB, 

2013.  

MECEWEN, Melanie. Bases Teóricas de Enfermagem. Porto Alegre: 

Artemed, 2016.  

SILVA, Sostenes E. V. da; SOUZA, Diego de Oliveira. Enfermagem em 
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Diversas Áreas de atuação. Maceió: Edufal, 2012.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Disponível em Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2014.  

Link. 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-

Alimentar-para-a-pop-brasiliera-MioloPDF-Internet.pdf. 

WAITZBERG, D. L. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática 

clínica. Vol 1 e 2. São Paulo: Ed. Atheneu, 2009. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente: 

Higienização das mãos. 3ª Edição. Brasília: ANVS, 2015. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0BzyqAd6fieozQy01QUJCQnA5RWc/vie

w?usp=sharing 

 

ENFERMAGEM EM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL I 

Ementa: Ciclo evolutivo da mulher: fecundidade, gestação, assitência 

ao parto, puerpério e menopausa. Gravidez de risco e alto risco. 

Assistênca de enfermagem no pré-natal normal e no parto cesária. 

Cuidados com o recém-nascido. Planejamento familiar.  Assitência de 

enfermagem ao recém-nascido de parto normal e traumático. 

Identificação das características do recém-nascido. Patologias mais 

incidentes no período neonatal. Aleitamento materno. Consulta de 

enfermagem. Rede Cegonha. 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO, G. M. Enfermagem em ginecologia. São Paulo: EPU, 

2014. 

KOSS, L. G. Introdução a citopatologia ginecológica. São Paulo: 

Roca, 2016. 

SILVA, G. T. R.  Enfermagem obstétrica: abordagem do cuidado a 

gestante, parturiente e puérpera. São Paulo: Martinari, 2016.  
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Bibliografia Complementar: 

BRANDEN, P. S. Enfermagem materno infantil.  Rio de Janeiro: 

Reichmann e Affonso, 2010. 

CABRAL, I. E. Enfermagem no cuidado materno e neonatal. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

PALHARES, D. B. Medicamentos em neonatologia. São Paulo: 

Atheneu, 2000. 

SANTOS, N. C. M. Assistência de enfermagem materno-infantil. São 

Paulo: Iatria, 2014. 

VIEIRA, E. M. A medicalização  do corpo feminino. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2002. 

 

ENFERMAGEM NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I 

Ementa: A criança e o adolescente no contexto evolutivo: crescimento 

e desenvolvimento. Aspectos psico-emocionais da criança e do 

adolescente. Assistência de Enfermagem integral à criança e 

adolescente nas situações de saúde e desvios em nível ambulatorial e 

hospitalar. Aspectos epidemiológicos pertinentes à população infantil e 

adolescente.  

Bibliografia Básica:  

BOWDEN, V. R. Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.                         

CARVALHO, E. S. Terapêutica e prática pediátrica. São Paulo: 

Atheneu, 2010. 

COLLET, N.; OLIVEIRA, B. G. Manual de enfermagem em  pediatria. 

Goiânia: Ab Editora, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

BRANDEN, P. S. Enfermagem materno infantil. Rio de Janeiro: 

Reichmann e Affonso, 2010. 

CAMPOS, D. M. Psicologia da adolescência:normalidade e 

psicopatologia. Petrópolis: Vozes, 2009. 
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CARVALHO, W.B. Emergência e terapia intensiva pediátrica. São 

Paulo: Atheneu, 2014. 

SANTANA, J. C.; KIPPER, D.; FIORE, R. Semiologia pediátrica. São 

Paulo: Artmed, 2013. 

SANTOS, N. C. M. Assistência de enfermagem materno-infantil. São 

Paulo: Iatria, 2014. 

 

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA II 

Ementa: Controle social e o processo de atenção básica dos serviços 

de saúde. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), Conselhos de 

Saúde e Municipalização. Programa de intervenção na promoção à 

saúde e prevenção a doenças. Formatos de equipes de Saúde da 

Família (eSF), Equipes de Atenção Básica (EAB) ,  Consultórios na Rua, 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), UBS Fluviais, Saúde Sem 

Fronteiras . Programa Saúde na Escola (PSE). 

Bibliografia Básica: 

BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no brasil. São Paulo: 

Ática, 2006.  

COSTA, E. M. Saúde da família. Rio de Janeiro: Rubio, 2014. 

MICHEL, O. R. Saúde pública: riscos e humanismo. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, LEIS E DECRETOS, Vigilância Sanitária:coletânea de atos 

em vigor pertinentes à atual legislação sanitária. São Paulo: Andrei, 

2006. (Coleção completa 13 vols). 

CARVALHO, G.I. SUSsistema único de saúde.comentários a lei 

orgânica da saúde. Campinas : Editora da Unicamp, 2006. 

GERALDES, P. C. A saúde coletiva de todos os nós. São Paulo: 

Revinter, 2012. 

GONÇALVES, A . Conhecendo  e discutindo Saúde coletiva. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2014. 
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TOBAR, F. Como fazer testes em saúde pública. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2011. 
 

6º TERMO 
 

ENFERMAGEM EM GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E NEONATAL II 

Ementa: Ciclo evolutivo da mulher: fecundidade, gestação, assitência 

ao parto, puerpério e menopausa. Gravidez de risco e alto risco. 

Assistênca de Enfermagem no pré-natal, parto humanizado e cesária. 

Cuidados com o recém-nascido. Planejamento familiar. Consulta de 

enfermagem. 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO, G. M. Enfermagem em ginecologia. São Paulo: EPU, 

2014. 

KOSS, L. G. Introdução a citopatologia ginecológica. São Paulo: 

Roca, 2016. 

SILVA, G. T . R.  Enfermagem obstétrica: abordagem do cuidado a 

gestante, parturiente e puérpera. São Paulo: Martinari, 2016.  

Bibliografia Complementar: 

BRANDEN, P. S. Enfermagem materno infantil. Rio de Janeiro: 

Reichmann e Affonso, 2010. 

CABRAL, I. E. Enfermagem no cuidado materno e neonatal. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

CLOHERTY, J. P.; STARK, A. R. Manual de neonatologia. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

GONZALES, H. Enfermagem em ginecologia e obstetrícia. São 

Paulo: Senac, 2014. 

SANTOS, N. C. M. Assistência  de enfermagem materno infantil. São 

Paulo: Iatria, 2014. 
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ENFERMAGEM NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II 

Ementa:  Aplicabilidade da SAE na saúde da criança e do adolescente, 

com caracterização das patologias de maior prevalência em vigilância 

sanitária.  

Bibliografia Básica:  

ALMEIDA, F. A Enfermagem pediátrica - a criança, o adolescente e 

sua família no hospital. Barueri: Manole, 2008. 

COLE, M. O desenvolvimento da criança e do adolescente. Porto 

Alegre: Artmed, 2014. 

COLLET, N.; OLIVEIRA, B. G. Manual de enfermagem em pediatria. 

Goiânia: Ab Editora, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

BRANDEN, P. S. Enfermagem materno infantil. Rio de Janeiro: 

Reichmann E Affonso, 2010. 

KNOBEL, E. Pediatria e neonatologia. São Paulo: Atheneu, 2015. 

SANTANA, J. C.; KIPPER, D.; FIORE, R. Semiologia pediátrica. São 

Paulo: Artmed, 2013. 

SANTOS, N. C. M. Assistência de enfermagem materno-infantil. São 

Paulo: Iatria, 2014. 

WALLON, H. A evolução  psicológica da criança. Lisboa: Edições 70, 

2015. 

 

ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO I 

Ementa: Assistência de enfermagem sistematizada a clientes adultos e 

idosos internados em unidades de clinicas médica e cirúrgica 

especializadas, abrangendo pacientes com afecções agudas e crônicas 

de média complexidade em diferentes especialidades. Assistência à 

família e cuidadores.  

Bibliografia Básica: 

BICKELEY, L. Bates propedêutica médica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. 
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SALDANHA, A. L., CALDAS, C. P. Saúde do idoso: a arte de cuidar. 

São Paulo: Interciência, 2014. 

SILVA, J. V. (org)  Saúde do idoso : enfermagem,  processo de 

envelhecimento sob múltiplos aspectos. São Paulo: Èrica, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

MARIA, V. L. R. (orgs) Exame clínico de enfermagem do adulto. São 

Paulo: Iátria, 2015. 

MASCARO, S. A.  O que é velhice.  São Paulo: Brasiliense, 1997. 

SANTOS, N. C. M. Home care: A Enfermagem no desafio do 

atendimento domiciliar. São Paulo: Iatria, 2015 . 

SCHRAIBER, L. B.; NEMES, M. I. B. et al. (org.) Saúde do adulto: 

programas e ações na unidade pública. São Paulo: Hucitec, 2010. 

SMELTZER, S. B. B. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 7. ed. 

v1 v2, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

 

ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO  

Ementa: Modelos assistenciais de Enfermagem em unidades de Centro 

Cirúrgico e plano assistencial a pacientes no Pré, Intra e Pós Operatório 

com discussão e abordagem cirúrgica e anestésica por meio da 

aplicação  da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Perioperatória (SAEP). Montagem de salas cirúrgicas e recuperação pós 

anestésica. Atenção em Centro de Material e Esterilização. Manual de 

Implementação de Medidas para o projeto Segurança do Paciente. 

Medidas preventivas de riscos cirúrgicos e avanços tecnológicos na 

assistência cirúrgica. Delineamento das áreas de expurgo, preparo, 

esterilização, acondicionamento e distribuição de artigos crítico, 

semicríticos e não críticos. Processos e monitoramento de esterilização. 

Bibliografia Básica: 

BERGERON, D. J. Primeiros socorros. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007.    

FORTES, J. I. Enfermagem em emergências. São Paulo: EPU, 2008. 

SANTOS, N. C. M. Urgência e emergência para enfermagem. São 

Paulo: Iatria, 2010. 
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Bibliografia Complementar: 

CHRIZOSTIMO, M. M. Manifestaçôes  clínicas e assitencia a  

enfermagem. Rio de Janeiro: Cultura Médica,  2015. 

CINTRA, E. A. Assistência de enfermagem ao paciente gravimente 

enfermo. São Paulo: Atheneu, 2015. 

MANSUR, A. P. (org.) Rotinas ilustradas da unidade clínica de 

emergência do instituto do coração.  São Paulo: Atheneu, 2016.  

RODRIGUEZ, J. M. Emergências: guias práticos de enfermagem. Rio 

de Janeiro: Mcgraw Hill, 2014. 

SCHEEL, H. M. (org).  Segredos em enfermagem na terapia 

intensiva. Porto Alegre:  Artmed, 2015. 

 

PROJETO INTEGRADOR III 

Ementa: Desenvolvimento, num grupo supervisionado, de um Projeto 

Integrador com base nas disciplinas já cursadas, como parte integrante 

da proposta de uso de metodologias ativas de aprendizagem, baseada 

em problemas e por projetos. 

Bibliografia Básica: 

BROOKS JR., FREDERICK P. o Projeto do Projeto da Modelagem à 

realização. 1º Edição. Ed. CAMPUS. Rio de Janeiro. 2011. PÁDUA, E. 

M. M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica prática. 17ª ed. 

Campinas: Papirus, 2011.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2007.  

Bibliografia Complementar: 

GIL, ANTONIO CARLOS. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5º 

Edição. Ed. Atlas. São Paulo. 2010.  

MARCONI, MARIA DE ANDRADE. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 7º Edição. Ed. Atlas. São Paulo, SP. 2014.   

CERVO, AMADO L. Metodologia Científica. 6º Edição. Ed. CW 

Pearson. São Paulo, SP. 2007.   

KUHN, THOMAS S.. A Estrutura das Revluções Científicas. 10º 
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Edição. Ed. Perspectiva. São Paulo, SP. 2011.   

 

ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I 

Ementa: Princípios da segurança da cena no atendimento. 

Contribuições da enfermagem na prevenção de acidentes e no 

atendimento em urgência e emergênciam pré hospitalar. Primeiros 

Socorros. Suporte Básico de Vida.  

Bibliografia Básica: 

BERGERON, D. J. Primeiros socorros. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007. 

FORTES, J. I. Enfermagem em emergência. São Paulo. EPU, 2008. 

SANTOS, N. C. M. Urgência e emergência para a enfermagem. São 

Paulo: Iatria, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

CAMPOS, A. CIPA: comissão interna de prevenção de acidentes. 

São Paulo: Senac, 2014. 

MICHEL, O. Guia de primeiros socorros. São Paulo: LTR, 2012. 

PIRES, M. T. B. Manual de urgência em pronto socorro. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

ROUJAS, F. Intoxicações agudas. São Paulo: Andrei,2013. 

SILVEIRA, J.M.S.et al. Primeiros socorros: como agir em situação 

de emergência. São Paulo: Senac, 2009. 

 

7º TERMO 

 

ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II 

Ementa: Identificação e avaliação dos níveis de gravidade em situações 

de urgência e emergência na área hospitalar. Protocolo de atendimento 

de urgência e emergência, clínico, traumático e psiquiátrico. Medidas de 

biossegurança na equipe de saúde, indivíduo, família e comunidade. 

Suporte Avançado de Vida. Rede de Urgência e Emergência (RUE) e 

Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).  
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Bibliografia Básica: 

BERGERON, D. J. Primeiros Socorros. São Paulo: Atheneu, 2016.    

FORTES, J. I. Enfermagem em emergências. São Paulo: EPU, 2013. 

SANTOS, N. C. M. Urgência e emergência pré-hospitalar. São Paulo: 

Iatria, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

CARPENITO-MOYET, L. J. Manual de diagnóstico de enfermagem.  

Porto Alegre: Artmed, 2008. 

LECACHEUX, J. Manual de reanimação médica. São Paulo: Andrei, 

2015. 

OLIVEIRA, B. et al. Trauma: atendimento pré-hospitalar. São Paulo: 

Atheneu, 2014. 

PIRES, M.T.B. Manual de urgências em pronto socorro. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

REIS, F. B. Fraturas. São Paulo: Atheneu, 2015. 

 

ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO II 

Ementa: Desenvolvimento do Processo de Enfermagem aos pacientes 

críticos, incluindo o estudo do Diagnóstico de Enfermagem, enfocando 

a investigação clínica, exploração funcional e métodos diagnósticos. 

Assistência de Enfermagem a clientes com distúrbios clínicos e 

cirúrgicos.  

Bibliografia Básica: 

BICKELEY, L. Batespropedêutica médica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. 

SALDANHA, A. L., CALDAS, C. P. Saúde do idoso: a arte de cuidar. 

Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 

SILVA, J. V. (org)  Saúde do Idoso e a Enfermagem:  processo de 

envelhecimento sob múltiplos aspectos. São Paulo: Iatria, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

MARIA, V. L. R. (orgs) Exame clínico de enfermagem do adulto. São 

Paulo: Iátria, 2015. 
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MASCARO, S. A.  O que é velhice.  São Paulo: Brasiliense, 1997. 

SANTOS, N. C. M. Home care: A Enfermagem no desafio do 

atendimento domiciliar. São Paulo: Iatria, 2015 . 

SCHRAIBER, L. B.; NEMES, M. I. B. et al. (org.) Saúde do adulto: 

programas e ações na unidade pública. São Paulo: Hucitec, 2010. 

SMELTZER, S. B. B. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 7. ed. 

v1 v2, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

Ementa: A família como unidade social, política e cultural na atenção à 

saúde; a saúde da família e a estratégia de organização da atenção 

primária de saúde; a valorização da família nas políticas sociais; 

estratégias de atenção à saúde da família e grupos da comunidade.  

Bibliografia Básica: 

ASSIS, M. M. A. A Municipalização da Saúde: intenção ou realidade? 

Análise de uma experiência concreta. Salvador: UEFS, 2014. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da família: uma estratégia 

parareorientação do modelo assistencial. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2013. 

CAMPOS, Gastão Wagner S. Reforma da reforma: repensando a 

saúde. 2.ed., São Paulo: HUCITEC, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

CECÍLIO, Luis Carlos (Org.) Inventando a mudança na saúde. São 

Paulo: HUCITEC, 2016. 

CORDEIRO, Hésio. O PSF como estratégia de mudança do modelo 

assistencial do SUS. In: Cadernos de saúde da família. Brasília, ano 1, 

n.1, p. 10-15, jan/jun1996. 

SILVA JUNIOR, Aluísio Gomes da. Modelos Tecnicoassistenciais em 

saúde: odebate no campo da saúde coletiva. São Paulo: Hucitec,1998. 

SOARES, Laura Tavares. As atuais políticas de saúde: os riscos dos 

desmontes neoliberal. R. Bras. Enferm., Brasília, v.53, n. especial, p.17-

24, dez 2000. 
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VASCONCELOS, Maria da Penha Costa. Reflexões sobre a saúde da 

família. IN: MENDES, Eugênio Vilaça (org). A organização da saúde no 

nível local. SãoPaulo: Hucitec, 1998. 

 

ENFERMAGEM NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

Ementa: Caracterização das Normas Reguladoras de Atenção ao 

Trabalhador: NR 32 e as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 

serviços de saúde, que exercem atividades de promoção e assistência 

à saúde em geral. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 

PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. 

Bibliografia Básica: 

HIRATA, M. H. Manual de biossegurança. Barueri: Manole, 2012.  

MORAES, M. V. G. Sistematização da assistência de enfermagem 

em saúde do trabalhador. São Paulo: Iatria, 2013. 

NOGUEIRA S. D. Meio ambiente do trabalho - o princípio da 

prevenção na vigilância e na saúde ambiental. São Paulo: LTR, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

LUCAS, A J. O processo de enfermagem do trabalho. São Paulo: 

Iatria, 2014.  

PACHECO JR, W. Qualidade na segurança e higiene do trabalho. 

São Paulo: Atlas, 2015. 

SALIBA, T. M. Higiene do trabalho e programa de prevenção de 

riscos ambientais. São Paulo: LTR, 2012. 

SALIBA, T. M. Insalubridade e periculosidade. São Paulo: LTR, 2004. 

VARELLA, M. D. Biossegurança e biodiversidade. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2012. 

 

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA 

Ementa: História da Psiquiatria e políticas de saúde mental. Os meios 

de aproximação do trabalho da Enfermagem psiquiátrica e sua 

participação no tratamento de indivíduos que vivenciam experiências de 
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sofrimento psíquico. Instrumentos básicos em saúde mental: o trabalho 

em equipe multidisciplinar (comunicação, relacionamento interpessoal). 

A assistência à saúde mental nos serviços básicos de saúde e hospitais. 

Principais doenças mentais. Atendimento à família. Reabilitação 

Psicossocial. Novos cenários do cuidado. 

Bibliografia Básica: 

ASSUMPÇÃO JR., F. B. Tratado de psiquiatria da infância e 

adolescência. São Paulo: Atheneu, 2013. 

FOUCAULT, M. Doença mental e psicologia. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2010. 

HANUS, M. Psiquiatria e cuidados de enfermagem. São Paulo: 

Andrei, 2013. 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, O. P. Manual de psiquiatria. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2016. 

DALLY, P. Psicologia e psiquiatria em enfermagem. São Paulo: EPU, 

2015. 

ESPINOLA, A. F. Psiquiatria: guia prático de enfermagem. São 

Paulo: Mcgraw-Hill, 2015. 

LISBOA, M. T. L. (org.) Enfermagem psiquiátrica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015. 

SPRINGHOUSE, C. Enfermagem psiquiátrica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. 

ENFERMAGEM EM UTI 

Ementa: Modelos assistenciais de Enfermagem em unidades de maior 

complexidade. Ações de Enfermagem em pacientes críticos. Unidade de 

terapia intensiva. Uso de instrumentos para classificação de 

complexidade assistencial, carga de trabalho, dinâmica de 

dimensionamento de pessoal. Escalas de cuidados. Atenção aos 

requisitos legais (RDC 7/2010).  

Bibliografia Básica: 

BERGERON, D. J. Primeiros socorros. Rio de Janeiro: Atheneu, 2016.    
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FORTES, J. I. Enfermagem em emergências. São Paulo: EPU, 2008. 

SANTOS, N. C. M. Urgência e emergência para enfermagem. São 

Paulo: Iatria, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

CHRIZOSTIMO, M. M. Manifestaçôes  clínicas e assitencia a  

enfermagem. Rio de Janeiro: Cultura Médica,  2016. 

CINTRA, E. A. Assistência de enfermagem ao paciente gravimente 

enfermo. São Paulo: Atheneu, 2015. 

MANSUR, A. P. (org.) Rotinas ilustradas da unidade clínica de 

emergência do instituto do coração.  São Paulo: Atheneu, 2006.  

RODRIGUEZ, J. M. Emergências: guias práticos de enfermagem. Rio 

de Janeiro: Mcgraw Hill, 2013. 

SCHEEL, H. M. (org).  Segredos em enfermagem na terapia 

intensiva. Porto Alegre:  Artmed, 2005. 

 

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA III 

Ementa: Desenvolvimento de atividades educativas em saúde na 

comunidade, com base na abrangência local. Desenvolvimento de 

plano de ação, envolvendo o indivíduo, saúde e coletividade.  

Bibliografia Básica: 

BRASIL, Leis e Decretos: Vigilância sanitária: coletânea de atos em 

vigor pertinentes à atual legislação sanitária. São Paulo: Andrei, 

2006. (Coleção completa 13 vols). 

COSTA, E. M. Saúde da família. Rio de Janeiro: Rubio, 2014. 

SILVA, S. F. Municipalização da saúde e poder local: sujeitos, atores 

e políticas. São Paulo: Hucitec, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

BORDENAVE, J. D. O que é participação. São Paulo: Brasiliense, 

2012. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 
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PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia & saúde. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Medsi, 2013. 

SCLIAR, M. et al. Saúde pública: história, políticas e revolta. São 

Paulo: Scipione, 2012. 

 

8º TERMO 

 

SAÚDE AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

Ementa: Conceito de saúde pública e saúde ambiental. Saúde na 

comunidade, saneamentos recursos naturais: água e doenças. Poluição 

ambiental, resíduo sólido e limpeza urbana pública. Principais doenças 

de transmissão animal doméstica e selvagem: evolução, controle e 

prevenção. Controle de artrópodes: mosquitos, controle do barbeiro, 

moscas e baratas. Controle de roedores: ratos. Controle de pestes e 

pragas, as pragas hospitalares. Poluição biológica, contaminantes do 

solo, ar, água e alimentos. Estudo da problemática decorrente da 

relação homem e ambiente. Instrumentos para a atuação da promoção 

à saúde humana a partir da melhoria das condições ambientais. 

Vigilância sanitária em alimentos de origem animal. Controle de 

Inspeção Federal. Vigilância nos serviços de saúde: banco de leite, 

banco de órgãos. Os fatores ambientais e o homem. Sistemas de 

produção e consumo de produtos e serviços. O ambiente de trabalho, 

principais doenças relacionadas ao trabalho. Riscos ambientais. 

Qualidade de vida. Educação Ambiental. Projetos de Educação 

Ambiental. 

Bibliografia Básica: 

FREITAS, C. M. Saúde, ambiente e sustentabilidade. São Paulo: 

Fiocruz, 2016. 

KLOETZEL, K. Temas de saúde: higiene física e do meio ambiente. 

São Paulo. EPU, 2015. 
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NOGUEIRA S. D. Meio ambiente do trabalho - O princípio da 

prevenção na vigilância e na saúde ambiental. São Paulo: LTR, 2014. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

BENSOUNSSAN, E. (coord.). Medicina e meio ambiente. Rio de 

Janeiro: Cultura, 2012. 

DIAS, M. M.; JATENE, A. (Org.). Saúde e movimentos sociais. São 

Paulo: EDUSP, 2016. 

PHILIPPI JR., A. Saneamento, saúde e meio ambiente. Barueri: 

Manole, 2015. 

ROUQUAYROL, M. L. Epidemiologia saúde. Rio de Janeiro: Medsi, 

2013. 

SAUNDERS, T. A síndrome do sapo cozido: sua saúde e o meio 

ambiente que construímos. São Paulo: Cultrix, 2014. 

 

ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Ementa: A divisão social e técnica do trabalho em enfermagem. 

Administração da assistência de enfermagem. Princípios básicos da 

administração geral e sua aplicabilidade na Enfermagem. Elementos 

organizacionais dos serviços de enfermagem e sua inserção nos 

serviços de saúde. Elementos do processo administrativo em saúde e 

enfermagem, planejamento, organização, coordenação e direção e 

controle. A articulação entre os diferentes serviços de saúde e a 

qualidade da produção destes serviços. Dimensionamento de Pessoal 

de Enfermagem em Instituições de Saúde. Planejamento e Processo de 

Trabalho Gerencial com foco na qualidade e Avaliação da Assistência 

de Enfermagem nos Serviços de Saúde. Educação Continuada como 

foco de melhoria contínua na assistência.  

Bibliografia Básica: 

KURCGANT, P. Administração em enfermagem. São Paulo: EPU, 

2013. 
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MARX, L. G. Manual de gerenciamento de enfermagem. São Paulo: 

EPU, 2013. 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 

2008. 

KURCGANT, P. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. 

Bibliografia Complementar: 

DANIEL, L.F. A enfermagem planejada. São Paulo: EPU, 2014. 

MALAGUTTI, W. Gestão do serviço de enfermagem no mundo 

globalizado. São Paulo: Rubio, 2009. 

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração. São Paulo: Atlas, 

2014. 

MOTTA, A. L. Manuseio e administração de medicamentos. São 

Paulo: Iatría, 2013. 

SPILLER, E. S . Gestão dos serviços em saúde. Rio de Janeiro: FGV, 
2009. 
 

DIDÁTICA APLICADA AO ENSINO DE ENFERMAGEM 

Ementa: Ação pedagógica na área da saúde: análise de concepções. 

Formas de planejar, avaliar e executar a ação pedagógica em situação 

escolar e comunitária. Métdos didáticos. Avaliação. 

Bibliografia Básica: 

ANDRE, M. E. D. A. de. (org.) Alternativas do ensino da didática. 

Campinas: Papirus, 2009. 

GIL, A.C. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2009.  

PORTO, A. (org.) Curso didático de enfermagem. v1 e v2,São 

Caetano do Sul: Yendis, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

CANDAU, V. M. (org.) A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 2009. 

CANDAU, V. M. (org.) Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 

2008. 
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FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO. Relatos 

de experienciase educadores universitarios e voluntários. Sao 

Paulo: FDE, 2008. 

TAJRA,S.F. Projetos em sala de aula: power point 2000. São 

Paulo:Èrica, 2007. 

VEIGA, I. P. (org.) Técnicas de ensino: por que não? Campinas: 

Papirus, 2008. 

 

RELACIONAMENTO ENFERMEIRO-PACIENTE  

Ementa: Introdução ao Ambiente Hospitalar. Comunicação 

interpessoal.Comunicação Terapêutica e não terapêutica. Discussão e 

reflexão da Enfermagem sob uma perspectiva do cuidar, enfocando o 

ser humano como sujeito e objeto desse cuidado. Conhecer e utilizar 

recursos fundamentais para interagir com o indivíduo.  

Bibliografia Básica: 

APPLING. (org) Procedimentos em enfermagem 3 Vols. Rio de 

Janeiro: Reichmann E Affonso, 2005. 

SANTOS, I. (org) Enfermagem fundamental: realidade, questões e 

soluções. São Paulo: Atheneu, 2012. 

SANTOS, I. Enfermagem assistencial no ambiente hospitalar. São 

Paulo: Atheneu, 2015. 

Bibliografia Complementar 

CINTRA, E. A. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente 

enfermo. São Paulo:  Atheneu, 2015. 

NASCMENTO, M. T. F. (org) Enfermagem médico-cirúrgica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

POSSARI, J. F. Prontuário do paciente e os registros de 

enfermagem. São Paulo: Iatria, 2015. 

SOUZA, M. Assistência de enfermagem em infectologia. São Paulo: 

Atheneu, 2016. 

VEIGA, D.; CROSSETTI, M. Manual de técnicas de enfermagem. 

Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2010. 
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO E  TERAPÊUTICOS 

Ementa: Cuidados de enfermagem , Preparos e Atenção ao Paciente 

durante os exames:  Testes laboratoriais, Raio X, tomografia, 

angiografia, ultrasson, ressonância magnética, cintilografia, mamografia, 

exames endoscópicos, quimioterapia, radioterapia e Braquiterapia. 

Medicina hiperbárica, medicina ortomolecular, banco de órgãos. 

Bibliografia Básica: 

CARPENITO-MOYET, L. J. Diagnósticos de enfermagem: aplicação 

à prática clínica. 6ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

CARPENITO-MOYET, L. J. Manual de diagnóstico de enfermagem.  

Porto Alegre: Artmed, 2008. 

SANTOS, I.(org).  Enfermagem fundamental: realidade, questões e 

soluções. São Paulo: Atheneu, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

CINTRA, E. A. et al. Assistência de enfermagem ao paciente 

gravimente enfermo. São Paulo: Atheneu, 2015. 

FISCHBACH, F. Manual de enfermagem: exames laboratoriais e 

diagnóstico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

NASCIMENTO, M. T. F. (org.) Enfermagem médico-cirúrgica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

SOARES, N.R.; GOLDENZ WARG, C. Manual de enfermagem 

médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

VEIGA, D.; CROSSETTI, M. Manual de técnicas de enfermagem. 

Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2010. 

 

PROJETO INTEGRADOR IV 

Ementa: Desenvolvimento, num grupo supervisionado, de um Projeto 

Integrador com base nas disciplinas já cursadas, como parte integrante 

da proposta de uso de metodologias ativas de aprendizagem, baseada 

em problemas e por projetos. 
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Bibliografia Básica: 

ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZAJER, F. O Método nas 

ciências naturais e sociais - pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. 

São Paulo: Pioneira Thomson, 2012.  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2014.  

Bibliografia Complementar: 

BARRAS, R. Os cientistas precisam escrever: guia de redação para 

cientistas, engenheiros e estudantes. São Paulo: T.A. Queiroz, 2016.  

BROOKS JR., FREDERICK P. o Projeto do Projeto da Modelagem à 

realização. 1º Edição. Ed. CAMPUS. Rio de Janeiro. 2011. PÁDUA, E. 

M. M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica prática. 17ª ed. 

Campinas: Papirus, 2011.  

CERVO, A. L.; SILVA, R.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6São 

Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2016. 

DMITRUCK, H. B. (Org) Diretrizes de metodologia científica. 

Chapecó: Argos, 2014. 

GALIANO, A. G. O método científico: teoria e prática. São Paulo: 

Harbra. 2016. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2007.  

 

CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

Ementa: Flora normal do homem. Suscetibilidade e resistência do 

hospedeiro. Barreiras Naturais. Grupo de bactérias de interesse médico: 

aeróbios e anaeróbios gram positivos e gram negativos. Bacilos 

aeróbios e anaeróbios gram positivos e gram negativos. 

Antimicrobianos. Limpeza das mãos. Resíduos Hospitalares. Papel do 

Enfermeiro na IH. O Enfermeiro Epidemiologista: formação e prática. 

Imunização de profissionais e pacientes. Medidas preventivas nas 

IH.Critérios de definição da infecção hospitalar . Vigilância da infecção 

hospitalar: NNISS e outras metodologias. Principais síndromes de 
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infecção hospitalar: epidemiologia, fisiopatologia e controle. Infecção do 

sítio cirúrgico, Etiologia da infecção hospitalar. Medidas de controle da 

infecção hospitalar. Precaução e isolamento. 

Bibliografia Básica: 

CASTRO NETO, C.  Controle de infecção hospitalar: guia prático. 

São Paulo: Revinter, 2015. 

HINRICHSEN, S. L. DIP – doenças infecciosas parasitarias. Rio de 

Janeiro: Medsi, 2015. 

VERONESI, R. Tratado de infectologia. v1/v2, São Paulo: Atheneu, 

2009. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, LEIS E DECRETOS. Vigilância sanitária.Coletânea de atos 

em vigor pertinentes a atual legislação sanitária. São Paulo: Andrei, 

2006 (Coleção completa 13 vols.). 

POSSARI, J. F. Centro de material de esterilização. São Paulo: Iatria, 

2015. 

SANTOS, N. C. M. Enfermagem na prevenção e controle da infecção 

hospitalar. São Paulo: Iatria, 2015. 

SOUZA, M. Assistência de enfermagem em infectologia. São Paulo: 

Atheneu, 2016. 

TAJRA, A. D. Manual de regulamento e procedimentos médicos-

hospitalares. São Paulo: Iatria, 2013. 

 

9º TERMO 

 

TRABALHO DE CURSO I 

Ementa: Elaboração de um projeto de pesquisa na área do curso 

específico, utilizando as normas da ABNT e o aprendizado nas 

atividades de estágio. Orientação metodológica com levantamento 

bibliográfico e encaminhamento na pesquisa para as possíveis áreas de 

estudo do curso. 
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Bibliografia Básica: 

BASTOS, L. R. et at. Manual para elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisas, teses dissertações e monografias. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia 

científica. São Paulo: Atlas, 2011. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico.  São Paulo: 

Cortez, 2016. 

Bibliografia Complementar: 

DEMO, P. Metodologia de conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 

2010. 

LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 

2012. 

PÁDUA, E. M. M.Metodologia da pesquisa: abordagem teórica 

prática. Campinas: Papirus, 2011. 

REA. L. M.; PARKER, R. A. Metodologia de pesquisa, do 

planejamento à execução. São Paulo: Thonsom Pioneira, 2012. 

SANTOS, I. E. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 

Rio de Janeiro: Impetus, 2015. 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 

Ementa: Contemplar o exercício profissional, considerando as 

competências inerentes ao processo de trabalhado do enfermeiro – 

gerenciar, assistir/intervir, pesquisar e educar – antes do seu efetivo 

ingresso no mercado de trabalho. Vivência profissional em situações 

reais de vida e trabalho, desenvolvida na rede básica de serviços de 

saúde. 

Bibliografia Básica: 

FERNANDES, A.; PINHEIRO, A. K. S. Manual do estagiário em 

enfermagem. Goiânia: Ab Editora, 2009. 

PORTELA, C. R.; CORREA, G. T. Manual de consulta para estágio 

em enfermagem. São Paulo: Yendis, 2007. 
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SANTOS, V. E. Fundamentos e práticas para estágio em 

enfermagem. São Paulo: Yendis, 2008.  

Bibliografia Complementar: 

APPLING, (org.) Procedimentos em enfermagem 3 vols. Rio de 

Janeiro: Reichmann e Affonso, 2015. 

POTTER, P. A. Fundamentos de enfermagem  Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2014. 

SILVA, M. T. Manual de procedimentos para estágio em 

enfermagem. Ed. Martinari, 2008. 

SMELTZER, S. C.; BARE, B.G. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 9. ed. Vol.1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

VEIGA, D.; CROSSETTI, M. Manual de técnicas de enfermagem. 

Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2010. 

 

10º TERMO 

 

TRABALHO DE CURSO II 

Ementa: Elaboração do trabalho de conclusão de curso ou monografia, 

com orientação metodológica e orientação de um professor específico 

do curso. O tema do trabalho deve ser continuidade do projeto de 

pesquisa elaborado na disciplina de trabalho de curso I. 

Bibliografia Básica: 

BASTOS, L. R. et at. Manual para elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisas, teses dissertações e monografias. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia 

científica. São Paulo: Atlas, 2011. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico.  São Paulo: 

Cortez, 2016. 

Bibliografia Complementar: 

DEMO, P. Metodologia de conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 

2010. 
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LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 

2012. 

PÁDUA, E. M. M.Metodologia da pesquisa: abordagem teórica 

prática. Campinas: Papirus, 2011. 

REA. L. M.; PARKER, R. A. Metodologia de pesquisa, do 

planejamento à execução. São Paulo: Thonsom Pioneira, 2012. 

SANTOS, I. E. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 

Rio de Janeiro: Impetus, 2015. 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

Ementa: Contemplar o exercício profissional, considerando as 

competências inerentes ao processo de trabalho do enfermeiro – 

gerenciar assistir/intervir, pesquisar e educar – antes do seu efetivo 

ingresso no mercado de trabalho. Atividade que proporciona ao 

estudante a vivência profissional em situações reais de vida e trabalho, 

desenvolvida na rede hospitalar. 

Bibliografia Básica: 

FERNANDES, A.; PINHEIRO, A. K. S. Manual do estagiário em 

enfermagem. Goiânia: Ab Editora, 2009. 

PORTELA, C.R.; CORREA, G. T. Manual de consulta para estágio em 

enfermagem. São Paulo: Yendis, 2007. 

SANTOS, V. E. Fundamentos e práticas para estágio em 

enfermagem. São Paulo: Yendis, 2008.  

Bibliografia Complementar: 

APPLING, (org.) Procedimentos em enfermagem. Rio de Janeiro: 

Reichmann E. Affonso, 2015. 

POTTER, P. A. Fundamentos de enfermagem  Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2014. 

SILVA, M. T. Manual de procedimentos para estágio em 

enfermagem. Ed. Martinari, 2008. 

SMELTZER, S. C.; BARE, B.G. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 9. ed. Vol.1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  
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VEIGA, D.; CROSSETTI, M. Manual de técnicas de enfermagem. 

Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2010. 

 

OPTATIVAS 

Disciplinas que poderão ser eleitas e cursadas como Optativa I (9º 

Termo) ouOptativa II (10º Termo). 

 

EMPREENDEDORISMO 

Ementa: Definição, características e contexto do empreendedorismo. 

Paradigmas da gestão empreendedora. A ativação empreendedora e o 

planejamento na geração de trabalho e renda. Trabalho formal e 

informal. Novos mercados e novos profissionais da área de negócios. 

Criatividade e sucesso em negócios. A superação dos obstáculos do dia-

a-dia empresarial. O perfil e as estratégias do empreendedor. Estudo 

dos principais empreendedores e das ideias que revolucionaram o 

mercado.  

Bibliografia Básica: 

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Editores 

Associados, 2015. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideia sem 

negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor 

(entrepreneurship): prática e princípios. São Paulo: Pioneira, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

AGUIAR, E. C. Contribuição ao estudo do fator risco no 

desempenho de organizações e cadeias de suprimentos. São Paulo: 

Catálogo USP, 2010.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-08102010-

193730/pt-br.php 
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AGUIRRE, J. R. B. Responsabilidade por informações, conselhos ou 

recomendações nas relações entre particulares. São Paulo:  

Catálogo USP, 2010. Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-02082011-

115409/pt-br.php 

ALMEIDA, C. M. P. Rodrigues de. Modelos de gestão estratégica de 

cadeias de organizações: um estudo exploratório. São Paulo: 

Catálogo USP, 2006.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-15052007-

235803/pt-br.php 

BENNIS, W. G. Os gênios da organização. As forças que impulsionam 

a criatividade. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

BERNHOEFT, R. Como tornar-se empreendedor. São Paulo: Nobel, 

2006. 

FERNANDES, M. G. F.  Simulação de estratégias de reposição de 

estoques em uma cadeia de suprimentos com dois estágios. São 

Paulo: Catálogo USP, 2008.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-31032008-

175900/pt-br.php 

PREDEBON, J. Criatividade hoje: como se pratica, aprende e ensina. 

São Paulo: Atlas, 2001. 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

Ementa: Utilização instrumental da Língua Brasileira de sinais 

(LIBRAS). Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais - 

fonologia, morfologia e sintaxe. Uso da língua em contextos reais de 

comunicação. 

Bibliografia Básica: 

FELIPE, T. LIBRAS em contexto: curso básico (livro do professor). 

MEC/SEESP/FNDE. Vol. I e II. 
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FENEIS. LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais. Belo Horizonte: FENEIS, 

2005. 

QUADROS, R. M. de. Educação de surdo: aquisição da linguagem. 

Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, R. E. A nova LDB e a educação especial. Rio de Janeiro: 

WVA, 2007. 

COPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, V. D. Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue de Língua de Sinais Brasileira. Vol. I e II. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. 

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. LIBRAS em Contexto. Curso Básico. 

Programa Nacional de Apoio a Educação Surda; Secretaria Educação 

Especial. Brasília, DF. 2010. 

Libras - Dicionário da Língua Brasileira de Sinais. Acesso Link. 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

CARVALHO, R. E. A nova LDB e a educação especial. Rio de Janeiro: 

WVA, 2007. 

COPOVILLA. F. C. Enciclopédia da língua de sinais brasileira. São 

Paulo: Edusp, 2005. Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontc

over&dq=libras&hl=pt-

BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=

onepage&q=libras&f=false 

Libras - Dicionário da Língua Brasileira de Sinais. Acesso Link. 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

GLAT. R. Uma professora muito especial. Rio de Janeiro: 7letras, 

2007. 

http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq

=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-

bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%

C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  224  
 

 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO 

Ementa: Sistema de classificação de risco. Assistência de enfermagem 

sistematizada aos pacientes críticos, incluindo pré/trans/pós transplante 

de órgãos e tecidos, doação e captação de órgãos e tecidos. Biobancos 

e Biorepositórios. Centro de Reprodução Humana. 

Bibliografia Básica: 

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC 

nº 7, de 24 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos 

para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva. Acesso link. 

http://www.amib.org.br/pdf/RDC-07-2010.pdf . 

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Aspectos mais relevantes das 

diretrizes 2005 da AmericanHeart Association sobre ressuscitação 

cardiopulmonar e atendimento cardiovascular deemergência. Currents. 

v. 16, n. 4, inverno 2005 - 2006, p. 1 - 28. 2005. Acesso link. 

http://www.americanheart.org/downloadable/heart/1141072864029Curren

tsPortugueseWinter2005-2006.pdf. 

BARROS, A.L.B.L et al. Anamnese e exame físico: avaliação 

diagnóstica de enfermagem noadulto. Porto Alegre: Artmed. 2002.  

Bibliografia Complementar: 

AEHLERT, B. ACLS - Advanced cardiac life support - emergências 

em cardiologia. Rio deJaneiro: Elsevier. 2007.  

BAJAY, H. M. et al. Assistência ventilatória mecânica. São Paulo: 

E.P.U., 1991. 

BONGARD, F.S.; SUE, D. Y. Terapia intensiva: diagnóstico e 

tratamento. 2ª ed. Porto Alegre:Artmed. 2005.  

CALIL, A.M.; PARANHOS, W. Y. O enfermeiro e as situações de 

emergência. São Paulo:Atheneu. 2007.  

COIMBRA, R. S. M. et al. Emergências traumáticas e não traumáticas 

- manual do residente edo estudante. São Paulo: Atheneu, 1998.  
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ENFERMAGEM ONCOLÓGICA E CUIDADOS PALIATIVOS 

Ementa: Conhecimento acerca das especificidades da assistência de 

enfermagem em oncologia, procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

(biópsia, Colpocitologia oncótica, histeroscopia, paracentese, 

radioablação, quimioembolização, quimioterapia e radioterapia 

intraoperatória, quimioterapia intracavitária e intratecal); no uso de 

cateteres; em feridas e ostomias; em hemoterapia; no transplante de 

medula óssea; na atenção ao paciente grave. Cuidados de enfermagem 

em pediatria oncológica. Sistematização da Assistência de Enfermagem 

em oncologia. Atenção direta em Terapia Antálgica e cuidados 

paliativos. 

Bibliografia Básica: 

FONSECA, S. M.; PEREIRA, S. R. Enfermagem em oncologia. São 

Paulo: Atheneu, 2014. 

FIGUEIREDO, N. M. A. et al. Enfermagem oncológica. São Caetano 

do Sul: Yendis, 2012. 

HOFF, P. M. G. Tratado de oncologia. 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

MATSUBARA, M. G. S. et al. Feridas e estomas em oncologia: uma 

abordagem interdisciplinar. 1. ed. São Paulo: Lemar, 2012. 

FIDLARCZYK, D.; FERREIRA, S. S. Enfermagem em Hemoterapia. 1° 

ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2007. 

SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. Brunner & Suddarth: Tratado de 

enfermagem médico - cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 

SAAD, E.D.; MALUF, F.C.; HOFF, P.M. Oncologia em evidência. 1. ed. 

São Paulo: Dendrix, 2010. 

CAETANO, A. L. Manual de procedimentos em enfermagem 

oncológica: do  básico ao avançado. 1. ed. São Paulo: Lemar, 2009. 
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ENFERMAGEM EM TOXICOLOGIA 

Ementa: Estudo das intoxicações agudas e condutas de atendimento 

em emergência hospitalar. Classificação e mecanismos de interação dos 

agentes tóxicos com o organismo (toxicocinética/ toxicodinâmica). Ética 

na assistência (cuidar) do paciente intoxicado. 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE FILHO, Adebal; CAMPOLINA, Delio; DIAS, Mariana Borges. 

Toxicologia na prática clínica. 2ed. Belo Horizonte: Folium, 2013. 

OGA, Seizi. Fundamentos de toxicologia. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 

2008. 

OLSON, Kent R. Manual de toxicologia clínica. 6. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2014. 

Bibliografia Complementar: 

ARONSON, J. K.; GRAHAME-SMITH, D. G. Tratado de farmacologia 

clinica e farmacoterapia. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2014. 

FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia 

clinica: fundamentos da terapêutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

MICHEL, Oswaldo da Rocha. Toxicologia ocupacional. Rio de 

Janeiro:Revinter, 2010. 

OLIVEIRA, Fernanda Arboite; OLIVEIRA, Florencia Cladera. 

Toxicologia experimental de alimentos.Porto Alegre: Sulina, 2010. 

PASSAGLI, Marcos F. Toxicologia forense. 4. ed. Campinas: 

Millenium, 2013. 

 

AUDITORIA E ACREDITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ENFERMAGEM 

Ementa Aspecto legal da auditoria em saúde, base legal da auditoria de 

enfermagem nos serviços público e privado, correlatos às adequações 

dos recursos aplicados. Objetivos e conceitos de Auditoria, benefícios, 

classificação e aplicação, planejamento de auditorias, etapas das 
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auditorias, plano de auditoria, equipe auditora, execução de auditoria, 

lista de verificação, controle de não conformidades, atividade de 

acompanhamento, auditor e aspectos comportamentais. Acreditação 

como um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços 

de saúde, melhoria contínua dos processos. Níveis de Certificação 1,2 

e 3 pela ONA. Instituições Certificadoras. 

Bibliografia Básica: 

PESSOA, D. F. B. A formação crítico-reflexiva em enfermagem no 

contexto do fortalecimento do SUS: o que falam os professores e 

alunos. Ribeirão Preto, 2011.  

ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São 

Paulo: Saraiva, 2003.  

SANTOS, A. S.; MIRANDA, S.M.R. C. de. A enfermagem na gestão 

em atenção primária à saúde. Barueri, SP: Manole, 2007. 

TAJRA, S. F. Gestão Estratégica na Saúde: Reflexões e práticas para 

uma administração voltada para a excelência. 4ª Ed. Iáteia. S.P., 2010 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, Y. M. de; CECCIM, R. B. Formação e educação em 

saúde: aprendizado com a saúde coletiva. In: CAMPOS, G. W. S. et al. 

Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Ed. 

Fiocruz, 2006, 

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. C. M. O Quadrilátero da 

Formação para a Área da Saúde: ensino, gestão, atenção e controle 

social. PHYSIS, Revista Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 

41- 65, 2004. 

Christensen, C. M. Inovação na Gestão da Saúde. Porto Alegre. 

Bookman, 2009. 

FORTUNA, C. M. et al. O trabalho de equipe no programa de saúde 

da família: reflexões a partir de conceitos do processo grupal e de 

grupos operativos.; v. 13, n. 2, p. 262-268, mar.-abr. 2005. 

FUGULLIN, F. M. T. Sistema de classificação de pacientes: análise 

das horas de assistência de enfermagem. São Paulo, 1997.  
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KURCGANT, P. (coord.) Administração em enfermagem. São Paulo: 

E.P.U, 2003. Mallagutti, W. (org.) Gestão do serviço de enfermagem no 

mundo globalizado. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2009. 

 

4.18. HORA-AULA 

 

A seguir estão apresentados o aspecto legal e a ação institucional 

com respeito a duração da hora-aula na Faculdade Gran Tietê. 

 

 Aspecto Legal 

 

A Resolução do CNE/CES Nº 3, DE 2 de julho de 2007, dispõe 

sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula 

e estabelece:  

 

[…] 
Art. 1º A hora-aula decorre de necessidades de organização 

acadêmica das Instituições de Educação Superior. 
 
§ 1º    Além do que determina o caput, a hora-aula está 

referênciada às questões de natureza trabalhista. 
 
§ 2º     A definição quantitativa em minutos do que 

consiste a hora-aula é uma atribuição das 
Instituições de Educação Superior, desde que 
feita sem prejuízo ao cumprimento das respectivas 
cargas horárias totais dos cursos. 

 
Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, 

respeitado o mínimo dos duzentos (200) dias 
letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da 
duração da atividade acadêmica ou do trabalho 
discente efetivo que compreenderá: 
I   –   preleções e aulas expositivas; 
II –  atividades práticas supervisionadas, tais como 

laboratórios, atividades em biblioteca, 
iniciação científica, trabalhos individuais e em 
grupo, práticas de ensino e outras atividades 
no caso das licenciaturas. 

 
Art. 3º A carga horária mínima dos cursos superiores é 

mensurada em horas (60 minutos), de atividades 
acadêmicas e de trabalho discente efetivo. 

 
Art. 4º As Instituições de Educação Superior devem ajustar e 
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efetivar os projetos pedagógicos de seus cursos aos 
efeitos do Parecer CNE/CES nº 261/2006 e desta 
Resolução, conjugado com os termos do Parecer 
CNE/CES nº 8/2007 e Resolução CNE/CES nº 
2/2007, até o encerramento do ciclo avaliativo do 
SINAES, nos termos da Portaria Normativa nº 
1/2007. 

 
Art. 5º O atendimento do disposto nesta resolução referente 

às normas de hora-aula e às respectivas normas de 
carga horária mínima, aplica-se a todas as 
modalidades de cursos – Bacharelados, 
Licenciaturas, Tecnologia e Sequenciais. 

 
Parágrafo único. Os cursos de graduação, bacharelados, 

cujas cargas horárias mínimas não estão fixadas no 
Parecer CNE/CES nº 8/2007 e Resolução CNE/CES 
nº 2/2007, devem, da mesma forma, atender ao que 
dispõe o Parecer CNE/CES nº 261/2006 e esta 
Resolução. 

 
Art. 6º As disposições desta Resolução devem ser seguidas 

pelos órgãos do MEC nas suas funções de 
avaliação, verificação, regulação e supervisão, no 
que for pertinente à matéria desta Resolução. 

[…] (Resolução CNE/CES Nº 3, DE 2 de julho de 2007). 
 

 

 Ação Institucional  

 

 Segundo LDB a no seu Art. 47, na educação superior, o ano letivo 

regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de 

trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver. Considerando, como exemplo, que a legislação 

estabelece um mínimo 200 dias letivos (100 por semestre) e a instituição 

estabelece 6000 hora-aula de 50 minutos tem-se uma diferença de 

1.000 minutos ou 20 hora-aula (50 minutos).  

 

Letivos 

dias 

Hora-aula 

minutos 

Hora-aula 

Total 

Diferença 

minutos 

Hora-aula 

diferença 

100 60 6.000 
 

100 50 5.000 1000 20 

Quadro 14- Comparativo – hora-aula. 
 
 

Para clarificar, em cada disciplina tem-se que aumentar 20% das 
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aulas para cumprir a carga horária prevista para cada disciplina. 

 
 

 
Carga 

Horária 

Hora-aula 

minutos 

Hora-aula 

Total 

Diferença 

minutos 

Hora-aula Aulas 

semestral 

Disciplina A 36 60 2.160 
 

36 50 1.800 360 8 44* 

Disciplina B 72 60 4.320 
 

72 50 3.600 720 16 87* 

* Aulas efetivas e registradas no plano de aula e nos diários de classe de cada 
disciplina (com 20% de acréscimo nas aulas). 

Quadro 15- Carga horária efetiva para disciplinas de 36 e 72 horas-aula. 
 
 

Dessa forma, a carga horária mínima do curso é mensurada em 

horas (60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente 

efetivo. Serão 4 aulas por período (dia) (matutino, vespertino ou noturno 

– conforme o curso) de segunda a sexta-feira, DEVENDO UTILIZAR OS 

SÁBADOS PARA CUMPRIR A CARGA HORÁRIA DO CURSO. 

 

Em conformidade com o regimento interno a instituição 

estabelece o horário das aulas distribuído da seguinte forma: 

Horário das aulas para os cursos de graduação da Instituição 

Horários das Aulas Matutino Vespertino Noturno 

1ª Aula Início 08h20min 14h00min 19h00min 

Término 09h10min 14h50min 19h50min 

2ª Aula Início 09h10min 14h50min 19h50min 

Término 10h00min 15h40min 20h40min 

Intervalo Início 10h00min 15h40min 20h40min 

Término 10h20min 16h00min 21h00min 

3ª Aula Início 10h20min 16h00min 21h00min 

Término 11h10min 16h50min 21h50min 

4ª Aula Início 11h10min 16h50min 21h50min 

Término 12h00min 17h40min 22h40min 

 
Quadro 16- Horário das aulas para os cursos de graduação da Instituição. 
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4.19. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 

Informações acadêmicas em conformidade com Portaria 

Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC 

N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010. Após a autorização do 

curso, a instituição compromete-se a observar, no mínimo, o padrão de 

qualidade e as condições em que se deu a autorização, as quais serão 

verificadas por ocasião do reconhecimento e das renovações de 

reconhecimento. 

 
1. A instituição deverá afixar em local visível junto à 

Secretaria Acadêmica, as condições de oferta do 
curso, informando especificamente o seguinte: 
I - ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de 

publicação no Diário Oficial da União; 
II - dirigentes da instituição e coordenador de curso 

efetivamente em exercício; 
III - relação dos professores que integram o corpo docente 

do curso, com a respectiva formação, titulação e 
regime de trabalho; 

IV- matriz curricular do curso; 
V - resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas 

pelo MEC, quando houver; 
VI - valor corrente dos encargos financeiros a serem 

assumidos pelos alunos, incluindo mensalidades, 
taxas de matrícula e respectivos reajustes e todos os 
ônus incidentes sobre a atividade educacional. 

 

2. A instituição manterá em página eletrônica própria 
(site institucional), e também na biblioteca, para 
consulta dos alunos ou interessados, registro oficial 
devidamente atualizado das informações referidas no 
item 1, além dos seguintes elementos: 
I - projeto pedagógico do curso e componentes 

curriculares, sua duração, requisitos e critérios de 
avaliação; 

II - conjunto de normas que regem a vida acadêmica, 
incluídos o Estatuto ou Regimento que instruíram os 
pedidos de ato autorizativo junto ao MEC; 

III - descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros 
e periódicos, relacionada à área do curso, política de 
atualização e informatização, área física disponível e 
formas de acesso e utilização; 

IV - descrição da infra-estrutura física destinada ao curso, 
incluindo laboratórios, equipamentos instalados, infra-
estrutura de informática e redes de informação. 

 

3. O edital de abertura do vestibular ou processo seletivo 
do curso, a ser publicado no mínimo 15 (quinze) dias 
antes da realização da seleção, deverá conter pelo 
menos as seguintes informações: 
I - denominação de cada curso abrangido pelo processo 
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seletivo;  
II - ato autorizativo de cada curso, informando a data de 

publicação no Diário Oficial da União, observado o 
regime da autonomia, quando for o caso; 

III - número de vagas autorizadas, por turno de 
funcionamento, de cada curso; 

IV - número de alunos por turma; 
V - local de funcionamento de cada curso; 
VI - normas de acesso; 
VII - prazo de validade do processo seletivo. 
 

4. A expedição do diploma e histórico escolar final 
considera-se incluída nos serviços educacionais 
prestados pela instituição, não ensejando a cobrança 
de qualquer valor, ressalvada a hipótese de 
apresentação decorativa, com a utilização de papel ou 
tratamento gráfico especiais, por opção do aluno. 

[…] (Extraído da Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, 
alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 
01/12/2010, publicada em 29/12/2010). 

 
 
 

 
 

Figura 7. Print da Portaria DG nº 30, de 18 de fevereiro de 2015, que garante 
Informações acadêmicas. 
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4.20. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA 
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O 
ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 
AFRICANA (RESOLUÇÃO CNE/CP N° 01 DE 17 DE JUNHO 
DE 2004)  

 

A Lei 10639, o Parecer do CNE 03/2004 e a Resolução 01/2004 

são instrumentos legais que orientam ampla e claramente as instituições 

educacionais quanto a suas atribuições. No entanto, considerando que 

sua adoção ainda não se universalizou nos sistemas de ensino, há o 

entendimento de que é necessário fortalecer e institucionalizar essas 

orientações. 

Nesse sentido a instituição elaborou um “Plano de 

Implementação da Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

ensino de história e cultura Afro-brasileira e Africana”. Este 

documento foi construído em consonância com a Lei 10.639 e o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de história e 

cultura Afro-brasileira e Africana que estabelece o ensino da História da 

África e da Cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino. 

 
Figura 8. Print da Portaria DG nº 27, de 10 de fevereiro de 2015, que implanta o 

Plano de Implementação – Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 
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Além disso, o conteúdo referente à Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o ensino de história e cultura Afro-brasileira e 

Africana é abordado na disciplina de SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

FILOSÓFICA (1° Termo), conforme mostrado na ementa a seguir. 

 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA 

Ementa: O surgimento da sociedade capitalista. Surgimento da 

Sociologia e as escolas sociológicas e seus clássicos. Positivismo e 

Funcionalismo. Materialismo histórico dialético. Sociologia 

Compreensiva. Cultura. Ideologia. Alienação. Difusão cultural. 

Etnocentrismo. Aculturação. Relativismo Cultural. Alteridade. O homem 

como ser bio-psico-social. Saúde, Doença e Sociedade. Introdução à 

Antropologia. Aspectos da história e da cultura que caracterizam a 

formação da população brasileira.  O estudo da história da África e 

dos africanos. A luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. 

A cultura negra e indígena brasileira. O negro e o índio na formação 

da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

 

4.21. DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS 

 
Conforme consta no PARECER CNE/CP Nº:8/2012, ao 

considerar a Educação em Direitos Humanos, como um paradigma 

construído com base nas diversidades e na inclusão de todos(as) os(as) 

estudantes, deve perpassar, de modo transversal, currículos, relações 

cotidianas, gestos, “rituais pedagógicos”, modelos de gestão. Sendo 

assim, um dos meios de sua efetivação no ambiente educacional 

também poderá ocorrer por meio da (re)produção de conhecimentos 

voltados para a defesa e promoção dos Direitos Humanos. A Educação 

em Direitos Humanos envolve também valores e práticas considerados 

como campos de atuação que dão sentido e materialidade aos 

conhecimentos e informações. Para o estabelecimento de uma cultura 
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dos Direitos Humanos é necessário que os sujeitos os signifiquem, 

construam-nos como valores e atuem na sua defesa e promoção. A 

Educação em Direitos Humanos tem por escopo principal uma formação 

Ética, crítica e política. A primeira se refere à formação de atitudes 

orientadas por valores humanizadores, como a dignidade da pessoa, a 

liberdade, a igualdade, a justiça, a paz, a reciprocidade entre povos e 

culturas, servindo de parâmetro ético político para a reflexão dos modos 

de ser e agir individual, coletivo e institucional. A formação crítica diz 

respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre os 

contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo 

práticas institucionais coerentes com os Direitos Humanos. Segundo o 

Regimento Geral da Instituição, as finalidades da IES, constantes, inclui 

o respeito e a difusão princípios universais dos direitos humanos: 
[…] 
Integrada por uma comunidade de professores, alunos 
e de pessoal técnico e de apoio administrativo, para a 
concretização de sua missão, tem por objetivos: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e 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 em que vive; 
IV - 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; 
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; 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  236  
 

VII - promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e 
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição. 
 

 
No desenvolvimento de seus objetivos institucionais, em 

conformidade com os princípios da Entidade Mantenedora, respeitará e 

difundirá os princípios universais dos direitos humanos e da preservação 

do meio ambiente. A Faculdade Gran Tietê garantiu na forma de Portaria 

da Direção Geral a inclusão da Educação em Direitos Humanos, de 

modo transversal, na construção dos Projetos Político-Pedagógicos 

(PPP); do Regimentos Interno; do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC).  

 
Figura 9. Print da Portaria DG nº 31, de 23 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a 
operacionalização das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

 

Além disso, a IES optou na inserção dos conhecimentos 

concernentes à Educação em Direitos Humanos na organização 

currícular como um conteúdo específico da disciplina de ÉTICA 

PROFISSIONAL E O EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM (7º Termo). 
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ÉTICA PROFISSIONAL E O EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM 

Ementa: Princípios da ética geral. Instrumentos e conceitos básicos de 

Enfermagem. Deontologia, ética e legislação profissional. Evolução 

histórica da ética profissional. Caracteristicas legais da profissão. 

Conduta ètica em enfermagem. Direitos Humanos. Princípios: I - 

dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e 

valorização das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do 

Estado; V - democracia na educação; VI - transversalidade, vivência 

e globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental. 

 
 

 
4.22. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A Educação Ambiental (E. A.) é um ramo da educação cujo 

objetivo é a disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de 

ajudar à sua preservação e utilização sustentável dos seus recursos.  É 

um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, 

habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam 

capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para 

os problemas ambientais, presentes e futuros, conforme a UNESCO. 

Não há dúvidas de que o ser humano vem sistematicamente, ao 

longo dos séculos, consumindo os recursos naturais do planeta sem se 

preocupar com as futuras gerações. Entretanto, nos últimos 50 anos, 

com a explosão demográfica que assolou o planeta, o consumo dos 

recursos naturais disponíveis na natureza vem crescendo de forma 

avassaladora e o seu impacto no meio ambiente, é cada vez mais 

evidente e contumaz. A dicotomia entre consumo e sustentabilidade é, 

sem dúvida, um dos principais desafios do século XXI. Trazer ao 

consumismo um nível de racionalidade que o torne sustentável e capaz 

de frear o seu déficit ecológico e que vem causando, sorrateiramente, a 

escassez dos recursos naturais, é sem dúvida, tarefa árdua imposta a 

cada operador de Educação Ambiental.   
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 Princípios da Educação Ambiental  

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 

à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal 

e não-formal. A instituição estabelece como princípios básicos da sua 

proposta de educação ambiental: 

I -     o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, 

considerando a interdependência entre o meio natural, o 

sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na 

perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; 

IV -  a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 

práticas sociais; 

V -    a garantia de continuidade e permanência do processo 

educativo; 

VI -   a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, 

regionais, nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 

individual e cultural. 
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 Objetivos da educação ambiental 

 

São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I -   o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 

envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II -    a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre 

a problemática ambiental e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio 

ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 

como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V -  o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, 

em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção 

de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 

princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 

democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade; 

VI -   o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e 

a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos 

e solidariedade como fundamentos para o futuro da 

humanidade. 

 

 Ações previstas para implantação na IES 

da educação ambiental 

 

As ações previstas pelas IES devem seguir os seguintes 

propósitos: 

a) A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 
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educativa integrada, contínua e permanente em todos os 

níveis e modalidades do ensino formal. 

b) A dimensão ambiental deve constar dos currículos de 

formação de professores, em todos os níveis e em todas as 

disciplinas. 

c) Os professores em atividade devem receber formação 

complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de 

atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e 

objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. 

d) A integração da educação ambiental às disciplinas deve se 

realizar de modo transversal, contínuo e permanente. 

e) A adequação dos programas já vigentes de formação 

continuada de educadores. 

Para garantir a completa integração da educação ambiental às 

disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente a 

instituição construiu sua “Política de Educação Ambiental”. 

 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  241  
 

 
Figura 10. Print da Portaria DG nº 28, de 15 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a 
Política de Educação Ambiental, conforme disposto na Lei N° 9.795/1999, no Decreto 

N° 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP Nº 2/2012. 
 

 

Além das ações previstas pela IES na “Política de Educação 

Ambiental”, o conteúdo referente à Educação Ambiental é abordado na 

disciplina de SAÚDE AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA (8º 

termo), conforme mostrado na ementa a seguir. 

 

 

SAÚDE AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Ementa: Conceito de saúde pública e saúde ambiental. Saúde na 

comunidade, saneamentos recursos naturais: água e doenças. Poluição 

ambiental, resíduo sólido e limpeza urbana pública. Principais doenças 

de transmissão animal doméstica e selvagem: evolução, controle e 

prevenção. Controle de artrópodes: mosquitos, controle do barbeiro, 
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moscas e baratas. Controle de roedores: ratos. Controle de pestes e 

pragas, as pragas hospitalares. Poluição biológica, contaminantes do 

solo, ar, água e alimentos. Estudo da problemática decorrente da 

relação homem e ambiente. Instrumentos para a atuação da promoção 

à saúde humana a partir da melhoria das condições ambientais. 

Vigilância sanitária em alimentos de origem animal. Controle de 

Inspeção Federal. Vigilância nos serviços de saúde: banco de leite, 

banco de órgãos. Os fatores ambientais e o homem. Sistemas de 

produção e consumo de produtos e serviços. O ambiente de trabalho, 

principais doenças relacionadas ao trabalho. Riscos ambientais. 

Qualidade de vida. Educação Ambiental. Projetos de Educação 

Ambiental. 
 

 

 

 

 

4.23. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA 

 
Para o atendimento aos aspectos pertinentes, relacionados com 

a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que 

instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista; e que alterou o § 3o do art. 98 da Lei no 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, a IES, por meio de PORTARIA da 

Direção Geral, estabeleceu as políticas institucionais referentes ao 

assunto. 
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Figura 11. Print da Portaria DG nº 35, de 1 de abril de 2015, que dispõe a normatização 
institucional sobre Decreto Nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014 que institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 
 
 

No curso, a questão da Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista é tratada na disciplina PSICOLOGIA 

APLICADA (2º Termo), cuja ementa é mostrada a seguir: 

 

PSICOLOGIA APLICADA  

Ementa: A psicologia como área do conhecimento. Princípios básicos 

do desenvolvimento humano. Aspectos psíquicos do comportamento 

humano. Compreensão de fatores e fenômenos psicossociais nos 

processos de saúde/doença e reabilitação. Aspectos psicológicos da 

incapacidade, inferioridade e do cliente terminal. Participação 

multidisciplinar em equipes de saúde. Integração família/equipe de 

saúde. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 
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4.24. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
  

Na Faculdade Gran Tietê, o Curso de Enfermagem recebe 

atenção especial na realização de atividades complementares. Embora 

a existência curricular destas atividades seja um saudável estímulo para 

que o aluno complemente sua formação profissional em outros locais, 

que não o espaço estritamente acadêmico, a GRAN TIETÊ oferece 

oportunidades múltiplas para que o aluno integralize sua carga de 

atividades complementares na própria Faculdade, promovendo eventos, 

programas e projetos que estabelecem pontes entre Academia, Círculo 

Profissional e Comunidade, democratizando e enriquecendo de 

experiências a vida acadêmica do estudante.  

A compreensão de que as atividades complementares traçam um 

espaço conceitual bastante amplo, mas que está limitado pela sua 

qualidade e relevância para a formação profissional do aluno permite 

ainda que a Coordenação de Atividades Complementares estabeleça 

regras e limites para seu aproveitamento, expressas em Regulamento 

específico. As Atividades Complementares são componentes 

curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive 

adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do 

trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do 

formando, sem que se confundam com estágio curricular 

supervisionado. As Atividades Complementares visam articular a 

relação teoria-prática e promover a interdisciplinaridade e a 

transversalidade. Para concretizar sua finalidade o Conselho de Curso 

juntamente com o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) regulamentaram as Atividades Complementares, 

determinando formas de controle das atividades que deverão possuir 
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como norte: monitoria, visitas monitoradas, iniciação científica, projetos 

e cursos de extensão, publicação de produção científica, participação 

em seminários, congressos, simpósios, entre outras atividades definidas 

no plano acadêmico do curso e de acordo com as Diretrizes Curriculares.  

 

 Regulamento das Atividades 

Complementares 

 

Na sequência está apresentado o Regulamento Específico das 

Atividades Complementares de Enfermagem. 

 
CAPÍTULO I  
DEFINIÇÃO  
Art. 1º As Atividades Complementares, com a sigla ACs, do 
Curso de Enfermagem têm a obrigatoriedade ditada pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, contempladas em três 
categorias: acadêmico-científico, pesquisa e extensão.  
Parágrafo único. As Atividades Complementares constituem 
ações que devem ser desenvolvidas ao longo do curso, 
criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos 
adquiridos pelo acadêmico, por meio de estudos e práticas 
independentes, presenciais e/ou à distância, integralizando o 
currículo.  
CAPÍTULO II DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS  
Art. 2º As Atividades Complementares do Curso de 
Enfermagem devem possibilitar o reconhecimento, por 
avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 
acadêmico, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, 
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 
especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com 
as ações de extensão junto à comunidade.  
Art. 3º As Atividades Complementares dos Cursos de 
Enfermagem, caracterizam-se em três grupos:  
a ) Grupo I: Pesquisa;  
b )Grupo II: Cultura; 
c)  Grupo III: Extensão e Aprimoramento Profissional.  
CAPÍTULO III  
DOS OBJETIVOS GERAIS  
Art. 4º As Atividades Complementares visam garantir a 
interação teoria-prática, contemplando as especificidades de 
cada curso.  
Art. 5º As Atividades Complementares visam contribuir para 
o desenvolvimento das habilidades e das competências 
inerentes ao exercício das atividades profissionais do 
graduando. 
Art. 6º As Atividades Complementares visam à continuidade 
da respectiva formação acadêmica e estimulando os estudos 
de Pós-Graduação.  
CAPÍTULO IV  
DO ASPECTO LEGAL  
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Art. 7º As Atividades Complementares estão em consonância 
com os Pareceres da Câmara de Educação Superior e 
Conselho Nacional de Educação, que tratam das diretrizes 
específicas dos cursos de graduação, com o Regimento 
Geral do Faculdade Gran Tietê e as previstas no projeto 
pedagógico do Curso de Enfermagem.  
CAPÍTULO V 
DA INTEGRALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA TOTAL  
Art. 8º As Atividades Complementares do Curso de 
Enfermagem constam de estudos e de atividades 
independentes, transversais, de interdisciplinaridade, 
especialmente nas relações com o mundo do trabalho, com 
a pesquisa na área e com as ações de extensão junto à 
comunidade, devendo obedecer à carga horária mínima de 
cento e quarenta horas.  
Art. 9º As Atividades Complementares do Curso de 
Enfermagem são obrigatórias conforme ditam as Diretrizes 
Curriculares, sendo condição para a conclusão dos cursos. 
Art. 10. O coordenador da área indicará, como condição de 
orientação ao acadêmico, na matriz curricular, a carga 
horária a ser cumprida durante os semestres letivos, bem 
como o valor, em horas, para as atividades, em 
documentação específica.  
§ 1º O não-cumprimento total da carga horária, indicada em 
cada semestre, não comprometerá a continuidade dos 
estudos do acadêmico, podendo completá-la no transcorrer 
do curso ou até um ano após a conclusão de todas as 
disciplinas curriculares.  
§ 2º O não cumprimento desse prazo tornará incomputáveis 
as horas atividades cumpridas até a data da expiração. 
CAPÍTULO VI DO COLEGIADO DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES  
Art. 11. As Atividades Complementares devem ser dirigidas 
pelo Professor Coordenador das Atividades 
Complementares e pelo Coordenador do Curso, que 
integram o Colegiado das Atividades Complementares.  
Art. 12. O Colegiado das Atividades Complementares do 
curso de Enfermagem pode ser convocado pelo Diretor Geral 
ou por representante responsável hierarquicamente superior 
da comunidade acadêmica para prestação de dados, 
informações ou relatório.  
Art. 13. É de exclusiva competência do Colegiado:  
I - Planejar e executar o programa de Atividades 
Complementares;  
II - Apreciar e aprovar o programa de Atividades 
Complementares dos cursos da respectiva área; 
III - Divulgar as Atividades Complementares específicas do 
curso de Enfermagem.  
CAPÍTULO VII DO PROFESSOR COORDENADOR DE 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Art. 14. As Atividades Complementares do Curso de 
Enfermagem têm um Professor Coordenador próprio, que 
deve estar em pleno gozo de sua função docente, vinculado 
à área e com funções que ficam subordinadas ao 
Coordenador do Curso.  
Art. 15. É de competência do Professor Coordenador das 
Atividades Complementares:  
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I – Zelar pela confecção, manutenção e arquivo da 
documentação pertinente às Atividades Complementares;  
II – Providenciar toda a documentação necessária à 
realização das Atividades Complementares; 
III – atender alunos e facilitar o acesso às informações 
necessárias para o desenvolvimento do programa de 
Atividades Complementares;  
IV – Orientar, avaliar e validar as Atividades Complementares 
realizadas pelos acadêmicos no prazo aprovado pela 
Diretoria Geral;  
V – Contribuir para o aprimoramento do programa de 
Atividades Complementares, apresentando propostas de 
melhoria.  
CAPÍTULO VIII DO ACADÊMICO  
Art. 16. O acadêmico da área, devidamente matriculado, 
deve: 
I – Cumprir a carga total do programa de Atividades 
Complementares;  
II – Buscar as orientações junto ao Professor Coordenador 
de Atividades Complementares, para a concretização do 
programa das Atividades Complementares ou a quem o 
mesmo delegar;  
III – apresentar os relatórios, as declarações e/ou 
comprovações das Atividades Complementares nos prazos 
estabelecidos em calendário escolar e Edital respectivo; 
IV – Apresentar originais para autenticação das cópias pelo 
funcionário recebedor;  
V – Em todas as situações, manter a postura ético-
profissional.  
CAPÍTULO IX DO CAMPO DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 
Art. 17. As Atividades Complementares do Curso de 
Enfermagem devem ser realizadas de acordo com os grupos 
indicados no Artigo 2º.  
I - As Atividades Complementares em Pesquisa, Grupo I, 
compõem-se de:  
a) Programas/projetos/atividades de iniciação científica; 
b) Trabalhos publicados;  
c) Trabalhos apresentados em congressos, simpósios ou 
similares, na forma de pôster ou exposição verbal;  
d) Grupos de estudos vinculados à pesquisa;  
e) Defesas assistidas nos cursos de Pós-Graduação e 
Graduação, relativas à área de seu curso ou afins; 
f) Participação em trabalhos científicos; 
g) Outras atividades aprovadas pelo Colegiado das 
Atividades Complementares.  
II – As Atividades Complementares em Cultura, Grupo II, 
compõem-se de:  
a) Cursos ou atividades relativas ao aprimoramento cultural 
do aluno no âmbito da literatura nacional ou internacional;  
b) Cursos ou atividades relativas ao aprimoramento cultural 
do aluno no âmbito do teatro e cinema nacional e 
internacional relacionadas ao curso;  
c) Cursos ou atividades relativas ao aprimoramento cultural 
do aluno no âmbito da política e relacionamento da 
sociedade;  
d) Outras atividades aprovadas pelo Colegiado das 
Atividades Complementares.  



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  248  
 

III – As Atividades Complementares de Extensão e 
Aprimoramento profissional, Grupo III, compõem-se de:  
a) Participação de atividades em Organizações Não 
Governamentais e governamentais com objetivos 
relacionados ao curso; em especial na área das deficiências;  
b) Participação em ações comunitárias;  
c) Participação em associações comunitárias;  
d) Participação em atividades de campo;  
e) Participação em visitas técnicas assistidas;  
f) Participação em seminários, ciclo de palestras, 
congressos, conferências, encontros científicos, semanas 
culturais, workshop e similares relativos à área de sua 
formação;  
g) Participação em cursos de extensão, relativos à área de 
sua formação; h) Participação em atividades de monitoria 
com supervisão responsável;  
i) Participação em atividades oficiais de representação 
discente; 
j) Outras atividades aprovadas pelo Colegiado de Atividades 
Complementares.  
CAPÍTULO X DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 
Art. 18. A atribuição das horas das Atividades 
Complementares no semestre somente é lançada mediante 
a entrega dos documentos dentro do prazo máximo fixado 
pela Secretaria Geral em calendário escolar e Edital, 
acompanhada dos seguintes documentos:  
I - Ficha técnica devidamente preenchida;  
II - Comprovantes;  
III - Relatório técnico.  
§ 1º Os comprovantes podem ser cópias simples de 
certificados e/ou declarações das Atividades 
Complementares realizadas, conforme orientação do 
Coordenador Geral de Atividades Complementares, sempre 
acompanhadas do original para autenticação pelo 
funcionário recebedor.  
§ 2º O aluno deverá produzir um relatório técnico, de próprio 
punho, em folha pautada, contendo:  
a) Introdução com no máximo 10 linhas;  
b) Palavras chaves: elencar seis palavras-chaves;  
c) Discussão com 20 a 30 linhas localizando a problemática 
e discutindo a relevância.  
§ 3º Para comprovação das atividades, o aluno deverá juntar 
o máximo de comprovantes, tendo em vista garantir sua 
autenticidade.  
CAPÍTULO XI DA AVALIAÇÃO  
Art. 19. A realização das Atividades Complementares é 
avaliada e validada pelo Professor Coordenador de 
Atividades Complementares, por meio da documentação 
específica solicitada.  
Parágrafo único. Os acadêmicos amparados por leis 
específicas, bem como as gestantes e os portadores de 
afecções indicadas na legislação especial, têm a 
obrigatoriedade da realização das Atividades 
Complementares disciplinadas nos termos legais.  
Art. 20. Com aprovação da Diretoria Geral podem ser fixados 
percentuais mínimos e máximos por grupo e tipo de 
Atividades Complementares.  
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CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS  
Art. 20. Os casos omissos são resolvidos pela Coordenação 
do curso, “ad referendum” da Diretoria Geral.  
Art. 21. Este Regulamento só pode ser alterado ou 
reformado, por decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão.  
Art. 22. O presente Regulamento entra em vigor na data de 
sua aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão.  
 
Quadro resumo quanto à distribuição de carga horária, total 
140 horas 

 
 
. 
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 Mecanismos efetivos de 

acompanhamento e cumprimento das atividades  

 

O Curso de Enfermagem dispõe de coordenação para atividades 

complementares, que compreende seu planejamento, execução e 

acompanhamento, dispondo de estrutura administrativa própria. Os 

mecanismos de acompanhamento disponíveis são o regulamento 

específico, com previsão e equivalência em horas das atividades, a 

abertura de procedimentos administrativos para aproveitamento de 

atividades realizadas fora da IES, para integralização de carga-horária 

obrigatória em atividades complementares. Dispõe também de 

supervisão, por parte da coordenação de atividades complementares, 

da frequência e condições de participação nas atividades promovidas 

pela IES (relatórios), com determinação de carga-horária e sua 

comunicação oficial para o controle acadêmico.  
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 Oferta regular de atividades pela IES  

 

A carga horária das atividades complementares a ser integralizada no 

curso de Enfermagem é de 140 h, correspondentes a 3,5% do 

currículo. É um componente curricular obrigatório e obedece ao 

Regulamento das Atividades Complementares da GRAN TIETÊ. 

O incentivo à realização de atividades fora da própria IES consiste 

basicamente de previsão específica em regulamento para 

aproveitamento integral ou parcial de carga horária pelo exercício de 

variadas modalidades de atividades, nos níveis de ensino, pesquisa e 

extensão. Além dessa diretriz fundamental, busca-se, ainda, 

informalmente ou mediante convênio, incentivar a realização de 

atividades fora da IES, seja mediante benefício financeiro para tanto, ou 

mesmo, reconhecendo e divulgando eventos, projetos e programas no 

espaço acadêmico. 

 

4.25. ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 
Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e 

práticos desenvolvidos ao longo de sua formação, há obrigatoriedade da 

realização de estágio supervisionado em hospitais gerais e 

especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e 

comunidades nos últimos semestres do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Faculdade Gran Tietê.  

Assim, são apresentadas múltiplas oportunidades de interação 

na, com e para a comunidade, centrando a atenção de cada estudante 

para uma área de abrangência dos serviços ao longo dos anos de 

graduação, permitindo a criação de um vínculo que legitima a atuação 

do acadêmico em um local de referência. Na concepção do curso, a 

matriz curricular refere-se ao conjunto de disciplinas obrigatórias e 

optativas e o estágio a um conjunto de atividades supervisionadas, de 

cunho profissionalizante, que legalmente o aluno deve cumprir para 
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completar seu currículo acadêmico.  

O estágio, como necessária qualificação para o discente, deve 

propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, a ser 

planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com 

o currículo, constituindo-se em instrumento de integração e de 

aperfeiçoamento humano e técnico-científico do aluno.  

 

 
Figura 12. Fluxograma do que é o Estágio para o discente. 

. 
 

 Carga Horária de Estágio 

 

A carga horária do Estágio a ser integralizada no curso de 
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Enfermagem é de 800 horas, correspondentes a 20% do currículo. É 

um componente curricular obrigatório e obedece ao Regulamento de 

Estágio da Faculdade Gran Tietê e as normas fixadas pelo Colegiado do 

Curso de Enfermagem juntamente com o Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

 As atividades de estágio são obrigatórias e preponderantemente 

práticas e devem proporcionar ao aluno a participação em situações 

reais de vida e trabalho, nas profissões da área dos cursos que integram, 

além das práticas simuladas. Os estágios curriculares supervisionados 

de ensino se desenvolverão da seguinte forma:  

- Estágio supervisionado I - 400 horas – 9º Termo  

- Estágio supervisionado II – 400 horas – 10º Termo  

Os Estágios são, necessariamente, supervisionados por 

professores do curso e técnicos das instituições conveniadas. O aluno 

do curso conta com o apoio do Núcleo de supervisão de Estágios, que 

tem por finalidade, orientá-lo em suas necessidades de estágios, bem 

como manter uma ligação entre aluno e a organização. Outra finalidade 

do setor do Núcleo de Supervisão de Estágios é a de fornecer 

informações e documentos necessários, tanto para as empresas e 

organizações como para os alunos, visando à celebração de estágios 

entre ambos.  

As atividades de estágio serão documentadas por meio de 

relatórios de atividades (parciais e finais) que identificarão a natureza e 

as características da unidade concedente de estágio, a estrutura 

organizacional, as rotinas de trabalho e, de maneira mais específica, as 

atividades desenvolvidas pelo estagiário. Os relatórios de atividades, 

bem como a ficha de frequência serão apresentados ao professor 

orientador, obedecendo aos critérios, datas e metodologia de expressão 

escrita previamente estabelecidas para que seja desenvolvida a 

orientação e avaliação.  

Além da atuação do professor orientador, o aluno tem ainda o 

acompanhamento do supervisor de campo (profissional da área de 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  254  
 

abrangência do curso ou em áreas correlatas). 

 

 Sistema de acompanhamento e avaliação 

de Estágio  

 

O acompanhamento do estágio em toda sua abrangência será 

realizado diretamente pelas seguintes instâncias: Supervisor Local, 

quando houver, e o professor-orientador de estágio por domínio de 

atuação. Em todo local de estágio deverá existir o registro da frequência 

do estagiário, esta informação deverá também estar disponível para 

acompanhamento do professor-orientador de estágio. 

 

 Sistema de Avaliação do Estágio  

 

A avaliação é feita pelo professor-orientador de estágio, pelo 

Coordenador Técnico e, no caso de estágio realizado em outra 

instituição além da Faculdade, a avaliação é feita em conjunto com o 

Supervisor Local.  Os critérios de avaliação são: interesse, participação 

e desempenho do aluno no estágio, assiduidade e trocas de 

conhecimento na supervisão semanal, organização no preenchimento 

de prontuários e apresentação de relatórios. O estagiário será 

acompanhado permanentemente e avaliado formalmente ao final de 

cada bimestre do período. Durante a realização do estágio o aluno 

deverá organizar o Diário de Campo registrando todas as suas 

atividades, seu desempenho e dificuldades encontradas.  

O Diário de Campo é um instrumento de avaliação do estágio a 

ser apresentado formalmente, ao final de cada bimestre, aos 

avaliadores. Os professores-orientadores e Supervisor Local receberão 

do Coordenador de cada área de estágio o formulário para realização da 

avaliação do estagiário ao final de cada bimestre. O estagiário receberá 

o formulário para realizar a autoavaliação ao final dos bimestres do 

período acadêmico. A nota obtida pelo estagiário em cada bimestre 
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corresponde à média obtida entre três instâncias, de acordo com 

critérios a serem estabelecidos. O estagiário que for afastado do local 

de estágio, por iniciativa da instituição e encaminhado à instituição 

formadora, estará automaticamente reprovado no período em curso, 

devendo cumprir novamente o estágio em outro semestre.  

 

 Relatórios de Atividades de Estágio 

 

As atividades de estágio serão documentadas por meio de 

relatórios de atividades (parciais e finais) que identificarão a natureza e 

as características da unidade concedente de estágio, a estrutura 

organizacional, as rotinas de trabalho e de maneira mais específica as 

atividades desenvolvidas pelo estagiário. Os relatórios de atividades, 

bem como a ficha de frequência, serão apresentados ao professor-

orientador mensalmente, obedecendo aos critérios, datas, metodologia 

de expressão escrita estipulada, objetivando a orientação e avaliação. 
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Figura 13. Fluxograma de estágio do aluno de enfermagem. 

 
 

 Participação em atividades reais 

conveniadas  

 

O Estágio Supervisionado será formalizado a partir da realização 

de convênios, entre a unidade concedente de estágio e a Faculdade, 

observando os dispositivos legais que definem a prática de estágio. Para 

tanto, serão mantidos contatos com as organizações da região. O aluno, 

ao definir o campo de estágio, firmará um termo de compromisso com a 

unidade concedente que estipulará entre outros itens, prazos, carga 

horária, sistema de bolsas e atividades a serem desenvolvidas. 
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 Regulamento Específico do Estágio 

Supervisionado 

 

 
CAPÍTULO I 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art 1º. Este Regulamento normatiza os Estágios 
Supervisionados, sendo este atividade obrigatória que deve 
ser realizada nos dois últimos semestres do curso de 
Enfermagem. 
Art. 2º. O estágio curricular supervisionado do curso de 
Graduação em Enfermagem é obrigatório, segundo a 
Resolução nº 3 de 07 de novembro de 2001, que institui as 
Diretrizes Curriculares dos Cursos de Enfermagem do país. 
Art 3º. O Estágio Supervisionado tem como carga horária 
mínima, 20% da carga horária total do curso, obrigatoriedade 
esta posta no artigo 7º da Resolução citada. 
CAPÍTULO II 
DAS ÁREAS DE ESTÁGIO 
Art. 4º. Na Matriz Curricular do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Faculdade Gran Tietê, o estágio 
supervisionado é composto das seguintes áreas: 
I – Estágio Curricular Supervisionado: 800 horas, sendo 400 
horas no novo semestre e 400 no décimo semestre. 
CAPÍTULO III 
DA CARACTERIZAÇÃO 
Art. 5º. O estágio curricular supervisionado é o momento 
onde o acadêmico desenvolve a partir da prática os pilares 
conceituais construídos no decorrer da caminhada 
acadêmica, refletindo sobre seu contexto, sobre o exercício 
profissional e autonomia de forma a compreender e atuar em 
situações vivenciadas no cotidiano do Enfermeiro em todas 
as áreas de atuação. 
DOS OBJETIVOS 
Art. 6º O estágio curricular supervisionado tem como objetivo 
geral vivenciar situações práticas do exercício profissional, 
possibilitando ao acadêmico a compreensão do seu papel 
junto à comunidade e interagindo com ela por meio da 
experimentação do referencial teórico-prático construído 
durante o curso, por meio do ensino, pesquisa e extensão. 
Art. 7º São objetivos específicos dos estágios curriculares 
supervisionado levarem o aluno a: 
I - Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe; 
II - Observar, identificar, diagnosticar e intervir, realizando o 
cuidado terapêutico em âmbito individual, grupal, familiar e 
comunitário norteados pela abordagem da enfermagem 
ética, científica e humanística; 
III - Elaborar atividades de pesquisa científica; 
IV - Realizar atividades educativas em saúde individuais e 
coletivas; 
V - Desenvolver a prática da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem, nas diferentes fases do processo saúde-
doença, na evolução do ser (criança, adolescente, mulher, 
adulto e idoso); 
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VI - Atuar na Estratégia Saúde Família como possibilidade de 
reorientação do modelo de assistência à saúde do SUS; 
VII - Conhecer e atuar na atenção aos sujeitos 
hospitalizados, considerando o grau de complexidade do 
“estar enfermo” do sujeito. 
VIII - Desenvolver habilidades e competências necessárias 
para o desenvolvimento do Exercício Profissional 
respeitando os valores éticos e humanísticos; 
IX - Desenvolver espírito científico a ser aplicado na e com a 
sociedade, cumprindo assim o dever de cidadão de contribuir 
na transformação da sociedade; 
X - Atuar na promoção e proteção da saúde a partir de ações 
voltadas a educação em saúde na e com a comunidade, 
família e com o sujeito individualmente. 
XI - Atuar em todas as fases evolutivas da vida, 
compreendendo e respeitando as respectivas características 
e necessidades; 
XII – Atuar na política de saúde, respeitando o contexto 
social, estrutural, formas de organização e o perfil 
epidemiológico da população; 
XIII - Realizar Planejamento estratégico para intervenção 
regional segundo especificidades e necessidades; 
XIV – Atuar nos Programas e Políticas de Saúde Nacionais, 
Estaduais e Regionais; 
XV – Gerenciar o cuidado de Enfermagem; 
XVI – Promover a visibilidade profissional a partir das ações 
de Enfermagem; 
XVII – Desenvolver Educação Permanente em Saúde com a 
Equipe de Saúde; 
XVIII – Atuar nos diferentes cenários da prática profissional e 
diferentes níveis de atenção à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência;  
XIX – Atuar de forma inter e transdisciplinar. 
Art 8 º. Para a FGT, o estágio supervisionado (ESU) tem 
como objetivos: 
I – Fornecer subsídios para a revisão permanente curricular 
e adequação dos conteúdos programáticos; 
II - Manter os supervisores em contato com a realidade e 
promover esta aproximação entre acadêmico e realidade; 
III –Manter a FGT inserida nos campos de estágio a fim de 
promover a educação pelo trabalho; 
IV –Participar de forma precoce da adaptação do futuro 
profissional no mundo do trabalho respondendo de forma 
positiva e ética as demandas do mercado; 
V – Identificar o perfil necessários aos profissionais para 
atuação científica, ética e atual exigidos pelo mundo do 
trabalho. 
CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES 
Art 9º. O Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em 
Enfermagem da FGT tem as seguintes participações: 
I. Coordenador do Curso. 
II. Coordenador de Estágios do Curso. 
III. Professores Responsáveis 
IV. Professores Orientadores 
Art 10º. É de responsabilidade do Coordenador do Curso: 
§. Fornecer informações sobre a organização e estrutura das 
atividades práticas, dos estágios, a FGT, ao setor de 
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estágios, ao coordenador de estágios, aos professores 
responsáveis, aos professores orientadores e aos 
estudantes/estagiários; 
I. Convocar e coordenar, juntamente com o coordenador de 
estágios do Curso, sempre que necessário, as reuniões com 
os professores responsáveis e professores orientadores. 
II. Acompanhar as etapas das atividades práticas e do 
Estagio Obrigatório, observando o que dispõe o regulamento 
da FGT, o regulamento especifico do Curso, a legislação 
vigente e as Diretrizes Curriculares Nacionais; 
III.Discutir e aprovar, com a FGT o número de professores 
responsáveis e orientadores, de acordo com as 
necessidades especificadas nos critérios das atividades 
práticas e de estágios conforme a matriz curricular vigente; 
Art 11º. É de responsabilidade do Coordenador de Estágios 
Supervisionados: 
I.Observar  as  normas  regimento  Geral  da  FGT, 
assumindo responsabilidades e cumprindo as obrigações 
pertinentes; 
II. Propor e intermediar celebração de convênios entre as 
entidades concedentes e a FGT, juntamente com o Setor de 
Estágios; 
III. Manter o controle de toda documentação referente as 
atividades práticas e estágios, firmados entre o estagiário, 
FGT e Entidade Concedente; 
VI. Discutir a programação das atividades práticas e de 
estágio com a Coordenação do Curso de Graduação em 
Enfermagem, observando sua adequação às políticas de 
atuação do curso, bem como sua exequibilidade; 
V. Coordenar os docentes enfermeiros Orientadores das 
atividades práticas bem como de estágio; 
VI.Definir, planejar e avaliar juntamente com o Professor 
Responsável e Orientadores, os campos de atividades 
práticas e de estágio, com anuência do Coordenador de 
Curso; 
VII.Encaminhar oficialmente, os alunos aos respectivos 
campos de atividade prática e de estágios, com a anuência 
do Coordenador de Curso; 
VIII.Registrar no sistema de estágios da FGT, os dados 
referentes as atividades práticas e aos estágios dos 
acadêmicos; 
IX.Fornecer informações sobre o desenvolvimento, estrutura 
e organização das atividades práticas e dos estágios à 
Coordenação do Curso, ao Professor Responsável, 
Professores Orientadores, aos Estagiários e à Diretoria da 
FGT; 
X. Convocar e coordenar, juntamente com o Coordenador do 
Curso, sempre que necessário, as reuniões com o Professor 
Responsável e Professores das atividades práticas e de 
estagio. 
XI.Acompanhar as etapas da atividade prática e do Estágio 
Obrigatório, observando o que dispõe este Regulamento, o 
Regulamento Específico de Estágio do Curso, a legislação 
vigente e as Diretrizes Curriculares Nacionais; 
XII.Organizar junto aos serviços de atenção básica, 
especializada e hospitalar, bem como escolas, creches e 
empresas, o campo de atividade prática e de estagio para os 



 

             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

  260  
 

estudantes, adequados às atividades programadas para o 
mesmo; 
XIII.Supervisionar sistematicamente, os locais de atividade 
prática e de estágio; 
XIV.Representar o Curso de Enfermagem nas Instituições 
com as quais a FGT mantém Convênios para atividade 
prática e de estágios; 
XV.Organizar e estimular atividades de estágio não 
obrigatório. 
XVI.Manter a coordenação do Curso de Enfermagem 
informada acerca das avaliações e programação de 
atividades desenvolvidas no estágio; 
Parágrafo único – O Coordenador das Atividades Práticas e 
de Estágio do Curso poderá acumular também as funções de 
Professor Responsável e/ou de Professor Orientador. 
Art 11º. É de responsabilidade do Professor Responsável 
pelo Estágio Supervisionado segundo a seção II, do 
Regulamento Geral de Estágios dos Cursos de Graduação 
da FGT: 
I. Responder pelas Atividades Práticas onde a atividade ou 
Estágio ocorrerá. 
II. Definir o roteiro de trabalho junto ao Coordenador de 
Atividades Práticas e Estágio do Curso, participando das 
atividades programadas; 
III. Acompanhar as etapas das Atividades Práticas e do 
Estágio Obrigatório, observando o que dispõe o 
Regulamento Geral de Estágios Supervisionados dos Cursos 
de Graduação da FGT, o Regulamento Específico de Estágio 
do curso de Enfermagem, a legislação vigente e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais;  
IV. Manter controle regular das atividades Práticas e de 
estágio. 
Art 12º. É de responsabilidade do Professor Orientador dos 
Estágios Supervisionados: 
I. Orientar o estudante/estagiário na definição das 
instituições concedentes; 
II- Fornecer aos estudantes/estagiários subsídios 
necessários à elaboração das atividades Práticas e estágio; 
III- Prestar informações ao Coordenador de Atividades 
Práticas e Estágio e ao Professor Responsável sobre o 
desempenho dos estudantes/estagiários; 
IV.Acompanhar as etapas das Atividades Práticas e do 
Estágio Curricular Obrigatório, observando o que dispõe o 
Regulamento Geral de Estágios Supervisionados dos Cursos 
de Graduação da FGT, o Regulamento Específico de Estágio 
do curso de Enfermagem, a legislação vigente e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais. 
V.Agir sempre à luz dos valores éticos e morais preconizados 
pela FGT e Curso de Enfermagem; 
VI.Orientar, esclarecer, informar e exigir do 
estudante/estagiário a observância do cumprimento dos 
princípios e normas ético-profissionais, bem como daquelas 
estabelecidas para a realização das Atividades Práticas e do 
estágio; 
VII.Participar das atividades de planejamento e avaliação 
estabelecidas pelo professor responsável pela Coordenação 
de Atividades Práticas e Estágio, trazendo sugestões e 
participando das decisões; 
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VIII. Realizar contato com o local de estágio antes de 
encaminhar os estagiários para o início das atividades; 
IX.Supervisionar as atividades desenvolvidas no estágio, 
individualmente ou em grupo, no próprio local do estágio os 
assessorando em tudo que se fizer necessário; 
X. Organizar junto com o professor responsável pela 
Coordenação de Estágios o calendário de estágios; 
XI.Controlar a frequência e a carga horária dos 
estudantes/estagiários, informando ao professor responsável 
pela Coordenação de Atividades Práticas e Estágio o 
surgimento de eventuais remanejamentos; 
XII.Recorrer ao professor responsável pela Coordenação de 
Atividades Práticas e Estágio para qualquer esclarecimento 
que se fizer necessário; 
XIII.Realizar diariamente com o aluno, avaliação de seu 
desempenho, aproveitamento e crescimento profissional; 
XIV. Receber, avaliar e corrigir as atividades escritas, 
específicas de cada área; 
XV.Informar e discutir com o estudantes/estagiário quando 
surgir dificuldades que interfira no desempenho das 
Atividades Práticas e do estágio, registrando todos os 
diálogos entre as partes e tendo a rubrica de ambos como 
confirmação deste diálogo e da ciência do estudante; 
XVI.Fornecer a nota da Atividade Prática e ou do estágio ao 
professor responsável pela coordenação de estágios dentro 
das datas previstas; 
XVII.Orientar a elaboração de relatórios finais e o registro dos 
dados, verificando a fidelidade dos dados das atividades 
Práticas ou do estágio; 
XVIII.Acordar com os estudantes/estagiários sob sua 
orientação datas de entrega de relatórios; 
XIX.Manter o Professor responsável e coordenador de 
Atividades Práticas e estagio cientes do andamento das 
atividades e do estágio. 
XX. Receber as avaliações que os estudantes fazem sobre a 
condução do Orientador e sobre as condições gerais das 
Atividades Práticas e do Estágio realizado, encaminhando-
as, quando for necessário, à Coordenação das Atividades e 
dos Estágios. 
XXI. Chamar para diálogo o estudante/estagiário que não 
alcançou os objetivos esperados para o momento da 
atividade Prática e/ou Habilidades e Competências 
Necessárias ao Estágio que desenvolveu na presença da 
Coordenação das Atividades Práticas e Coordenação do 
Curso antes da publicação de sua avaliação de 
desempenho/nota. 
Art 13º. São direitos do aluno estagiário no Estágio 
Supervisionado: 
I.Receber orientação formativa e informativa do Professor 
orientador do estágio supervisionado referente às áreas 
pertinentes; 
II. Receber orientação por parte do professor Responsável 
pela Coordenação de Atividades Práticas e Estágios e 
Coordenação do Curso de Enfermagem, quanto às suas 
solicitações legais e regulamentares, desde que viáveis e 
compatíveis com as finalidades das Atividades ou do estágio; 
III.Promover, quando devidamente autorizadas pelos órgãos 
competentes, atividades ligadas aos interesses para 
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Atividades Práticas e do estágio e da comunidade 
universitária; 
IV.Colaborar para o aprimoramento das Atividades Práticas 
e do estágio nas diferentes áreas de atuação; 
V. Recorrer ao professor orientador em primeira instância, 
sempre que surgirem dificuldades, dúvidas, irregularidades 
no desenvolvimento das 
Atividades Práticas e na situação de estágio; 
VI.Recorrer ao professor responsável pelo estágio 
supervisionado sempre que surgirem dificuldades com 
relação ao professor orientador ou ao campo de Atividades 
Práticas e de Estágio que não tenham sido resolvidas pelo 
professor orientador ou pelo enfermeiro local (quando 
couber). 
Art 14º. São deveres do aluno estagiário: 
I. Estar matriculado no semestre correspondente e em dia 
com as obrigações contratuais para com a Universidade, 
sem o que poderá ser impedido de participar das atividades 
Práticas curriculares ou Estágios; 
II. Nortear suas ações de acordo com os princípios que 
regem a universidade; 
III.Empenhar-se no aproveitamento máximo do ensino; 
IV.Desenvolver pesquisas bibliográficas e leituras 
complementares que se fizerem necessárias à Atividade 
Prática ou ao Estágio; 
V. Elaborar plano de Atividades Práticas e ou Estágio, 
relatório final e/ou parcial e quaisquer outras atividades 
escritas, de acordo com as normas e prazos estabelecidos 
pelo professor orientador. 
VI.Comparecer assiduamente a todas as Atividades Práticas 
previstas ou pelo Programa de Estágio; 
VII.Avisar com antecedência ao professor orientador das 
Atividades Práticas ou do Estágio (e ao supervisor local), 
quando houver necessidade de faltar ou atrasarem-se as 
atividades ou ao estágio, submetendo-se às normas da FGT 
vigentes quanto à recuperação; 
VIII.Zelar rigorosamente pelo material/equipamento 
disponível no local de desenvolvimento da Atividade Prática 
ou no campo de Estágio; 
IX.Evitar falar alto ou discutir sob qualquer pretexto nas 
dependências do local das Atividades Práticas e de Estágios. 
X.Manter total sigilo de assuntos referentes as Atividades 
Práticas e ao seu estágio, não sendo conduta ética adequada 
a inobservância desta condição; 
XI.Manusear prontuários do paciente é permitido dentro do 
estrito interesse da assistência, observados os preceitos de 
organização e ética; 
XII.Evitar aglomerado de estudantes nos corredores ou salas 
de enfermagem; 
XIII.Para as Atividades Práticas e dos estágios em Atenção 
Básica usar calça jeans, camiseta, tênis ou sapato, Jaleco 
branco, com símbolo da FGT e crachá de identificação 
próprio; todas as vestimentas devem seguir o princípio da 
decência. Apenas o jaleco deverá ser branco, as demais 
vestimentas não. 
XIV.Para as Atividades Práticas e ou Estágios em 
Instituições Hospitalares, usar vestimentas brancas 
integralmente, sobrepondo o jaleco branco com símbolo da 
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FGT e crachá de identificação próprio para o local; todas as 
vestimentas deverão seguir o princípio da decência. 
XV.O custo de confecção dos crachás seja para Instituições 
hospitalares, para atenção básica e demais instituições, será 
de responsabilidade do estudante/estagiário; 
XVI.Usar calçados fechados e preferencialmente baixos; 
XVII.Não é permitido o uso de joias, brincos longos e unhas 
pintadas de cores escuras. Cabelos longos devem estar 
presos, segundo normas de bio segurança; 
XVIII.Abster-se de fumar no período das Atividades Práticas 
e de Estágio; 
XIX.Ter disponível material e equipamentos necessários: 
relógio, estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro, 
caderneta de anotação, caneta azul e vermelha, garrote e 
tesoura de bolso. A exigência dos materiais será adequada a 
Atividade Prática a ser desenvolvida e ao campo de Estágio. 
XX.Cumprir 100% da carga horária das Atividades Práticas e 
de Estágio. 
CAPÍTULO V 
METODOLOGIA 
Os Estágios Supervisionados serão realizados segundo a Lei 
nº 11.788/2008 e 371/2010. 
I - Serão considerados estágios supervisionados as 
“atividades de aprendizagem social, profissional, cultural, 
proporcionada aos estudantes de ensino [...] e de graduação 
pela participação em situações reais de vida e trabalho de 
seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto 
a pessoas jurídicas de direito público ou privado sob a 
responsabilidade e coordenação de instituição de ensino” 
(Res.Cofen 299/2005). 
II – O Estágio supervisionado será realizado com supervisão 
do supervisor enfermeiro em unidades que tenham 
condições de proporcionar experiências práticas na linha da 
formação (avaliado pela coordenação do curso de 
enfermagem), devendo o estudante estar apto ao estágio; 
III – A proporcionalidade do número de estagiários por área 
de atividade será segundo a natureza da atividade exercida: 
IV. Assistência Mínima/auto cuidado até 10 (dez) alunos por 
supervisor; 
V. Assistência Intermediária até 8 (oito) alunos por 
supervisor; 
VI. Assistência semi-intensiva até 6 (seis) alunos por 
supervisor; 
VII. Assistência Intensiva até 5 (cinco) alunos por supervisor. 
CAPÍTULO VI 
DAS ETAPAS E DO LOCAL 
Art 15º - O acadêmico será supervisionado por Enfermeiro 
definido pelo Curso de Graduação em Enfermagem que 
tenha qualificação específica e/ou experiência na área afim; 
Art 16º - As áreas para realização de estágio supervisionado 
estão definidas no capítulo II deste Regulamento; 
Art 17º - As atividades de estágio supervisionado serão 
realizados em instituições públicas e/ou privadas 
devidamente conveniadas e autorizadas pelo Setor de 
Estágios da FGT; 
Art 18º - A avaliação do campo de estágio será realizada pela 
coordenação do curso e/ou professor delegado por esta e 
pelo Setor de Estágios da Universidade; 
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Art 19º - Os acadêmicos poderão realizar os estágios 
curriculares nos locais estabelecidos pela FGT. 
CAPÍTULO VII 
DO DESENVOLVIMENTO 
Art 20º - Os acadêmicos terão a supervisão de um 
enfermeiro em seu local de estágio; 
Art 21º - Ao término de cada estágio supervisionado o 
acadêmico apresentará o relatório das atividades em 
formatação de seminários; 
Art 22º - Será utilizada a Metodologia da Problematização 
como mediadora do processo ensino-aprendizagem, com a 
utilização de estudos de caso quando pertinente. 

CAPÍTULO VIII 
DA AVALIAÇÃO 

Art 23º - Os critérios a serem avaliados serão: 
 I –Aspectos Cognitivos; 
II –Aspectos comportamentais (atitudes); III –Aspectos 
técnicos (habilidades). 
Art 24º - As avaliações redigidas serão segundo as pré-
estabelecidas no Manual de Atividades Práticas e Estágio 
Curricular Supervisionado. 
Art 25º - Todas as solicitações de avaliação escritas para o 
estágio curriculares serão de acordo com as normas da 
ABNT. 

CAPÍTULO IX 
DA FREQUÊNCIA 

 
Art 26º - O estágio curricular deverá ter por parte do 
acadêmico 100% de presença, incorrendo este, caso não 
cumprido, a reprovação. As reposições somente serão 
autorizadas pela coordenação do curso quando: o 
acadêmico esteve hospitalizado; quando o acadêmico estiver 
portador de alguma doença transmissível e/ou nos casos de 
intercorrências com gestação (licença gestacional). 
Art 27º - É vedado ao estágio curricular supervisionado 
solicitação de atividade em regime domiciliar; 
Art 28º - Em caso de reposição de carga horária de estágio 
o acadêmico será o responsável pelo pagamento das horas 
de supervisão faltosas. 

CAPÍTULO X 
DA ATRIBUIÇÃO DAS NOTAS 

Art 29º - O acadêmico deverá atingir a média final igual ou 
superior a 7,0 em cada área do estágio curricular 
supervisionado para ser aprovado; 
Art 30º - Nos casos de reprovação o acadêmico deverá 
solicitar nova matricula e iniciar o estágio curricular 
supervisionado em data e local estabelecida pela FGT 
(Curso de Graduação em Enfermagem); 
Art 31º - Para que o acadêmico realize o estagio curricular 
supervisionado é necessário que tenha cumprido todas as 
etapas anteriores de atividades teóricas, teórico-praticas e 
atividades práticas. 
Art 32º - Estará impedido de colar grau o acadêmico que não 
tenha cumprido todos os estágios curriculares 
supervisionados e tendo neles a aprovação. 
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CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art 33º - Não haverá nenhum vinculo empregatício do 
acadêmico com a instituição onde for realizada a atividade 
de estágio curricular supervisionado; 
Art 34º - Os casos omissos neste Regulamento serão 
emitidos pela Coordenação do Curso de Graduação em 
enfermagem. 

 

4.26. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, ou Trabalho de Curso 

(TC), disciplina obrigatória, é um processo pedagógico de elaboração 

acadêmica individual, é previsto na matriz curricular do Curso de 

Enfermagem nas disciplinas Trabalho de Curso I (com 36 hs no 9º 

Termo) e Trabalho de Curso II (com 72 hs no 10º Termo).  O TCC (ou 

TC) aborda temáticas pertinentes a sua graduação com orientação de 

docente de ensino superior e será supervisionado por um docente, de 

modo que envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-

científica, a serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo da realização 

do último ano do curso. 

O TCC visa o aprofundamento dos estudos acadêmicos, com 

estímulo à produção científica, para o aprimoramento das competências 

de análise, de redação e de crítica científica e de apresentação e 

divulgação de resultados de estudos superiores. Implica em elaboração 

textual, monográfica de ensaio ou artigo. Todo o processo contará com 

professor titular, responsável pelos TCC. O trabalho final será defendido, 

e deverá ser aprovado, perante banca composta por três professores 

universitários. 
 

O Trabalho de Curso I, com 36 h de duração ocorrerá no nono 

semestre letivo do Curso de Enfermagem. O Trabalho de Curso II, com 

duração de 72 horas, ocorrerá no décimo semestre letivo do referido 

curso. O TCC dispõe de regulamentação específica, o Regulamento 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A carga horária das 

atividades de conclusão de curso a ser integralizada no curso de 
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Enfermagem é de 108 horas, correspondentes a 2,7% do currículo. 

 

4.27. REGULAMENTO ESPECIFICO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, define-
se como sendo um trabalho de iniciação à pesquisa 
elaborado pelo acadêmico e que apresenta as seguintes 
características: 
a) é um trabalho escrito, sistemático e completo; 
b) é elaborado e apresentado dentro de normas técnico-
científicas; 
c) aborda um tema específico ou particular de uma ciência 
ou parte dela; 
d) deve ser dado um tratamento extenso e com 
profundidade; 
e) seu resultado deve ser uma contribuição, mesma que 
simples, à ciência e/ou a sociedade. 
Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, tem como 
princípios e finalidades: 
I. concorrer para a transformação da Instituição em um centro 
de produção filosófica, científica, tecnológica e artística, 
voltado para a democratização do saber e do fazer 
integrados em prol da sociedade; ser parte da criação de 
conhecimentos, de soluções tecnológicas e de informações 
voltadas para o desenvolvimento da Gran Tietê e de toda a 
região de abrangência; 
II. ser  uma  possibilidade  de  descobrir  e  redescobrir  a  
verdade, comunicando eficazmente essas descobertas; 
III. momento de enriquecer e aprofundar o rol de noções 
científicas, por intermédio de um trabalho metódico e 
rigoroso. 
Art. 3º - São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso – 
TCC: 
I. oportunizar ao acadêmico a iniciação à pesquisa; 
II. estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a 
construção do conhecimento de forma individual ou coletiva; 
III. ser um momento de crescimento e de desenvolvimento 
do espírito investigativo e de satisfação pessoal do 
graduando da Instituição; 
IV. aprimorar a capacidade de interpretação crítica; 
V. ampliar a capacidade analítica e valorativa em relação a 
princípios 
objetivos e critérios próprios; 
VI. desenvolver a capacidade de aplicação, de forma 
integrada, dos conhecimentos filosóficos, científicos, 
tecnológicos e artísticos adquiridos durante o curso, através 
da pesquisa; 
VII. desenvolver a capacidade de planejamento e a disciplina 
para identificar, analisar e implementar abordagens e 
soluções para problemas sociais, naturais e/ou tecnológicos; 
VIII. garantir a abordagem científica de temas relacionados à 
prática profissional, inserida na dinâmica da realidade local, 
regional e nacional; 
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IX. promover o desenvolvimento de projetos de extensão 
junto à sociedade, tendo em vista a busca de soluções para 
problemas identificados; 
X. qualificar o corpo docente do Curso, através das 
orientações temáticas e do trato com a metodologia do 
trabalho científico; 
XI. sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do 
curso; 
XII. subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a 
realimentação dos conteúdos programáticos das disciplinas 
integrantes do currículo do curso de Enfermagem. 
CAPÍTULO II 
Da Obrigatoriedade 
Art. 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC será 
obrigatório para conclusão do Curso de Enfermagem.  
CAPÍTULO III 
Da Realização 
Art. 5º - Para a realização do Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC o acadêmico deverá estar regularmente 
matriculado na respectiva disciplina, na 9ª fase do Curso de 
Enfermagem. 
Parágrafo único - Se constituirão em base de 
fundamentação e instrumentalização, para o bom 
desenvolvimento do TCC, outras disciplinas, tais como: 
Metodologia da Pesquisa e Leitura e Interpretação de Textos. 
Art. 6º  -  O  acadêmico  deverá  apresentar  Pré-Projeto  ao  
Professor  da 
Disciplinas, para encaminhamento ao Professor Orientador. 
Art. 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC deverá 
ser elaborado de forma individual. 
CAPÍTULO IV 
Da Estrutura Organizacional 
Art. 8º - A estrutura organizacional do Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC do Curso de Enfermagem da Gran Tietê é 
composta de: 
I. Coordenador de Curso; 
II. Professor da Disciplina de TCC ; 
III. Professores Orientadores; 
IV.Acadêmicos 
Seção I 
Do Coordenador de Curso 
Art. 9º - O Coordenador de Curso no TCC terá as seguintes 
atribuições: 
I. administrar as políticas do TCC, cumprindo o previsto pelo 
Regimento Geral e demais Regulamentos da FGT; 
II . coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades do 
Trabalho de Conclusão de Curso; 
III. assegurar a legalidade do processo do Trabalho de 
Conclusão de Curso; 
IV. divulgar, através de Edital, cronogramas de orientação, 
bem como de apresentação dos TCCs; 
V. manter  contato  com  o  Professor  da  Disciplina  de  
Trabalho  de Conclusão de Curso, visando o aprimoramento 
e solução de problemas relativos ao seu desenvolvimento; 
VI. articular a composição das Bancas Examinadoras, 
juntamente com o Professor da Disciplina de TCC; 
VII. participar da elaboração ou alterações do regulamento 
de Trabalho de Conclusão de Curso em nível de 
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Universidade junto aos demais Coordenadores de Curso dos 
diferentes Campi; 
VIII. realizar ao final de cada período, uma avaliação junto 
aos acadêmicos, Professor da Disciplina de TCC e 
Professores Orientadores; 
IX. fornecer declaração de participação aos Professores 
Orientadores e arguidores das Bancas Examinadoras. 
Seção II 
Do Professor da Disciplina de TCC 
Art. 10 – Compete ao Professor da Disciplina, no 
desenvolvimento do TCC: 
I. administrar as políticas do TCC, cumprindo o previsto pelo 
Regimento Geral e demais Regulamentos da FGT; 
II.  publicar a lista de Professores Orientadores; 
III. encaminhar os Pré-Projetos aos respectivos Professores 
Orientadores; 
IV. definir em conjunto com o Professor Orientador, o 
cronograma de orientação dos acadêmicos; 
V. estabelecer o cronograma especificando o período de 
entrega do TCC pelos acadêmicos, bem como a defesa em 
banca; 
VI. organizar as Bancas Examinadoras; 
VII. articular a composição das Bancas Examinadoras, 
juntamente com o Coordenador do Curso; 
VIII. remeter uma cópia do TCC para cada membro da 
Banca, juntamente com Ficha de Avaliação emitida pelo 
Professor Orientador; 
IX. receber dos acadêmicos a versão final do TCC, bem 
como encaminhar à Biblioteca do Campus da FGT ao qual o 
acadêmico está vinculado; 
X. encaminhar à Secretaria Acadêmica do Campus as 
avaliações finais dos acadêmicos. 
Parágrafo único – O Professor da Disciplina de TCC deverá 
dar ciência ao Coordenador do Curso dos encaminhamentos 
das atividades descritas neste artigo. 
Seção III 
Do Professor Orientador 
Art. 11 - No desenvolvimento do TCC, o acadêmico contará 
com um Professor Orientador, dentre os professores 
pertencentes ao quadro docente do Curso de Enfermagem. 
Parágrafo único – o acadêmico poderá buscar orientação 
junto a profissionais da área em que está desenvolvendo seu 
TCC, sendo esses considerados Co-Orientadores. 
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Art. 12 – Compete ao Professor Orientador: 
 I. assinar Termo de Compromisso; 
II.  disponibilizar horário semanal de atendimento ao orientando; 
 III. definir em conjunto com o Professor da Disciplina de TCC, o 
cronograma de orientação de seu(s) Orientando(s); 
 IV. orientar e acompanhar o acadêmico na construção e desenvolvimento 
do TCC em suas diversas etapas; 
 V. indicar a bibliografia adequada à elaboração do TCC; 
VI. controlar a Ficha de Acompanhamento de TCC (anexo) de seu(s) 
Orientando(s); 
VII. avaliar o TCC, bem como sugerir adequações, quando for o caso; 
 VIII. emitir parecer de avaliação do TCC antes da apresentação em Banca 
Examinadora e encaminhar ao Professor da Disciplina de TCC (anexo); 
IX.encaminhar ao Professor da Disciplina de TCC a avaliação final do TCC. 
Seção IV 
Do Acadêmico 
Art. 13 – São atribuições do acadêmico: 
I. assinar Termo de Compromisso; 
 II. tomar conhecimento deste Regulamento; 
III.  cumprir  o  cronograma  de  orientação  definido  pelo  Professor 
Orientador; 
IV. apresentar ao Professor da Disciplina de TCC, Pré-Projeto de TCC; 
V. apresentar ao Professor Orientador, para análise e orientação, seu 
Projeto de TCC; 
VI. executar o projeto proposto e discuti-lo com o Professor Orientador, 
dentro do cronograma previsto; 
VII. apresentar o TCC dentro das especificações contidas no documento 
“Normalização de Trabalhos Acadêmicos da FGT”; 
VIII. entregar ao Professor da Disciplina de TCC, três vias do Trabalho de 
Conclusão de Curso, até a data prevista no cronograma; 
IX. apresentar o TCC em Banca Examinadora, na data estipulada; 
X. entregar, após aprovação final, uma cópia encadernada do TCC e uma 
cópia em CD, ao Professor da Disciplina de TCC. 
CAPÍTULO V 
Da Avaliação do TCC 
Art. 14 – Será procedida, pelo Professor Orientador, avaliação prévia 
do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, com sugestões de 
adequações, quando for o caso. 
Seção I 
Das Bancas Examinadoras 
Art. 15 – O Trabalho de Conclusão de Curso, após concluído, deverá ser 
entregue ao Professor da Disciplina de TCC para apresentação e avaliação 
final, em seção pública, perante uma Banca Examinadora. 
Art. 16 - A Banca Examinadora será constituída por três membros, sendo 
o Professor Orientador e mais dois professores da área. 
Parágrafo único – O Presidente da Banca será nomeado pelo 
Coordenador do Curso. 
Art. 17 - O Professor da Disciplina de TCC, com anuência do Coordenador 
do Curso, divulgará, através de edital, o cronograma de apresentação do 
TCC com ampla divulgação e antecedência mínima de 10 dias, em que 
constará: 
 I. nome do candidato; 
II.  título do TCC; 
III. os nomes dos membros da Banca Examinadora; IV. local, data e horário 
da defesa. 
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Art. 18 - As alterações nas datas estabelecidas no calendário de defesa 
somente ocorrerão por motivos justificados, mediante requerimento formal no 
prazo de 48 horas anterior a data da defesa, após parecer do Professor da 
Disciplina de TCC, sob pena de reprovação do acadêmico na disciplina 
específica. 
Art. 19 - O TCC deverá ser entregue em três cópias ao Professor da 
Disciplina de TCC, sendo que este distribuirá aos membros da Banca 
Examinadora, para avaliação preliminar antes da apresentação do mesmo. 
Parágrafo único - Os membros da Banca Examinadora terão o prazo de 20 
(vinte) dias, a contar da data de sua designação e da entrega dos trabalhos, 
para a respectiva avaliação preliminar. 
Art. 20 - A defesa do trabalho pelo acadêmico deverá ocorrer no tempo 
máximo de trinta minutos, ocasião em que serão avaliados: a qualidade 
técnica do trabalho apresentado, o domínio do conteúdo, a qualidade da 
exposição oral, a clareza e coerência dos objetivos da pesquisa, 
problemática, métodos, formas de intervenção e referencial teórico e 
bibliográfico. (ficha de avaliação em anexo) 
Parágrafo único – Além destes critérios poderão ser estabelecidos outros, 
devidamente aprovados e publicizados pelo Professor da Disciplina de TCC. 
Art. 21 – Na apresentação do trabalho, cada membro da Banca Examinadora 
fará, individual e separadamente, a avaliação do TCC que lhe é submetido, 
cabendo ao Presidente da Banca a apuração da média final do acadêmico. 
§  1º - A média final do acadêmico será a média aritmética das seguintes 
notas: 
I. a média aritmética das três notas obtidas e estabelecidas em Banca 
Examinadora, na apresentação do trabalho; 
II. a nota final atribuída pelo Professor Orientador do TCC quando da 
avaliação parcial do trabalho. 
§ 2º - Para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, a 
qual não prevê exame final, o acadêmico deverá obter média igual ou superior 
a 7,0 
(sete). 
Art. 22 - A Banca Examinadora após constituída e, por maioria, poderá 
sugerir a qualquer momento ao acadêmico, a reformulação integral ou 
parcial do seu TCC, adiando a avaliação final, a partir das reformulações 
propostas. 
Art. 23 - O TCC, após aprovado e realizadas as correções sugeridas pela 
Banca Examinadora, deverá ser apresentado e entregue ao Professor da 
Disciplina de TCC, em uma via encadernada, para depósito na Biblioteca 
do Campus Universitário que o acadêmico está vinculado. 
Parágrafo único – A nota só poderá ser encaminhada para registro na 
Secretaria Acadêmica após a entrega final do TCC ao Professor da Disciplina 
de TCC. 
CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais 
Art. 24 – Trabalhos de pesquisa que estiverem vinculados a bolsas de 
iniciação científica da própria instituição ou de instituições de fomento à 
pesquisa poderão ser considerados como TCC, quando não infringirem 
os artigos deste Regulamento e receberem a aprovação do Colegiado de 
Curso. 
Art. 25 - À FGT é reservados direitos co-autorais dos TCCs que resultarem 
em inovação tecnológica, que justifique a solicitação de patente, conforme 
legislação em vigor. 
Art. 27 - Só será permitido desenvolvimento de TCC fora das linhas de 
pesquisa ou extensão de interesse do curso em casos excepcionais, 
devidamente analisados e aprovados pelo Colegiado do Curso em questão. 



             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

271 
 

 
Art. 28 - Não haverá, a qualquer título ou pretexto, convalidação ou dispensa 
da disciplina de TCC ou sua similar, pelo seu caráter de componente único e 
obrigatório para a integralização do curso. 
Art. 29 - Não será permitida a abreviação de estudos na disciplina de TCC. 
Art. 30 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
CONSEPE. 

 

4.28. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Na sequência estão apresentados os aspectos que envolvem a avaliação do 

ensino-aprendizagem na Faculdade Gran Tietê e no Curso de Enfermagem. 

 

 Formas de Avaliação do Ensino Aprendizagem  

 

A Faculdade Gran Tietê assume a posição teórica segundo a qual a avaliação 

é uma operação descritiva e informativa nos meios que emprega. Formativa na 

intenção que lhe preside e independente face à classificação, em âmbito mais vasto 

e conteúdo mais rico, demonstrando assim que a avaliação constitui uma operação 

indispensável em qualquer sistema escolar. Há sempre, no processo de ensino-

aprendizagem, um caminho a seguir entre um ponto de partida e um ponto de 

chegada. Naturalmente, é necessário verificar se o aluno está caminhando em direção 

à meta, se alguns pararam por não saber o caminho ou por terem enveredado por um 

desvio errado. É essa informação, sobre o progresso de grupos e de cada um dos 

seus membros, que a avaliação tenta recolher e que é necessária a professores e 

alunos.  

A avaliação é um procedimento que descreve quais conhecimentos, atitudes 

ou aptidões os alunos adquiriram, ou seja, que objetivos do ensino já atingiram num 

determinado ponto do percurso e que dificuldades apresentam em relação a outros. 

Esta informação é necessária ao professor para procurar meios e estratégias que 

possam ajudar os alunos a resolverem essas dificuldades e é necessária aos alunos 

para se aperceberem delas (não podem os alunos identificar claramente as suas 

próprias dificuldades num campo que desconhecem) e tentarem ultrapassá-las com a 

ajuda do professor e com o próprio esforço. Por isso, a avaliação tem uma intenção 
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formativa.  

A avaliação proporciona também o apoio a um processo, contribuindo para a 

obtenção de produtos ou resultados de aprendizagem. A avaliação aqui apresentada 

enquadra-se em três grandes categorias: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

Um sistema de avaliação como qualquer outro sistema, se assenta em determinados 

pressupostos que, por um lado, o justificam e, por outro, o tornam exequível. No 

contexto de ensino-aprendizagem, não tem sentido falar de avaliação de resultados 

se não se assumir um planejamento de todo o processo. Por intermédio dessa 

operação de planejamento, identifica-se o que se pretende atingir (os objetivos de 

aprendizagem), concebe-se o processo de chegar até lá (os métodos, meios e 

materiais) e, finalmente, a maneira de saber se conseguiu, ou não, o pretendido (tipos 

e instrumentos de avaliação).  

Neste contexto, a definição de objetivos adquire uma grande importância na 

avaliação. Assim, além de formular objetivos, convém que o professor os classifique, 

isto é, que decida em que domínio de comportamento humano se inscreve e em que 

nível de atuação se situa. É neste ponto que o professor tem de estabelecer 

prioridades para efeitos de avaliação de aprendizagem, salientando certos 

comportamentos e conteúdos e planejando cuidadosamente, assim, a avaliação dos 

objetivos selecionados.  

A avaliação de um segmento – maior ou menor – de aprendizagem não pode 

ser deixada à inspiração de momento ou improviso quando chega à ocasião de 

proceder à "avaliação dos alunos". Na verdade, não são os alunos em si mesmos os 

objetos da avaliação – embora sejam os visados – mas sim os resultados da 

aprendizagem que, se manifestando por meio deles, não deixam de representar em 

grande parte o produto do trabalho do professor. Desta forma, na avaliação de 

resultados, é difícil dizer se quem está mais em foco é o professor ou são os alunos, 

sendo certo que, sejam os resultados bons ou maus, se refletem tanto sobre um como 

sobre os outros.  

Assim, o sistema de avaliação adotado pela Instituição e seus docentes atende 

aos seguintes pressupostos gerais:  

- Contribuir para uma aprendizagem mais rica, na quantidade de aptidões adquiridas 

e no grau de proficiência com que cada uma é denominada;  
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- Fornecer indicadores que levem a um ensino de maior qualidade e eficácia;  

- Proporcionar informações que, em conjunto com outras, possam construir uma base 

para a apreciação do trabalho do aluno, para a atribuição de classificações quando tal 

é necessário e para a tomada de decisões relativas à promoção para a etapa seguinte.  

Na explicitação das práticas referentes à avaliação da aprendizagem, a 

orientação é dada, ainda, pelas disposições contidas no Regimento da Faculdade. 

Tem-se presente que os resultados da avaliação dos alunos têm uma função 

importante que é a de fornecer elementos para orientação do processo educativo. 

 

 Coerência do sistema de avaliação 

 

A avaliação vem assumindo importância crescente em todos os domínios, e, 

ao mesmo tempo, apresenta-se como um desafio ao tentar romper modelos 

tradicionais tecnicistas, que utilizam a avaliação única e exclusivamente para obter 

medição, em termos de rendimento. A tendência é a de que a avaliação amplie seus 

domínios para além do seu âmbito tradicional, ou seja, da avaliação da aprendizagem, 

estendendo-se agora, de modo cada vez mais consciente, sistemático e 

fundamentado Científicamente, às políticas educacionais, às reformas e inovações do 

sistema educacional, dos projetos pedagógicos, dos currículos e dos programas. 

O desafio que a avaliação representa para o docente é que, apesar de ser vista 

como um comportamento comum aos seres humanos, porque estes estão 

constantemente se avaliando, não é tão óbvia quanto aparenta. O conceito de 

avaliação recebe conotações mais ou menos particulares, de acordo com o seu 

contexto, mas em sua essência avaliar é julgar algo ou alguém quanto a seu valor. A 

avaliação é, sem dúvida, um julgamento, valoração, pois ela não tem significado fora 

da relação com um fim, e de um contexto em que o avaliador se pronuncia sobre o 

objeto avaliado quanto ao seu sucesso ou fracasso. A participação do acadêmico na 

avaliação se dá pela Autoavaliação  que deve se realizar de forma crítica e reflexiva. 

Ela revela conhecimentos, habilidades e valores, encoraja a reflexão do aluno, atende 

as diversidades de interesses e facilita o diálogo entre alunos e professores. 

A avaliação do desempenho escolar deve ser entendida como um diagnóstico 

do desenvolvimento do aluno em relação ao processo ensino-aprendizagem na 
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perspectiva de seu aprimoramento, tendo por objetivos: 

− diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno para estabelecer objetivos que 

nortearão o planejamento da prática docente; 

− verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, de 

construção e de recriação do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido; 

− fornecer aos professores elementos para uma reflexão sobre o trabalho realizado, 

tendo em vista o planejamento constante; 

− possibilitar ao aluno tomar consciência de seus avanços e dificuldades, visando 

ao seu envolvimento no processo ensino-aprendizagem; 

− embasar a tomada de decisão quanto à promoção ou retenção dos alunos. 

A avaliação do desempenho escolar far-se-á por meio de elementos que 

comprovem eficiência nos estudos, trabalhos escolares e pesquisas. É realizada por 

disciplina, conjunto de disciplinas ou área de conhecimento, conforme as atividades 

curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento, sendo 

considerado reprovado o aluno que não cumprir o mínimo estabelecido pela legislação 

vigente. 

 

 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 

A avaliação é concebida como um momento da aprendizagem, feita a partir de 

um acompanhamento sistemático, visando à verificação e o monitoramento dos 

objetivos pretendidos, permitindo diagnosticar e configurar o real aproveitamento 

discente durante o curso. Porém, na medida em que a avaliação é um instrumento 

dotado de reversibilidade (isto é: avalia o próprio avaliador), serve também de meio 

para o aprimoramento do ensino.  

Trata-se, portanto, de um precioso instrumento de mão dupla: permite 

diagnosticar o nível de aproveitamento dos alunos e corrigir as falhas existentes no 

método de ensino.  No que se refere aos procedimentos de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, as normas regimentais da Faculdade Gran Tietê determinam 

que o aproveitamento escolar seja avaliado mediante verificações parciais, durante o 

período letivo, e eventual exame final, expressando-se, o resultado de cada avaliação, 
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em notas de zero a dez, permitindo-se apenas uma casa decimal. 

São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, 

trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais previstos 

nos respectivos planos de ensino, aprovados pela coordenadoria de curso. O 

professor deverá aplicar duas avaliações parciais por escrito, por semestre, sendo 

esta impreterivelmente realizada na Semana de Prova, conforme o calendário 

acadêmico. O professor, a seu critério ou a critério da respectiva coordenadoria, pode 

promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que 

podem ser computados nas notas ou conceitos das verificações parciais, nos limites 

definidos pelo Conselho de Curso. 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e 

responsabilidade do controle de frequência dos alunos. É atribuída nota zero ao aluno 

que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo professor, quando da elaboração dos 

trabalhos, de verificações parciais, exames ou qualquer outra atividade, que resulte 

na avaliação de conhecimento, por atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação 

de sanções cabíveis por ato de improbidade. A cada verificação de aproveitamento é 

atribuída uma nota, expressa em grau de zero a dez. 

É atribuída nota zero ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista 

na data fixada. O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, 

nas datas fixadas, pode requerer uma prova substitutiva para cada disciplina, de 

acordo com o calendário acadêmico, cabendo a decisão ao Diretor Acadêmico.  

O aluno poderá, também, requerer ao Diretor Acadêmico uma prova 

substitutiva para substituir a menor nota em uma das avaliações parciais do bimestre.  

Pode ser concedida revisão de nota, por meio de requerimento, dirigido ao Diretor 

Acadêmico, no prazo de cinco dias úteis, após a divulgação do resultado. O professor 

responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, devendo, sempre, 

fundamentar sua decisão. Poderá o aluno, desde que justifique em requerimento 

próprio, solicitar ao Diretor Acadêmico que submeta seu pedido de revisão à 

apreciação de outros professores do mesmo Curso. Na revisão da nota, se os 

professores concordarem em alterar, esta decisão é a que prevalece; não havendo 

unanimidade, prevalece a nota atribuída pelo professor da disciplina que avaliou a 
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prova. 

Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por cento 

(75%) às aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é aprovado: 

I - Independente de exame final, quando obtiver nota de aproveitamento não 

inferior a sete (7,0), correspondente à média aritmética das notas parciais 

realizadas durante o período letivo; e 

II - mediante exame final, quando tenha obtido nota de aproveitamento inferior 

a sete (7,0) e igual ou superior a quatro (4,0) e obtiver média final não 

inferior a cinco (5,0), correspondente à média aritmética entre a nota de 

aproveitamento e a nota de exame final. 

Conforme pevisto no regimento, as médias são expressas em números inteiros 

ou em números inteiros mais uma casa decimal, não havendo arredondamento. 

É considerado reprovado o aluno que: 

I -   não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) das aulas 

e demais atividades programadas, em cada disciplina;  

II -    não obtiver, na disciplina, média final igual ou superior a cinco (5,0); e 

III - obtiver média parcial inferior a quatro (4). Neste caso, não poderá, inclusive, 

realizar exame final. 

O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima 

exigida, deve repetir a disciplina em Regime de Dependência ou poderá requerer o 

Regime Especial de Recuperação (RER).  

O aluno reprovado na disciplina e, com frequência mínima de setenta e cinco 

por cento (75%) e nota não inferior a dois (2,0), poderá requerer o Regime Especial 

de Recuperação (RER).  O regime de que trata o artigo correspondente da norma, 

será concedido quando atendidas as seguintes condições: 

I -  desde que seja cursada no semestre subsequente; 

II - uma única vez na mesma disciplina e em apenas duas, em cada semestre, 

reservado ao aluno o direito de escolha quando ocorrerem reprovações em 

mais de duas disciplinas. 

Os programas de atividades e de orientação bem como as formas de avaliação 

relativas ao Regime Especial de Recuperação (RER), deverão ser elaborados pelo 

professor responsável pela disciplina e encaminhados à Coordenadoria de Curso para 
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manifestação. O professor responsável deverá acompanhar o aluno no processo de 

RER, tanto nos casos de disciplinas teóricas quanto nas disciplinas práticas, 

orientando-o para as provas, trabalhos e/ou outros instrumentos de avaliação a que 

será submetido. 

O aluno que, reprovado, não cursar a disciplina em Regime Especial de 

Recuperação (RER) e desde que obedecidas às normas aplicáveis, somente poderá 

repetir a disciplina em Regime de Dependência. É promovido, ao período letivo 

seguinte, o aluno aprovado em todas as disciplinas do período cursado, admitindo-se, 

ainda, a promoção com dependência. O aluno, promovido em Regime de 

Dependência, deve matricular-se em período seguinte e nas disciplinas de que 

depende, observando-se a compatibilidade de horário e aplicando-se, a todas as 

disciplinas, as mesmas exigências de frequência e aproveitamento estabelecidas nos 

artigos anteriores. 

Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação de cada 

disciplina, em horário ou período especial, a critério da coordenadoria de cada curso. 

O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio 

de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, disciplinados pelo 

CONSEPE, aplicados por banca examinadora especial, pode ter abreviada a duração 

do seu curso, de acordo com a legislação e normas vigentes. 

TODOS OS CRITÉRIOS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ENSINO-

APREDIZAGEM ESTÃO DEFINIDOS NO REGIMENTO INTERNO DA FACULDADE 

GRAN TIETÊ. 

 

 Sistema de Autoavaliação do Curso  

 

O fim último da avaliação é atingir a Qualidade em Educação. Falar de 

Qualidade em Educação é uma tarefa não muito fácil, no entanto, é imprescindível, 

dado que representa um conceito eminentemente desgastado pela vulgaridade de 

uso, e que ainda não foi adequadamente atingido em sua essência. Sabe-se que 

qualidade é o objeto e o objetivo de todo processo avaliativo. Aquilatar, apreciar 

criticamente, fazer recomendações e potencializar as condições para desenvolver 

Qualidade, é tudo o que queremos quando se trata de Avaliação. 
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Definir qualidade é fundamental para a garantia de um processo de 

interpretação avaliativa pertinente, coerente e relevante, que não incorra, nem no viés, 

nem no reducionismo, nem na repetição cíclica e permanente. A qualidade é o fiel da 

excelência acadêmica, da pertinência e da relevância social universitária. Este é o seu 

alicerce, e seus critérios são construídos em bases sociais, históricas, culturais, 

políticas, filosóficas, éticas, epistemológicas e de comunicação, sendo, portanto, 

educativas. Essa qualidade refere-se à sociedade que queremos e produz-se de 

acordo com o sistema de valores dos grupos humanos.  

Qualidade de ensino só se obtém por meio de gestões que se orientam por 

planejamentos globais e competentes que ousam articular o compromisso com os 

índices de produtividade, com a escolha produtiva e ética dos melhores caminhos ou 

atalhos a serem seguidos para, simultaneamente, responder ao mercado e à 

sociedade a quem prioritariamente se deve prestar contas. Essa parece ser a 

condição básica para entender e superar os mitos e dilemas contidos no uso da 

avaliação como instrumento decisivo na busca da qualidade. 

Nesta perspectiva, compreende-se que a finalidade última da avaliação não se 

esgota no âmbito da instituição, mas pode se constituir em uma estratégia para 

construir uma ponte efetiva entre está e a realidade social, uma ponte que concretize 

o compromisso com a reconstrução do espaço social pelo cumprimento de sua missão 

institucional. A avaliação é um instrumento de mudança da cultura das instituições de 

ensino superior. É uma intervenção política, ética e pedagógica que supõe uma 

apurada análise da realidade das escolas dedicadas ao ensino superior. É um 

processo de reflexão sistemática, metódica, organizada, intencional, teleológica. É um 

voltar-se para si mesmo, com um olhar também para fora e para longe, vislumbrando 

o efeito, a consequência do quanto, do quando, do que, do como, do por que, do para 

quê se está fazendo este tipo de ensino.  

Em outras palavras, a avaliação é um momento de autoeducação: um pensar 

a própria instituição, sobre o que se tem feito ou deixado de fazer. É um perguntar-se 

constante e consciente. É um pensar livre, porém crítico. É um acompanhar do 

processo de construção. É uma comparação entre o que se pretendeu e os resultados 

obtidos. É a atribuição de um juízo de valor. A avaliação é o processo que a instituição 

empreende na direção da autorreflexão sobre suas finalidades, seus processos e seus 
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resultados. A avaliação é o caminho, a estratégia e o horizonte para averiguar, 

conservar e aprimorar a qualidade do projeto de ação pedagógica da instituição. Este 

paradigma de avaliação acena para o compromisso de envolvimento, de legitimidade 

e de globalidade do diagnóstico a ser realizado gradualmente, percorrendo todas as 

dimensões e atores envolvidos no processo de construção da qualidade da instituição.  

Como se percebe, nesse modelo, a comunidade interna se apropria dos 

resultados da avaliação e deles se vale para o aprimoramento da proposta 

educacional que juntos constroem e refazem solidariamente. A avaliação abrange as 

diferentes dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da Instituição. 

Constitui-se em processo de contínuo aperfeiçoamento do desempenho acadêmico, 

do planejamento da gestão da instituição e de prestação de contas à sociedade. A 

autoavaliação do curso está inserida no processo de avaliação da Faculdade Gran 

Tietê. 

 

4.29. AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DAS 
AUTOAVALIAÇÕES E DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Conforme previsto no PDI e no Projeto da Autoavaliação  institucional, 

anualmente, todos os coordenadores de curso deverão apresentar para a CPA as 

ações acadêmico-administrativas decorrentes das auto-avaliações e das avaliações 

externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras). Inclusive com um PLANO DE 

MELHORIAS aprovado pelo Colegiado de Curso. Essas ações serão analisadas e 

balizadas pela CPA. 

Nesse sentido, a instituição busca a melhoria contínua dos seus cursos. 

Assumindo a busca pela melhoria da qualidade de ensino como um processo 

multivariado, complexo e dinâmico.  E, entendendo que a melhoria contínua de cada 

curso pode ser definida como um processo envolvendo toda a organização. Seus 

pequenos passos, alta frequência e pequenos ciclos de mudanças vistos 

separadamente têm pequenos impactos, mas somados podem trazer uma 

contribuição significativa para o desempenho dos cursos da instituição.  

São observadas, em muitas instituições, atividades denominadas de "combate 

a incêndios", que visam o restabelecimento do desempenho ao nível crônico anterior, 

caracterizando apenas um caráter de controle de processo em um nível reativo. 
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Contudo, as atividades de melhoramento não se restringem apenas ao controle do 

processo, muito pelo contrário, são ações que visam à criação organizada de 

mudanças benéficas; a obtenção de níveis inéditos de desempenho.  

Para vencer a cultura de "apagar incêndios", a organização deve desenvolver 

uma cultura interna que promova a aprendizagem por meio de ações que visem à 

melhoria contínua dos processos. Assim, busca-se um nível proativo de ações e com 

objetivo claro pela busca da excelência de ensino. 

 

4.30. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 
 

A coordenação acadêmica do curso é realizada pelo coordenador do curso 

conforme descrito a seguir. 

 

4.31. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 
 

A Coordenação acadêmica do curso de Enfermagem é feita mediante 

contratação de profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas – em regime de tempo integral ou parcial. 

A Faculdade tem como norma que os coordenadores sejam aqueles de maior 

titulação, em regime de tempo integral, portadores de experiência profissional e 

acadêmica e não acadêmica adequadas. Avalia ainda o potencial interdisciplinar dos 

docentes dando preferência àqueles de maior adequação neste quesito para 

ocuparem a função de coordenação.  

São atribuições do Coordenador de Curso:  

I. Superintender todas as atividades da Coordenadoria;  

II. Representar a coordenação junto às autoridades e aos órgãos da 

Faculdade Gran Tietê;  

III. Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas no 

âmbito do seu campo, bem como a assiduidade dos professores e 

alunos; 

IV. Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso;  

V. Apresentar, semestralmente à Diretoria Acadêmica, relatório de suas 

atividades e das de sua Coordenadoria;  
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VI. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo e monitores;  

VII. Encaminhar à Secretaria Acadêmica, nos prazos fixados pelo Diretor 

Acadêmico, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência 

de alunos;  

VIII. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e técnico-

administrativo nele lotado;  

IX. Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a 

criação de cursos sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa e programas de extensão ou eventos 

extracurriculares, culturais ou desportivos;  

X. Delegar competência; e  

XI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento.  
 

4.32. COLEGIADO DE CURSO 

 

O Regimento Interno define que a Coordenadoria de Curso é a unidade básica 

da Faculdade, para todos os efeitos de organização administrativa e didático-

científica, sendo integrada pelos professores e pelos alunos. A Coordenadoria de 

Curso é exercida por um Coordenador, aprovado em processo seletivo e homologado 

pelo Diretor Geral, para o exercício de um mandato de dois (2) anos, permitida a sua 

recondução.  

A Coordenadoria de Curso é integrada pelo Conselho de Curso, para as 

funções deliberativas, e pelo Coordenador de Curso, para as tarefas executivas. O 

Conselho de Curso é integrado pelos seguintes membros:  

I. O Coordenador de Curso, que o preside;  

II. Cinco representantes do corpo docente do curso, escolhidos por seus 

pares, com mandato de dois anos; e  

III. Um representante do corpo discente, indicado por seus pares, com 

mandato de um ano, sem direito a recondução.  
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Compete à Coordenadoria de Curso:  

I. Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades;  

II. Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;  

III. Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que 

lhe forem apresentados, para decisão final do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE);  

IV. Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

alunos;  

V. Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal 

docente;  

VI. Opinar sobre o plano e o calendário acadêmico, elaborado pelo Diretor 

Acadêmico; e  

VII. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento.  

 

AS REUNIÕES DO COLEGIADO DEVERÃO SER REGISTRADAS EM ATAS 

E SUAS DECISÕES IMEDIATAMENTE ENCAMINHADAS AOS ÓRGÃOS 

COMPETENTES. ESTAS REUNIÕES DEVERÃO SER REALIZADAS 

MENSALMENTE. 

 

4.33. REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

 

Art. 1º. O Colegiado de Curso é a instância básica dos cursos de graduação, 
responsável pela estruturação administrativa, incluindo a execução das 
políticas voltadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, decididas 
pelo NDE com vistas a sua efetiva integração no âmbito comunitário e do 
desempenho de cada um deles, no cumprimento de suas obrigações, tendo 
como finalidade assessorar a implementação do projeto pedagógico discutir 
temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso. 
Da Constituição do Colegiado. 
Art. 2º. O Conselho de Curso é integrado pelos seguintes membros:  
I. O Coordenador de Curso, que o preside;  
II. Cinco representantes do corpo docente do curso, escolhidos por seus 
pares, com mandato de dois anos; e  
III. Um representante do corpo discente, indicado por seus pares, com 
mandato de um. 
Art. 3º. Compete ao Conselho de Curso:  
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I.Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, 
respeitadas as especialidades;  
II.Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;  
III.Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que 
lhe forem apresentados, para decisão final do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (CONSEPE);  
IV.Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos;  
V.Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente;  
VI.Opinar sobre o plano e o calendário acadêmico, elaborado pelo Diretor 
Acadêmico; e  
VII.Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 
Regimento. 
Art. 4º. São atribuições do Presidente, além de outras expressas neste 
Regulamento, ou que decorram da natureza de suas funções: 
I. Coordenar a elaboração da proposta da estrutura e organização 
administrativa e pedagógica do respectivo curso e sua implantação, de 
acordo com o regimento acadêmico, e atualizá-la quando necessário;  
II. Promover, ao início de cada semestre, o planejamento das atividades 
acadêmicas, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão e prevendo as 
necessidades e os meio, dentre os parâmetros definidos pela faculdade;  
III. Representar como coordenador o curso em todas as instâncias da 
instituição e fora dela;  
IV. Convocar e presidir as sessões;  
V. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento;  
VI. Submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da sessão 
anterior;  
VII. Decidir as questões de ordem;  
VIII. Submeter à discussão e, definidos os critérios, à votação a matéria em 
pauta e anunciar o resultado da votação;  
IX. Organizar, sob a sua responsabilidade e direção, a pauta da sessão 
seguinte e anunciá-la, se for o caso, ao término dos trabalhos;  
X. Convocar sessões extraordinárias. 
Art. 5º. O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, uma 
vez por mês durante o semestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo Presidente ou por 2/3 (dois terços) dos seus membros. O 
colegiado do curso, quando julgado conveniente pelo coordenador do curso, 
realizará as reuniões conjuntas com o Núcleo Docente Estruturante.  
§ 1º - O Colegiado do Curso, salvo quórum estabelecido por lei ou por este 
Regimento, funciona e delibera, normalmente, com a presença da maioria 
absoluta de seus membros;  
§ 2º O Presidente, além do seu voto, tem, também, direito ao voto de 
qualidade, em caso de empate independentemente do previsto no parágrafo 
anterior;  
Art. 6º. É obrigatório, prevalecendo a qualquer outra atividade acadêmica, o 
comparecimento dos membros às sessões do Colegiado de Curso.  
Art. 7º. As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um de seus 
membros, designado pelo Presidente.  
Art. 8º. De cada sessão do Colegiado de Curso, lavra-se a ata, que, após lida 
e aprovada, é assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos presentes.  
§ 1.º As atas do Colegiado, após sua aprovação, são publicadas e arquivadas 
na Coordenação do curso, com livre acesso aos membros do Colegiado.  
Art. 9º. Todo membro do Colegiado de Curso tem direito à voz e ao voto, 
cabendo ao Presidente o voto de qualidade.  
Art. 10 - Este regulamento poderá sofrer modificações quando se fizerem 
necessárias, mediante proposta de qualquer membro do colegiado, que após 
aprovada será submetida à apreciação e aprovação do CONSEPE. 
 Art. 11 - O presente Regulamento entra em vigor na data de publicação do 
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ato normativo da IES. 
 

 

 

4.34. APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO AOS 
DOCENTES 

 

A Faculdade Gran Tietê, que procura oferecer um ensino de alto padrão, tem 

como prioridade dar apoio e suporte a todos os seus professores para que, desta 

forma, possibilitem aos seus alunos uma excelente aprendizagem. O presente curso 

se adéqua a esse objetivo. 

A instituição contratará professores altamente qualificados em cada área, que, 

além de excelentes no domínio do conteúdo das disciplinas, são também bons 

didatas. Tendo presente este objetivo, a Faculdade mantém em sua estrutura um 

serviço de apoio à atuação do professor na sala de aula. Isto implica um trabalho 

direcionado para os cursos e para os professores, prioritariamente. Entretanto, são 

também endereçadas atividades para melhorar o desempenho dos funcionários, bem 

como atividades para desenvolver valores, habilidades, comportamentos e atitudes 

dos mesmos. 

 

4.35. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 
 

A seguir está descrita a oragnização acadêmico-administrativa eu atende ao 

curso. 

 

 Organização do controle acadêmico 

 

A organização do controle acadêmico segue as normas estabelecidas e todo 

sistema de matrícula, trancamento, frequência, notas, aprovação e reprovação, bem 

como os demais procedimentos de secretaria contam com pessoal qualificado e com 

um sistema de informação apropriado. O sistema de controle acadêmico prima pela 

organização das informações referentes ao conteúdo curricular oferecido aos alunos, 

bem como a sistematização dos dados referentes ao horário e cronograma de 
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atividades, incluindo a elaboração de toda a documentação pertinente à vida 

acadêmica, tendo presente à legislação educacional em vigor. 

A Faculdade Gran Tietê adota o regime seriado semestral de matrícula por 

disciplina. A cada semestre o aluno renova sua matrícula em disciplinas do currículo 

do seu curso, conforme horário de aulas preparado para aquele semestre. Durante o 

semestre, sempre que interessar, o aluno pode solicitar histórico escolar contendo 

resultados das disciplinas cursadas em semestres anteriores. A documentação de 

alunos e os registros acadêmicos são administrados pela Secretaria Geral.  

Documentos e informações são fornecidos continuamente pela Secretaria, 

atendendo solicitação de toda comunidade acadêmica. Os requerimentos de 

solicitação desses documentos são protocolados na própria Secretaria. 

 

 Pessoal técnico e administrativo 

 

A Gestão do pessoal técnico administrativo está a cargo dos dirigentes da 

Faculdade, auxiliados pelos coordenadores de cursos, bibliotecária, secretário(a) 

acadêmico(a) e tesouraria. 

 

4.36. ATENÇÃO AOS DISCENTES 

 

Os discentes da Faculdade Gran Tietê são apoiados constantemente em 

várias situações. A todos os alunos será disponibilizado um apoio pedagógico dos 

professores, em função de alguns possuírem horário de atendimento ao aluno. Todos 

os cursos possuem uma coordenação a quem cabe orientar os alunos com relação 

aos problemas que enfrentarão no dia-a-dia do curso. A Faculdade Gran Tietê 

possuirá um Núcleo de Apoio Pedagógico que orienta os professores no que diz 

respeito às questões pedagógicas e didáticas assim como atende os alunos quando 

professores e coordenação de curso não conseguirem solucionar os problemas.  

O aluno tem acesso a todas as informações acadêmicas relevantes no site da 

Instituição na Internet. Além disto, no primeiro dia de aula o acadêmico recebe o 

Manual do Aluno com todas as informações relevantes a respeito da sua futura vida 

acadêmica, além do próprio Coordenador do curso proferir uma palestra sobre o 
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assunto a cada início de semestre letivo. Existe uma política que dá suporte ao estágio 

e que compõe o currículo de todos os cursos de graduação. Todas as empresas da 

região, instituições com potencial de absorção do profissional formado serão 

contatadas para contribuir na constituição do curso e estabelecerem convênios pelos 

quais são oferecidas vagas para estágio.  

A Faculdade Gran Tietê manterá, ainda, sistema de acompanhamento 

psicopedagógico ao alunado, com o intuito de auxiliar o estudante nas dificuldades 

naturais encontradas no processo de aprendizagem e de sua adaptação às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. Está estrutura um acompanhamento do desempenho 

do aluno, de forma a possibilitar o oferecimento de medidas alternativas que 

favoreçam a aprendizagem adequada. 

 

 Apoio pedagógico 

 

A Faculdade Gran Tietê implementará um sistema de acompanhamento ao 

alunado, com o intuito de auxiliar nas dificuldades naturais encontradas no processo 

de aprendizagem e de sua adaptação às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Está estruturado para o acompanhamento do desempenho do aluno, de forma a 

possibilitar o oferecimento de medidas alternativas que favoreçam a aprendizagem 

adequada. 

 

 Acompanhamento psicopedagógico 

 

A Faculdade disponibilizará um profissional qualificado com formação 

necessária a este tipo de apoio, objetivando auxiliar sua comunidade acadêmica para 

um melhor desempenho em suas atividades, sejam relacionadas ao processo de 

aprendizado como também fatores psicopedagógicos que influenciam o 

desenvolvimento emocional do indivíduo. 

 

 Mecanismos de nivelamento 
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O Processo Seletivo é o primeiro ato pedagógico da Instituição e, por isso, é 

visto como um momento de análise diagnóstica do perfil do recém-ingressante. Da 

mesma forma, a avaliação em sala de aula é vista como um instrumento diagnóstico 

que aponta e corrige os rumos do processo de ensino e aprendizagem. A partir disso, 

será planejado o nivelamento dos alunos. 

A Faculdade busca identificar e vencer os obstáculos estruturais e funcionais 

ao pleno desenvolvimento do processo educacional com o auxílio dos colegiados de 

cursos, propiciando ao corpo discente atendimento de apoio, ou suplementar, às 

atividades de sala de aula. Busca tal modalidade para desenvolver trabalho de 

nivelamento dos acadêmicos ingressantes com a oferta de Cursos Básicos de 

Matemática, Português e Informática.  

Outros mecanismos de nivelamento são acionados, como: 

− criação do Grupo de Trabalho de Orientação Didática, constituído por 

professores das disciplinas básicas, supervisionado e orientado pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico;  

− atividades didáticas preventivas e terapêuticas presenciais ou não, coordenadas 

por professores e executadas por alunos monitores ou estagiários; 

− oferta de cursos de extensão em Língua Portuguesa, Matemática básica e outros 

que tratem de habilidades específicas, como raciocínio lógico;  

− estímulo aos alunos do primeiro período, recém-ingressantes na Faculdade, a 

participarem de eventos promovidos pela Instituição que vislumbrem a sua integração 

e seu desenvolvimento; 

− outros, para o âmbito institucional, recomendados pelos colegiados de cursos. 

Após a conclusão das atividades propostas, verifica-se melhor adequação e 

aproveitamento para o aluno das aulas programadas para integração das disciplinas. 

 

 Programas de Apoio Financeiro  

 

O Programa de Apoio Financeiro da Faculdade Gran Tietê está descrito a 

seguir. 
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 Programa Motivacional  

 

O regulamento do Programa Motivacional da Faculdade Gran Tietê tem por 

objetivo geral estabelecer um programa de motivação que atinja todos os alunos de 

maneira equitativa, valorizando os aspectos meritocráticos do corpo discente. São 

objetivos específicos desse programa:  

a) Comunicar com clareza ao corpo discente e toda comunidade universitária e 

regional a política de concessão de Bolsas da Faculdade Gran Tietê;  

b) Incentivar com instrumentos objetivos o melhor desempenho acadêmico;  

c) Reduzir o índice de absenteísmo, rotatividade e inadimplência do corpo discente;  

d) Fortalecer o pensamento grupal, direcionando e utilizando-o como instrumento de 

auxílio e busca de qualidade de ensino e apoio para o melhor rendimento individual 

e coletivo dos discentes.  

As bolsas são concedidas semestralmente, sendo válidas por cinco meses, nos 

seguintes períodos:  

a) no primeiro semestre, de primeiro de fevereiro até trinta de junho; e,  

b) no segundo semestre, de primeiro de agosto até trinta e um de dezembro.  

As bolsas são distribuídas no semestre subsequente ao semestre avaliado e 

são cumulativas. Caso o aluno já possua algum convênio, será aplicado primeiro o 

desconto do convênio e sobre o valor obtido, o desconto da bolsa. Não serão 

concedidas bolsas nos períodos de rematrículas.  

Os alunos contemplados com bolsas, que estão inseridos no FIES - 

Financiamento Estudantil têm que ser calculado sobre o valor inteiro da mensalidade 

e subtraída do valor pago pelo aluno à Instituição.  

As bolsas possuem caráter de desconto de pontualidade, assim, no caso de 

impontualidade no pagamento, o aluno a perderá no respectivo mês. Nos casos dos 

descontos acumulados ultrapassarem a cem por cento, não será devido qualquer 

valor, em devolução ao aluno.  

As bolsas serão concedidas para todos os alunos, nas seguintes condições:  

a) Aos alunos que obtiverem no semestre referido a média e a frequência estabelecida 

pela Instituição para a contemplação das bolsas;  

b) Aos alunos que forem aprovados no semestre, não tendo ficado em dependência; 
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c) os alunos que não tenham sofrido durante o semestre referido advertência escrita 

ou suspensão por motivos disciplinares, aplicados pela direção.  

As quotas das bolsas de estudos são:  

a) Dez por cento de desconto: quando obtiver média aritmética simples das disciplinas 

cursadas igual ou superior a nove e frequência superior a oitenta e cinco por cento 

em cada disciplina;  

b) Cinco por cento de desconto: quando obtiver média aritmética simples das 

disciplinas cursadas igual ou superior a oito e frequência superior a oitenta e cinco por 

cento em cada disciplina.  

A bolsa contemplada com seu respectivo percentual de desconto será referente 

à mensalidade vigente no período de contemplação, no valor estabelecido com o 

desconto da mensalidade paga em dia, e terá caráter de desconto de pontualidade. 

Se o aluno estiver inadimplente por trinta dias, a contar da data de vencimento, 

perderá o direito a bolsa nos meses subsequentes.  

Ao término de cada semestre será reavaliado o programa, com os respectivos 

tópicos:  

a) alcance de seus objetivos;  

b) mensuração e evolução dos resultados;  

c) redução no índice de absenteísmo e de inadimplência;  

d) aumento no grau de satisfação do corpo discente;  

e) diagnóstico e proposta de mudanças de adaptação do programa.  

Para os alunos do quinto ao oitavo termo, o programa motivacional concede 

ainda Bolsas de Estudo àqueles de cada turma que se destacam na avaliação ensino-

aprendizagem que é realizada duas vezes em cada semestre. Nesta avaliação é 

abrangido todo o conteúdo interdisciplinar de cada bimestre, sendo possível 

acompanhar o desempenho discente, assim como suprir algumas deficiências que por 

ventura venham a ocorrer em determinada disciplina. 

  

 Programa Parceria – Desconto e Premiação  

 

A Faculdade Gran Tietê estabeleceu um programa de parceria no qual o aluno 

que indicar uma pessoa para o processo seletivo, e caso seja aprovada e efetue 
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matrícula, terá dez por cento de desconto na mensalidade durante todo o semestre, 

possibilitando maiores descontos quanto mais indicações fizerem, conforme o quadro 

abaixo: 
 

 
Quadro 17- Percentual de desconto – Programa parceria. 

 
Para participar deste programa, o aluno deverá fazer pessoalmente a inscrição 

da pessoa indicada, na sede da Faculdade Gran Tietê. Este programa de desconto 

não é cumulativo e, assim, caso o aluno participe do plano de indicações e tenha bolsa 

de estudo, este terá direito ao benefício que lhe conceder maior vantagem. Neste 

programa o aluno da Faculdade Gran Tietê que trouxer outro aluno, mas porventura 

este não efetuar a sua matrícula, o aluno receberá no final do processo seletivo uma 

premiação referente ao número de inscrições realizadas.  

 

 Bolsas de Trabalho ou de Administração  

 

Há na Faculdade Gran Tietê a política de Bolsas para funcionários que 

pretendem realizar a graduação ou a pós-graduação em um dos cursos da Faculdade 

Gran Tietê. Os critérios para distribuição das bolsas e os funcionários contemplados 

são definidos na política de capacitação do corpo técnico-administrativo. 

 

 Convênios  

 

A Faculdade Gran Tietê possui convênios com instituições e empresas para 

parceria e concessão de descontos. Para a obtenção de tais descontos os alunos 

deverão, no ato da matrícula, efetuar requerimento à Faculdade Gran Tietê, anexando 

ao mesmo documento comprobatório de sua ligação com a instituição/empresa 

conveniada. Para manutenção do desconto, o aluno ainda com ligações com a 

empresa ou instituição conveniada deverá efetuar, impreterivelmente em sua 
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rematrícula, o mesmo procedimento descrito anteriormente, isto é, requerimento e 

documento comprobatório. Sendo deferido o requerimento, o desconto será 

concedido na mensalidade seguinte.  

Os descontos provenientes dos convênios acima descritos não são cumulativos 

entre si, sendo, neste caso, considerado o maior desconto. Não incidem também 

sobre mensalidades de alunos beneficiados com o FIES bem como na matrícula e 

rematrícula.  

 

 Bolsas Acadêmicas Fornecidas pela Mantenedora  

 

A Faculdade Gran Tietê instituiu uma Comissão Especial para analisar a 

conveniência, os objetivos e a viabilidade em consolidar um Fundo de apoio e 

incentivo aos alunos, visando possibilitar a captação de recursos alternativos e o 

desenvolvimento de um programa de bolsas acadêmicas. A concessão de bolsas visa 

ainda oferecer oportunidade de complementação acadêmica a alunos de graduação, 

bem como o desenvolvimento de outras atividades acadêmicas, estimulando a 

integração ensino-pesquisa-extensão e a interdisciplinaridade.  

O número de bolsas depende da disponibilidade orçamentária da Faculdade 

Gran Tietê, bem como dos recursos captados. Fica a cargo da comissão a 

determinação de valores, prazos de vigência e demais critérios e especificidades.  

 

 Financiamento ao Estudo do Ensino Superior – FIES  

 

É um programa do MEC em conjunto com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

que visa financiar, a juros baixos, até 100 % da mensalidade (dependendo da renda 

familiar) de alunos matriculados em instituições de ensino superior particulares 

credenciadas ao programa, como é o caso da Faculdade Gran Tietê. Para participar 

o aluno deverá aguardar a abertura das inscrições que será comunicada pela 

Faculdade Gran Tietê.  

 



             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

292 
 

 Bolsa do Programa Escola da Família  

 

Programa do Governo Estadual/Secretaria Estadual da Educação que concede 

bolsa de 50% para alunos matriculados em instituições de ensino superior particulares 

credenciadas. Estas instituições devem, para credenciar-se ao programa, conceder 

aos alunos participantes a bolsa dos outros 50 % da mensalidade. Os alunos 

participantes, por sua vez, deverão atuar aos fins de semana nas escolas públicas 

estaduais como Educadores Universitários.  

 

 Programa Universidade para Todos - Prouni  

 

É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 

2004, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior privadas, 

em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes 

brasileiros de baixa renda sem diploma de nível superior. Tem como finalidade a 

concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em 

instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção de 

alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa.  

 

 Hospitais Conveniados 

 
 

Abaixo são descritos os Hospitais e a quantidade de leitos disponíveis. 
 
 

HOSPITAL N° DE LEITOS 

Amaral Carvalho 250 

Hospital e Maternidade São José barra Bonita 101 

Professor Cantídio de Moura Campos 80 

Pronto Socorro de Mineiros do Tietê 11 

Santa Casa Dois Córregos 67 

Santa Casa Jaú 449 
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Total de Leitos 958 

 

 
 

 
 

Figura 14. Termo de convênio Hospital Santa Casa Dois Córregos. 
 
 
 

 
Figura 15. Termo de Convênio Hospital São José. 
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4.37. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS  

 
A Faculdade Gran Tietê manterá um cadastro para registro da atuação 

profissional dos egressos do curso de Enfermagem, sempre que possível atualizado 

e com dados que lhe permita traçar o perfil da inserção de seus ex-alunos no mercado 

de trabalho. Esses dados serão valiosos também para que o curso possa repensar e 

rever seus objetivos, de acordo com a efetiva demanda verificada pelo mercado de 

trabalho, adequando-o à vocação regional verificada. 

Contudo, não é somente esta modalidade de acompanhamento de egressos 

que se pretende implantar. Como forma de dar continuidade à consolidação e 

aplicação dos conhecimentos adquiridos na graduação, a Faculdade implantará um 

programa de acompanhamento de recém-graduados. Este acompanhamento se dará 

nas áreas descritas a seguir. 

a) Apoio ao Egresso  

O bacharel em Enfermagem, recém-formado, que pretenda exercer a profissão, até 

um ano após a colação de grau, poderá se utilizar de toda a estrutura da Faculdade 

(orientação técnica pelo professores, utilização da biblioteca e dos recursos de 

informática disponíveis etc.), como suporte para o início de suas atividades 

profissionais. 

b) Incentivo à Pesquisa e à Docência 

O bacharel em Enfermagem, recém-formado, que pretenda se dedicar à docência e à 

pesquisa, terá todo o suporte acadêmico para desenvolver suas atividades ou dar 

continuidade às atividades que já vinha desenvolvendo na graduação, até um ano 

após a colação de grau. Estarão disponíveis a biblioteca, os recursos de informática 

e orientação pelos professores da área de pesquisa de opção do aluno, para 

elaboração de monografias, artigos ou qualquer outro tipo de trabalho acadêmico. 

Haverá até mesmo possibilidade de alguns desses bacharéis virem a compor, 

futuramente, o quadro de docentes da GRAN TIETÊ, se prosseguirem na capacitação 

e qualificação acadêmicas, realizando cursos de pós-graduação em nível de mestrado 

e doutorado, contando até mesmo, em alguns casos, com o fomento da entidade 
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mantenedora. 

 

c) Preparação para Concursos Públicos  

O objetivo aqui é dar continuidade às atividades desenvolvidas durante toda a 

graduação, voltadas para informação e orientação dos alunos sobre as funções 

desempenhadas nas carreiras públicas e sobre a natureza do processo seletivo para 

ingresso nos quadros de cada uma delas. Para preparar os alunos para os concursos 

públicos (ingresso na carreira), a Faculdade estimulará seus alunos, particularmente 

com apoio da disciplina "Metodologia da Pesquisa", a buscar métodos eficientes de 

organização de estudo, que lhes facilite a aprendizagem.  

O aluno será orientado a "aprender a aprender", aproveitando melhor seu 

tempo de estudo, organizando seus horários, criando hábito de estudo constante e 

disciplinado. Será trabalhada a idéia de que a otimização da aprendizagem é resultado 

de esforço, disciplina e constância. Esta atividade deverá ajudar a formar no aluno a 

consciência da necessidade do estudo constante durante toda a graduação e do 

estudo contínuo e autônomo após se tornar bacharel.  

A experiência vem demonstrando que os alunos que conquistam as vagas nos 

vestibulares das universidades mais concorridas não são aqueles que depois de 

concluírem o ensino médio, se debruçam sobre os livros dez ou doze horas por dia, 

estudando a exaustão, para recuperar o tempo perdido. Os aprovados que obtêm as 

melhores classificações são aqueles que têm uma história de escolarização. 

Proporcionando e disponibilizando estes recursos, a GRAN TIETÊ estará não apenas 

cumprindo sua missão de formar novos e competentes profissionais, como também 

lhes oferecendo meios para viabilizar o início da carreira e sua integração ao mercado 

de trabalho.  

d) Bolsas de trabalho 

A Instituição instalará uma coordenadoria de estágio que encaminhará os alunos para 

o desenvolvimento de atividades práticas em outras instituições externas à escola e 

oferecerá bolsa de ajuda de custo para os alunos que participarem de estágios de 

extensão dentro da GRAN TIETÊ. 

e) Serviço de integração escola x empresa (encaminhamento profissional) 

Dentro da GRAN TIETÊ há setores responsáveis por contatos e convênios com 
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empresas, escolas, órgãos públicos e privados para o encaminhamento de estagiários 

ou contratos de trabalho. Existem também atividades de preparação para o trabalho 

que possibilita ao aluno vivenciar em laboratório situações corriqueiras da vida real de 

uma empresa. 

 

 Meios de divulgação de trabalhos e produções de 

alunos 

 

Como meio de estimular e divulgar os trabalhos de pesquisa e demais 

atividades acadêmicas, o curso manterá uma revista científica, de publicação 

periódica. A revista destina-se à divulgação das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Faculdade, bem como ao intercâmbio com outros cursos do Brasil e do 

exterior, pela colaboração de professores e alunos. O seu conselho editorial é 

integrado pelos docentes mais titulados da própria instituição, e de professores de 

conceito notório, especialmente convidados. 

Na revista, que tem periodicidade semestral, a Faculdade promove a também 

a editoração dos trabalhos científicos, de reconhecido valor, resultante de 

monografias, dissertações ou teses de seus professores, apresentados em eventos 

científicos ou aprovados em programas de pós-graduação ou resultantes de 

pesquisas realizadas. Atente-se que a GRAN TIETÊ encaminhará ao IBICT a 

solicitação do ISSN para a indexação da revista em tela, fato que valoriza a produção 

científica da comunidade acadêmica da Faculdade. 
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 CORPO DOCENTE  

       

 

5.1. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

A profissão do magistério é imprescindível na estrutura social de todos os 

povos, requerendo por isso mesmo, adequada e cuidadosa seleção e preparo 

para a mesma. 

 

Sendo o professor de Enfermagem, também um educador, tem diante de si 

uma sociedade cheia de desafios e desigualdades acentuadas. O trabalho do 

professor de Enfermagem diante do contexto em que vive a sociedade mundial é 

desafiador, já que os problemas são extremamente complexos e o entendimento deles 

tem uma relação direta com as ciências gerenciais. Que perfil deve ter um professor, 

de forma a auxiliar o aluno a constituir-se como cidadão, dando oportunidade para 

que ele conheça melhor as relações que se estabelecem no interior das organizações 

e da sociedade. 

Com estas reflexões e, ainda outras pertinentes ao ensino, o Curso de 

Enfermagem estabelece um perfil desejado para o professor da graduação ao 

entender que o conhecimento produzido na Faculdade, fundamentado em pesquisa 

de campo, de laboratório, levantamento bibliográfico e, dominado pelo professor, deve 

ser o instrumental teórico a ser elaborado e recriado, para se transformar em saber 

escolar, ou seja, um saber a ser trabalhado pelo egresso do curso. 

Nesse perfil traçado pelo curso, há uma relação direta entre o professor e os 

novos paradigmas da Educação. Isso se registra da seguinte forma: 

− A aprendizagem é considerada como processo; 

− É dada prioridade à auto-imagem como geradora de desempenho; 

− Valorização da igualdade no relacionamento, entre os sujeitos do processo 

educativo; 
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− A relação é entre pessoas e não em funções; 

− A autonomia é encorajada; 

− A Experiência interior e os sentimentos são encarados como fatores importantes 

para potencializar a aprendizagem; 

− Enfatiza-se a busca do todo, complementando teoria com prática; 

− A aprendizagem vista como processo para a vida toda; 

− A interdisciplinaridade é fundamental para o processo de aprendizagem; 

− O professor também é um aprendiz; 

− Há preocupação com o ambiente favorável à  aprendizagem. 

Sob essa ótica, o professor precisa ter uma formação continuada. Propõe-se, 

dessa forma, juntamente com o professor, desvendar e utilizar os conhecimentos, 

tendo como embasamento metodológico a dialética. Além disso, pretende-se 

desenvolver atividades orientadas de leitura e discussões, reflexão constante da 

prática pedagógica, bem como uma postura investigativa de forma a entender a 

estrutura e organização do espaço. 

Na medida em que o professor se assume como sujeito do seu próprio 

trabalho na sala de aula, em que propicia condições para o aluno tornar-se co-produtor 

de conhecimentos, o pedagógico e o político saem fortalecidos. Para ser professor do 

Curso de Enfermagem não é necessário apenas dominar o conhecimento a ser 

repassado, mas ter uma visão holística. “Esse perfil envolve um professor que tem 

conhecimentos na área da psicologia de ensino e aprendizagem; didática; de 

linguagem e métodos a serem utilizados em sala de aula”.  

Nessa perspectiva, o perfil adequado dos professores de Enfermagem da 

GRAN TIETÊ deve atender as qualidades ou condições para o magistério superior 

consubstanciam-se em duas direções: a vocação pedagógica e as condições 

profissionais. 

1. Vocação pedagógica: o professor deve pertencer ao tipo de criatura humana 

social, isto é, aquele que é dominado pela tendência de servir aos seus semelhantes. 

A vocação pedagógica desdobra-se em amor pedagógico, sentido de valores e 

consciência de responsabilidade. 

2. Condições profissionais: é necessário estar reforçado por certas qualidades 

profissionais, como erudição crítica e atitude inquisitiva, probidade magisterial, alegria 
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e bom humor e tato pedagógico. 

 

5.2. CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

A formação do quadro de docentes do curso de Enfermagem é feita mediante 

contratação de profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da 

CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas. Os professores serão contratados em 

tempo integral, parcial ou horista – atendendo plenamente as exigências legais. 

 

5.3. POLÍTICA E PLANO DE CARREIRA 

 

O Plano de Carreira Docente – PCD regula as condições de admissão, 

dispensa, direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do 

magistério da Faculdade Gran Tietê, mantida pela IERT - Instituições de Ensino 

Reunidas Tietê. 

 

 Critérios de admissão e de progressão na carreira 

 

O pessoal docente da Faculdade Gran Tietê será contratado pela 

Mantenedora, de acordo com o processo seletivo, após indicação da Direção 

Acadêmica e aprovação pelo Diretor Geral. Em sua indicação, deve a Direção 

Acadêmica comprovar a necessidade da contratação do professor. Após aprovação 

do Diretor Geral, cabe ao Departamento de Recursos Humanos promoverem o 

recrutamento e seleção do professor, nos termos das normas vigentes. O professor, 

contratado ou aqueles que já fazem parte do corpo docente da Instituição serão 

enquadrados, de acordo com sua titulação, em uma das categorias, classes e níveis 

do Plano de Carreira Docente da Faculdade Gran Tietê. 

 

 Ações de Capacitação 

 

A GRAN TIETÊ valoriza seus docentes e, promove constantemente a 
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capacitação dos mesmos. A política de capacitação dos docentes está claramente 

definida no Plano de Capacitação Docente. 

 

 Plano de Cargos e Salários 

 

O plano de cargos e salários da instituição contempla tanto o corpo docente 

quanto o corpo técnico-administrativo. O corpo de funcionários é fundamental para o 

bom andamento das atividades da Instituição. Assim, a Faculdade Gran Tietê 

desenvolve uma política de valorização de seus funcionários, enquadrando-os em um 

Plano de Cargos e Salários que visa contemplar o desempenho e formação dos 

mesmos, oferecendo também oportunidades de qualificação/capacitação profissional. 

Dentro desta política são destacadas as seguintes diretrizes: 

− incentivo à formação continuada; 

− oferta de cursos voltados à atuação específica; 

− oferta de cursos de relações interpessoais para o bom desempenho profissional; 

− estímulo à participação em eventos sociais, culturais e científicos promovidos pela 

Instituição e outras entidades; 

− atualização de conhecimentos na área da informática; 

− implementação do Plano de Cargos e Salários adequando-o à realidade de 

mercado e de gestão; 

− elaboração da matriz de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do 

nível técnico e operacional, revisando-a a cada ano; 

− seleção de profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante chamada 

por edital, concurso ou outro expediente; 

− implementação da oferta de programas de qualificação próprios; 

− atração, desenvolvimento e retenção de talentos; 

− aumento do nível de valorização das pessoas; 

− criação de sistema de remuneração que reconheça méritos e valores; 

− criação de agentes integradores do ambiente interno, que aumentem a sinergia 

entre todos os funcionários da instituição. 
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5.4. ESTÍMULOS PROFISSIONAIS 

 

A seguir estão descritos os estímulos proporcionados pela GRAN TIETÊ aos 

seus docentes. 

 Apoio à produção científica, técnica, pedagógica e 

cultural 

 

Visando à contínua qualificação do seu corpo docente, a Faculdade Gran Tietê 

incentiva, de várias formas, o progresso intelectual dos professores. Uma delas é a 

publicação de trabalhos de seus docentes na Revista Científica da Faculdade.  

Outra forma de contribuir para o aperfeiçoamento dos seus docentes é 

assegurar apoio ao professor que se afastar de suas funções para: 

− aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou estrangeiras; 

− prestar colaboração a outras instituições de ensino superior ou de pesquisa; 

− participar de cursos, congressos, seminários e outros eventos de natureza 

científica, cultural ou técnica, relacionados com as suas atividades acadêmicas na 

Faculdade Gran Tietê.  

Especificamente, a política de recursos humanos, para o período do seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, contempla várias iniciativas e diretrizes, a saber: 

− estabelecimento de incentivos funcionais, sob a forma de acréscimo percentual 

aos salários, mediante progressões horizontais, por merecimento, para a produção 

científica e tecnológica dos docentes, expressa em livros e artigos publicados, 

patentes obtidas e comunicações apresentadas em congressos e outros eventos 

assemelhados; 

− permissão e encorajamento a um número crescente de professores, para que 

façam cursos de pós-graduação, especialmente os de stricto sensu; 

− ampliação do leque de ofertas de cursos de especialização e atualização 

destinados a docentes; 

− estabelecimento de convênios, com entidades públicas e particulares, do país e 

do exterior, que permitam a oferta de cursos, estágios e treinamentos aos professores; 

− aumento e diversificação dos cursos que visem à capacitação e ao aprimoramento 

didático-pedagógico do docente; 
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− oferta de cursos e de estágios que permitam o aumento do número de professores 

engajados, como coordenadores ou simples pesquisadores, nos projetos de pesquisa 

e extensão da Faculdade Gran Tietê.  

 

 Apoio à participação em eventos 

 

A Faculdade Gran Tietê estimula a participação dos seus professores em 

eventos de natureza cultural, técnica e científica, especialmente pela apresentação de 

trabalhos produzidos individualmente ou em grupo. Com o intuito de aprimorar a 

atividade docente a GRAN TIETÊ contempla em sua política de capacitação o apoio 

à participação dos docentes em eventos. 

 

 Incentivo à formação/atualização pedagógica dos 

docentes 

 

A Faculdade Gran Tietê, preocupada com a formação pedagógica de seus 

docentes, tem como política promover o desenvolvimento, aprimoramento e 

qualificação do ser humano como agente de transformação social, contribuindo com 

uma alternativa de atendimento educacional flexível e que elimina barreiras, 

facilitando o acesso ao conhecimento por meio da educação à distância e presencial. 

Uma de suas principais diretrizes está em facilitar o acesso à formação pedagógica 

de profissionais graduados, habilitando-os, assim, para o exercício da docência. 

Na Política de Capacitação Docente estão descritas todas as ações 

institucionalizadas de incentivo à formação/atualização pedagógica dos docentes. A 

Faculdade Gran Tietê acredita que o grande diferencial de uma Instituição de ensino 

é o seu quadro de docentes, visto que as mudanças ocorrem com velocidade ímpar, 

tornando necessário a atualização constante, quer no aspecto específico das 

disciplinas, quer no aspecto didático pedagógico. 

 

5.5. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um conjunto de professores, de 
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elevada formação e titulação, contratados em tempo integral e parcial, que respondem 

mais diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do 

Curso. Dessa forma, o Núcleo é o órgão consultivo responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a atualização, revitalização do 

mesmo.  

As atribuições do Núcleo Docente Estruturante consistem em: 

I. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário; 

IV. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Colegiado; 

V. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

VI. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

VII. Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao 

Colegiado de Curso a indicação ou substituição de docentes, quando 

necessário. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do respectivo curso segue a Resolução 

n.º 01, de 17 de JUNHO de 2010, conforme os parâmetros a seguir: 

I.      ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo 
docente do curso;  
II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida 
em programas de pós- graduação stricto sensu;  
III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou 
integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral;  
IV. assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de 
modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. 
 

5.6. INTERDISCIPLINARIDADE NA PRÁTICA DOCENTE  

 

Entre os princípios pedagógicos que estruturam as áreas de conhecimento 

destaca-se como eixo articulador, a interdisciplinaridade. Para observância da 

interdisciplinaridade é preciso entender que as disciplinas resultam de recortes e 

seleções, historicamente constituídos. A forma de inserção e abordagem das 
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disciplinas num currículo escolar é em si mesma indicadora de uma opção pedagógica 

de propiciar ao aluno a construção de um conhecimento fragmentário ou orgânico e 

significativo, quanto à compreensão dos fenômenos naturais, sociais e culturais.  

É importante deixar claro que a prática docente, ao adotar a 

interdisciplinaridade como metodologia no desenvolvimento do currículo escolar, não 

significa o abandono das disciplinas nem supõe para o professor uma “pluri-

especialização” bem difícil de imaginar, com o risco do sincretismo e da 

superficialidade.  

Para maior consciência da realidade, para que os fenômenos complexos sejam 

observados, vistos, entendidos e descritos torna-se cada vez mais importante a 

confrontação de olhares plurais na observação da situação de aprendizagem. Daí a 

necessidade de um trabalho de equipe realmente pluridisciplinar e que impossibilite a 

fragmentação do conhecimento. O projeto pedagógico em seus conteúdos 

programáticos busca a interdisciplinaridade e a instituição coloca à disposição dos 

professores e coordenadores o coordenador pedagógico, que possui como objetivo 

principal o eixo articulador do curso e suas nuances.  

 

5.7. COORDENADAÇÃO ACADÊMICA 

 

A Coordenação acadêmica do curso de Enfermagem é feita mediante 

contratação de profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas – em tempo integral. A Faculdade tem 

como norma que os coordenadores sejam aqueles de maior titulação, em regime de 

tempo integral, portadores de experiência profissional e acadêmica e não acadêmica 

adequadas. Avalia ainda o potencial interdisciplinar dos docentes dando preferência 

àqueles de maior adequação neste quesito para ocuparem a função de coordenação.  

 

 Atuação do coordenador 

 

As competências da Coordenadoria de Curso estão dispostas no Art. 21 do 

Regimento da Faculdade, desta forma:  
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I. Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, 
respeitadas as especialidades;  
II. Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;  
III. Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que 
lhe forem apresentados, para decisão final do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (CONSEPE);  
IV. Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos;  
V. Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente;  
VI. Opinar sobre o plano e o calendário acadêmico, elaborado pelo Diretor 
Acadêmico; e  
VII. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no 
Regimento.  
São atribuições do Coordenador de Curso (Art. 22 do Regimento):  
VIII. Superintender todas as atividades da Coordenadoria;  
IX. Representar a coordenação junto às autoridades e aos órgãos da 
Faculdade Gran Tietê;  
X. Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas no 
âmbito do seu campo, bem como a assiduidade dos professores e alunos;  
XI. Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso;  
XII. Apresentar, anualmente, à Diretoria Acadêmica, relatório de suas 
atividades e das de sua Coordenadoria;  
XIII. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-
administrativo e monitores;  
XIV. Encaminhar à Secretaria Acadêmica, nos prazos fixados pelo Diretor 
Acadêmico, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 
alunos;  
XV. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 
Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e técnico-administrativo 
nele lotado;  
XIV. Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a 
criação de cursos sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e programas de extensão ou eventos extracurriculares, 
culturais ou desportivos;  
XVI. Delegar competência; e  
XVII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 
Regimento. 
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 INSTALAÇÕES PARA O CURSO  

       

 

6.1. ESPAÇO FÍSICO DO CURSO 

- 

O espaço físico disponibilizado pela Faculdade Gran Tietê aos seus alunos, 

professores e funcionários foi projetado de tal maneira que atenda, da maneira mais 

satisfatória possível, dentro dos critérios estabelecidos pelo MEC, aos seguintes 

requisitos: 

a) Dimensão – espaço físico adequado para o número de usuários e para o tipo de 

atividade; 

b) Acústica – isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso de 

equipamentos, se necessário; 

c) Iluminação – luminosidade natural e/ou artificial; 

d) Ventilação – adequada às necessidades climáticas locais ou com equipamentos,se 

necessário; 

e) Mobiliário e aparelhagem específica – adequado e suficiente; 

f) Limpeza – áreas livres são varridas e sem lixo, os pisos são lavados regularmente, 

mantendo-os sem sujeira, poeira e lixo. O depósito e as cestas de coleta de lixo estão 

disponibilizados em lugares estratégicos, como próximos às salas de aulas na cantina, 

na biblioteca, nas salas de estudo etc. A GRAN TIETÊ mantêm, também, suas 

instalações sanitárias com pisos, paredes e aparelhos lavados e desinfetados, 

contando para isso com pessoal adequado e material de limpeza disponível. 

 

 Descrição da Estrutura Física da Faculdade Gran 

Tietê 

 

O quadro a seguir apresenta a distribuição das instalações físicas geral da 

Faculdade Gran Tietê, incluindo salas de aula, instalações para docentes, área de 

alimentação, laboratórios, biblioteca, auditório e instalações sanitárias. 
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Setores  Dimensão (m²) 
Setor A 
Hall de Entrada  30,00 
Recepção  10,0 
Corredor de Acesso  44,00 
Tesouraria  6,00 
Coordenação de Engenharia de Produção  5,00 
Coordenação de Engenharia Civil  5,00 
Coordenação de Administração  5,00 
Coordenação de Engenharia Agronômica  5,00 
Coordenação de ENFERMAGEM 5,00 
Secretaria Acadêmica  20,00 
Arquivo da Secretaria  10,00 
Recepção da Diretoria   8,00 
Sala de Departamento Pessoal  5,00 
Diretoria Acadêmica  11,00 
Diretoria Financeira  12,00 
Sala dos Professores  50,00 
Sala de Reunião 6,00 
Gabinete de Trabalho de Professores por Tempo Integral 50,00 
Sala de Aula 1  52,00 
Laboratório de Informática  50,00 
Sala de Aula 2  52,00 
Sala de Aula 3  50,00 
Sala de Aula 4  50,00 
Sala de Aula 5  50,00 
Sanitário para Portadores de Necessidades Especiais  6,00 
Sala do Apoio Psicopedagógico  6,00 
Diretoria Geral  10,00 
Auditório  110,00 
Rampa de Acesso 40,00 
Xerografia  5,00 
Sanitário da Diretoria Geral  4,00 
Setor B 
Sanitário Masculino  60,00 
Sanitário Feminino  60,00 
Sanitário para Portadores de Necessidades Especiais  6,00 
Sala de Aula 6  50,00  
Sala de Aula 7  50,00  
Sala de Aula 8  50,00  
Sala de Aula 9  50,00  
Sala de Aula 10 50,00  
Sala de Aula 11 
Sala de Aula 12                                                                                                              

50,00  
100,00 

Terminais disponíveis para acesso à internet  10,00  
Terminais disponíveis para acesso à internet  5,00  
Área de estudo  20,00  
Terminais disponíveis para acesso ao acervo  2,00  
Sala de Estudo em Grupo  8,00  
Sala de Estudo em Grupo e Vídeo  8,00  
Área Operacional de Funcionários  10,00  
Laboratório Multidisciplinar I  100,00  
Laboratório Multidisciplinar II  50,00  
Laboratório de Desenho Técnico  55,00  
Laboratório de Informática  60,00  
Sala de Almoxarifado  12,00  
Cantina 25,00  
Área de Convivência I  1000,00  
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Quadro 18- Distribuição das instalações físicas geral da Faculdade Gran Tietê. 
 
 

 Salas de Aula 

 

As salas de aula da GRAN TIETÊ são dimensionadas para atender 

satisfatoriamente às atividades acadêmicas nelas realizadas, sendo adequadas ao 

número de alunos e de disciplinas dos cursos de graduação e de pós-graduação, 

disponibilizando para seus alunos e professores um ambiente iluminado, ventilado, 

com boa acústica, limpo, com móveis e acessórios para o bom andamento das aulas. 

 

 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

  

A instituição disponibiliza para o curso um laboratório de informática (25 

terminais) com acesso à internet (banda larga). Além de disponibilizar 5 terminais com 

acesso à internet na Biblioteca.  

A Instituição possui uma clara política de atualização de equipamentos e 

software. 

 
 

 Instalações para docentes 

 

Os docentes dos cursos de graduação da Faculdade Gran Tietê contam com 

uma sala de professores, na qual é possível fazer reuniões, atender alguns alunos 

para orientações gerais, além de se constituir um espaço de encontro dos docentes 

de vários cursos. A sala dos professores atende satisfatoriamente aos requisitos de 

iluminação, ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos, sendo adequada 

para o número de usuários e para o tipo de atividade. 

 

 Instalações administrativas 

 

Na Faculdade Gran Tietê, em suas instalações, existem salas destinadas 

especificamente para as funções administrativas da Instituição e dos cursos 
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oferecidos (secretaria, tesouraria, almoxarifado, patrimônio etc.). A GRAN TIETÊ 

considera que o espaço físico reservado para esses setores é adequado para o 

número de usuários e para o tipo de atividade desenvolvida. Tais espaços atendem 

satisfatoriamente as condições de iluminação, ventilação, acústica, limpeza, mobiliário 

e equipamentos. 

 

 Instalações para a Coordenação do curso 

 

O coordenador do curso de Enfermagem da Faculdade Gran Tietê possui uma 

sala específica, na qual é possível fazer reuniões com docentes do curso, atendimento 

a alunos e desenvolver atividades administrativas inerentes à rotina de cada curso. A 

sala do coordenador de curso atende satisfatoriamente aos requisitos de iluminação, 

ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos, sendo adequada para o 

número de usuários e para o tipo de atividade. 

 

 Auditórios e Salas de Conferência 

 

A Faculdade Gran Tietê dispõe de um (1)auditório,  onde a Instituição realiza 

vários eventos relacionados aos seus cursos, servindo também como sala de 

conferência. O auditório apresenta um espaço físico adequado para o número de 

usuários e para o tipo de atividade que se destina e atende, adequadamente, aos 

requisitos de iluminação, ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos. 

 

 Gabinetes de Trabalho para Professores em Tempo 

Integral  

 

A Instituição possui gabinetes de trabalho implantados para os docentes em 

tempo integral com adequada: disponibilidade de equipamentos de informática em 

função do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 
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 Condições de acesso para portadores de 

necessidades especiais 

 

A Faculdade Gran Tietê se preocupa em garantir os requisitos mínimos de 

acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais que estudam ou 

venham a estudar na Instituição, tendo como referência a norma ABNT 9050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 

Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos 

Urbanos.  

A IES atende tais normas e também à Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 

2003 (que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos, e de credenciamento de instituições). A instituição adota os seguintes 

procedimentos: 

 

 Para alunos com deficiência física: 

 

Para alunos com deficiência física, a EIS proporciona: 

− eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo o 

acesso aos espaços de uso coletivo; 

− reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

− construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a 

circulação de cadeira de rodas; 

− adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; 

− colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

− instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 
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 Para alunos com deficiência visual 

 

Há o compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

− máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, 

sistema de síntese de voz; 

− gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

− plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas; 

− software de ampliação de tela; 

− equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; 

− lupas, réguas de leitura; 

− scanner acoplado a computador; 

− plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

Braille. 

 

 Para alunos com deficiência auditiva 

 

Existe o compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja 

solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

− quando necessário, intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real 

conhecimento do aluno; 

− flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

− aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita (para o 

uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado); 

− materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

linguística dos surdos. 
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 Disciplina de Libras 

 
 

O PPC prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso como 

OPTATIVA. Inclusive, na forma de PORTARIA DA DIREÇÃO GERAL, fica instituída 

a obrigatoriedade da inclusão da disciplina de LIBRAS (Dec. N° 5.626/2005), nas 

matrizes curriculares, em todos os cursos de graduação da Faculdade. 

 

 Infraestrutura de segurança 

 

O Sistema de Segurança atua no sentido de garantir a prevalência das normas 

de segurança no que se refere às suas atribuições de prevenção e segurança às 

pessoas. Quanto à segurança patrimonial, a Faculdade dispõe de corpo próprio de 

vigilantes que garante este serviço e assegura a guarda da estrutura patrimonial 

(prédios, móveis, equipamentos). 

 

6.2. EQUIPAMENTOS 
 

A seguir estão descritas as considerações sobre os equipamentos 

disponibilizados para o curso. 

 

 Acesso dos Docentes, Técnicos e Alunos aos 

Equipamentos de Informática e aos Recursos Audiovisuais e 

Multimídia  

 

Com vista a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, e 

satisfatória dos laboratórios, a Faculdade Gran Tietê estabeleceu o conjunto de 

orientações abaixo enunciadas. Desnecessário dizer, que para qualquer norma 

funcionar tem de haver bom senso e civismo, tanto da parte de quem as cumpre como 

de quem as aplica. Esperamos, portanto que de ambas as partes exista compreensão 

e ajuda mútua. A manutenção e conservação dos laboratórios incluem os laboratórios 

de ensino de graduação e os laboratórios de pesquisa, sendo executada por 

funcionários dos próprios cursos ou por pessoal especializado ou treinado para 
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exercer estas funções. A coordenação da manutenção e conservação das instalações 

fica a cargo dos coordenadores das subáreas didáticas dos cursos. Há supervisores 

para cada laboratório ou instalação ou grupos de laboratórios definidos pela 

administração. Os procedimentos de manutenção são divididos em 3 grupos: 

manutenção preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência.  Os 

procedimentos de manutenção incluem as atividades de:  

- Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de 

uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil;  

- As reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a probabilidade da 

ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de trabalho;  

- As reformas necessárias à implementação de novas atividades;  

- As reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da capacidade das 

atividades;  

- Os consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou 

incidentes;  

- Reformas que atendem a minimização e/ou eliminação de riscos de acidentes de 

alta ou altíssima probabilidade  

 

 Recursos audiovisuais e multimídia 

 

A Faculdade Gran Tietê disponibiliza equipamentos audiovisuais (retroprojetor, 

multimídia, TV, etc.), que podem ser utilizados pelos professores e alunos do curso. 

Tais recursos existem em quantidade adequada às necessidades de professores e 

alunos, disponíveis mediante agendamento, para os cursos atualmente oferecidos, 

com vistas a facilitar a rotina acadêmica. 

TIPO DE EQUIPAMENTO  QUANTIDADE 

Projetor multimídia  4 

Caixas de som amplificadora  2 

Sistema de Amplificação c/ 2 caixas  1 

DVD  2 

Rádio/CD  2 

 
Quadro 19- Descrição dos equipamentos – multimídia. 
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6.3. SERVIÇOS 
 

As considerações sobre os serviços estão descritas a seguir. 
 

 Manutenção das instalações físicas 

 

Todas as instalações físicas são bem conservadas. A Instituição possui setores 

destinados à limpeza, conservação e manutenção dos espaços físicos e das 

instalações diversas. Os espaços externos são limpos e ajardinados. 

 

 Manutenção, Conservação e Expansão dos 

Equipamentos  

 

Os equipamentos da Faculdade Gran Tietê foram adquiridos recentemente, e 

por este motivo a instituição está voltada para a otimização do uso e atualização dos 

mesmos. Os responsáveis providenciam a manutenção preventiva e corretiva, bem 

como a expansão e atualização sempre que houver necessidade, evitando assim que 

os laboratórios se tornem obsoletos.  

Faz parte do plano de expansão e atualização:  

- Administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e reorganizar os itens 

de consumo e produtos periodicamente;  

- Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e efetuar 

divulgação através de documentos, palestras e cursos;  

- Apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas existentes na 

unidade;  

- Elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de processamento de 

dados e das redes de comunicação de dados;  

- Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de informática, 

de softwares e demais equipamentos necessários aos laboratórios específicos;  

- Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das redes de 

comunicação de dados;  

- Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no uso dos 

equipamentos;  
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- Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos computacionais e 

dos demais equipamentos.  

Para a manutenção e conservação dos equipamentos, a instituição terceiriza 

tais serviços, utilizando-se de profissionais de reconhecida competência em sua área, 

para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e corretiva é realizada pela 

equipe de técnicos e instrutores de cada laboratório. A atualização tecnológica é 

promovida periodicamente, mediante levantamento das necessidades de cada 

laboratório, pelos professores e técnicos responsáveis, com a assessoria de 

especialistas de cada área. 

 

6.4. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) PREVISTAS 
PARA O CURSO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são definidas como os 

recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e 

assíncronas. Isto envolve ambientes virtuais e suas ferramentas, redes sociais e suas 

ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, tecnologias de telefonia, 

teleconferências, videoconferências, TV convencional, TV digital e interativa, rádio, 

programas específicos de computadores (softwares), objetos de aprendizagem, 

conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais (livros) ou em suportes 

eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, etc.), entre outros. 

As tecnologias de informação e de comunicação (TIC) podem constituir um 

elemento valorizador das práticas pedagógicas, já que acrescentam, em termos de 

acesso à informação, flexibilidade, diversidade de suportes no seu tratamento e 

apresentação.  

As TIC valorizam, ainda, os processos de  compreensão de conceitos e 

fenômenos diversos, na medida em que conseguem associar diferentes tipos de 

representação que vão desde o texto, à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som. 

Contudo, o entusiasmo e a esperança que se deposita nas tecnologias, não podem 

ser tomados, por si só, como o elixir para todos os males de que a educação padece. 

A tecnologia deve ser usada não porque está disponível ou porque se mostrou efetiva 

em alguns casos. Deve ser usada para possibilitar o processo de ensino e aumentar 

a aprendizagem. O uso desapropriado de tecnologia pode ter efeitos negativos.  
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Os professores devem escolher bem a tecnologia e  justificar: 

- porque é necessária para o tema;  

- qual a mais-valia do seu uso; e  

- como a tecnologia pode apoiar o processo de ensino.  

Alguns autores sugerem o seguinte para o uso racional da tecnologia: 

a)aumentar a motivação; 

b)capacidades de ensino únicas, tais como ajudar os alunos a visualizar os dados 

e/ou o problema ou a seguir o seu progresso na aprendizagem;  

c)apoiar abordagens de ensino inovadoras tais como a aprendizagem colaborativa e 

a aprendizagem baseada em problemas; 

d)aumentar a produtividade do professor e a construção de conhecimento pelo aluno. 
 

A INSTITUIÇÃO POSSUI UM “PROGRAMA DE USO PEDAGÓGICO DA TIC”. 

 

6.5. BIBLIOTECA 
 

A Faculdade Gran Tietê entende que a biblioteca deve ser dotada de acesso 

especial aos portadores de deficiência física e a estes disponibilizar, também, todos 

os equipamentos necessários, computadores, e sanitários apropriados. Para a 

atualização do acervo, são levadas em consideração as solicitações de professores, 

sugestões dos profissionais da área e consulta frequente de catálogos de editores. 

A GRAN TIETÊ prioriza a incorporação de materiais novos e inovadores, que 

indiquem ter a capacidade de fornecer uma nova dinâmica ao processo de ensino-

aprendizagem, e que auxiliem os estudantes e professores em suas atividades 

curriculares e extracurriculares.  

Os seguintes critérios são observados na seleção dos materiais do acervo 

incluindo os sites, vídeos, e CD-ROM recomendados:  

- Adequação aos propósitos e ao público-alvo da Biblioteca;  

- Boa apresentação e atratividade visual;  

- Convênios de cooperação com outros institutos de pesquisa em educação, 

bibliotecas e museus;  

- Indicações de usuários da Biblioteca, docentes e/ou de pesquisadores da Faculdade;  

- Interatividade com o usuário;  
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- Liberdade de direitos autorais, ou autorização de uso do material pelo detentor dos 

direitos;  

- Pesquisas na rede Internet;  

- Presença de conteúdo significativo, de fácil compreensão e utilização;  

- Reconsideração, descarte e avaliação do acervo;  

- Qualidade, atualidade e confiabilidade da informação;  

- Relevância e utilidade para o usuário.  

A princípio, todo material incorporado ao acervo torna-se permanente. A 

reconsideração da seleção poderá ocorrer nos casos em que o material apresente 

baixo índice de utilização, que não justifique sua permanência no acervo, ou seja, 

constatados problemas relativos aos direitos autorais.  

Em casos de dúvidas ou desentendimento quanto à adequação de algum 

material, este é submetido à avaliação de bibliotecários, professores, educadores, e 

pesquisadores da Faculdade, cujo parecer final decidirá sobre a permanência ou não 

do mesmo. Os links externos recomendados passam por uma reavaliação periódica, 

e sua inclusão é reconsiderada nos casos em que o site não mais atenda aos critérios 

de seleção acima, ou quando constatada a falência do link.  

Quanto aos métodos de acesso à informação a Biblioteca se utiliza de todas as 

formas disponíveis para manter informados os seus usuários sobre os produtos e 

serviços colocados à sua disposição e quais as principais fontes de informação 

especializada. Disponibilizada a informação contida no seu acervo documental, 

através de leitura “in loco” e empréstimo domiciliar, com exclusão dos periódicos, os 

quais não podem sair da biblioteca. 

 O Serviço de Empréstimo destina-se somente a docentes, discentes, ex-

alunos e entre bibliotecas. Faculta igualmente um Serviço de Fotocópias, quer de 

artigos de publicações periódicas, quer de capítulos de monografias. Além do acesso 

direto aos documentos, o usuário tem a sua disposição de um serviço de pesquisa 

bibliográfica automática, através de consulta à Base de Dados. 

 

 Espaço Físico 

 

A Biblioteca apresenta condições adequadas quanto a espaços, mobiliários, 



             PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

318 
 

equipamentos, infra-estrutura e condições ambientais (luminosidade, umidade e 

sistema de prevenção contra fungos, insetos e qualquer tipo de microorganismo). 

Dispõe de sistema de proteção contra incêndio e sistema antifurto para a 

armazenagem, preservação e funcionamento do acervo bibliográfico disponível. 

A Biblioteca não apresenta qualquer tipo de barreira arquitetônica, permitindo 

que todos tenham condições de acesso a suas edificações, espaços, mobiliário e 

equipamentos. O espaço físico abaixo discriminado indica as instalações do acervo 

para estudos individuais e em grupo, leitura, consulta, processamento técnico, 

atividades administrativas e demais áreas necessárias na Biblioteca para o melhor 

atendimento ao seu usuário. 
 

Espaços da Biblioteca  Quant. Área Capacidade 
  (m²) (pessoas) 
Espaço para o Acervo  1 60,00 30 
Espaço para Leitura  1 50,00 40 
Box - Leitura Individual  10 10,00 10 
Sala de estudo em grupo  1 8,00 6 
Sala de vídeo  1 8,00 6 
Espaço para recepção e atendimento  1 10,00 4 
Terminais para Acesso à Internet  5 5 5 
Terminais para Acesso ao Acervo  2 2 2 
TOTAL  153,00 103 

 
Quadro 20- Descrição dos espaços da biblioteca. 

 

 Instalações para o acervo 

 

Na Biblioteca da Faculdade Gran Tietê existem áreas reservadas para 

estudos individuais com espaço e mobiliário adequados, oferecendo boxes para os 

usuários, proporcionando comodidade e facilidade para o acesso. Os espaços para 

estudo são bem iluminados, com refrigeração adequada, sem interferências sonoras, 

além de permanentemente conservados e limpos. 

 

 Instalações para estudos individuais 

 

Na Biblioteca da GRAN TIETÊ existem áreas reservadas para estudos 

individuais com espaço e mobiliário adequados, oferecendo boxes para os usuários, 

proporcionando comodidade e facilidade para o acesso. Os espaços para estudo são 
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bem iluminados, com refrigeração adequada, sem interferências sonoras, além de 

permanentemente conservados e limpos. 

 

 Instalações para estudos em grupos 

 

As salas para estudo em grupo estão devidamente instaladas e climatizadas, 

tendo cada uma delas mesa circular com seis cadeiras. Os espaços proporcionam a 

reserva necessária para o tipo de atividades que neles são desenvolvidas. Por 

estarem inseridos no corpo da Biblioteca, estão atendidos os aspectos de iluminação, 

refrigeração, acústica e limpeza. 

 

 Acervo Geral 

 

O acervo geral da Biblioteca possui os mais diversos suportes de informação 

como livros, periódicos, fitas de vídeos, CD-ROMs, fitas K-7, bases de dados, DVDs, 

folhetos, informativos, mapas, jornais e revistas não científicos, entre outros. Todo 

este material está devidamente distribuído nas estantes, tendo sido etiquetado e 

preparado de acordo com os padrões bibliográficos de catalogação (Código de 

Catalogação Anglo Americano - AACR2) e classificação (Classificação Decimal de 

Dewey - CDD), para que sua recuperação no acervo seja imediata. 

Este acervo bibliográfico é atualizado constantemente, com verba 

especialmente destinada pela Instituição para as aquisições, por indicação de alunos 

e professores, por solicitação das coordenadorias de cursos, da direção ou da 

bibliotecária, em razão de novas edições, de deteriorização ou perda, para atualização 

dos temas objeto de estudos, além da necessidade de aquisição de novas publicações 

para subsidiarem projetos de pesquisa e extensão. 

A Biblioteca da GRAN TIETÊ também pratica a Política de Desenvolvimento 

de Coleções tendo como finalidade atender apropriadamente as funções de ensino, 

pesquisa e extensão, acompanhando o desenvolvimento e crescimento da Instituição.  
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 Informatização do acervo 

 

A informatização da Biblioteca merece especial destaque no projeto global da 

Faculdade Gran Tietê, dando origem a uma política voltada para a aquisição de 

equipamentos (computadores e periféricos) e contratação de pessoal técnico e 

operadores qualificados, em benefício dos padrões de desempenho institucional e do 

público usuário, o qual recebe treinamento para a utilização de tais equipamentos.  

Os usuários têm à disposição serviços informatizados para busca e localização 

de material informacional como:  

− Conexão com outras instituições, via Internet, para facilitar pesquisas 

bibliográficas;  

− Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT;  

− Serviço de consulta às bases de dados;  

− Programa de automação dos catálogos para localização da informação no acervo 

por autor, título e assunto.  

A Biblioteca também tem todos os seus serviços internos informatizados 

(registro, catalogação, indexação etc.), bem como os serviços diretamente ligados aos 

usuários (identificação, empréstimo/devolução, reserva etc.). 

 

 Periódicos Específicos do Curso de Enfermagem 

 

A instituição possui assinaturas e acesso aos periódicos especializados, 

indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior que 20 títulos 

distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado 

em relação aos últimos 3 anos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR 
A finalidade precípua da revista é a publicação de trabalhos representativos em cirurgia cardiovascular, 
incluindo textos originais, pioneiros, de pesquisa, atualização, relatos de caso e também a experiência 
apresentada no Congresso Nacional de Cirurgia Cardíaca 
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-7638&lng=pt&nrm=iso 
 
2. ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA, FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
On-line version ISSN 1678-4464 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X 
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3. INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO 
Contribuir para a consolidação e desenvolvimento do campo de conhecimento da Saúde Coletiva, 
afirmando seu caráter multidisciplinar e seu compromisso com as transformações sociais que resultem 
em benefícios para a saúde de populações humanas, através da divulgação de pesquisas originais de 
cunho teórico e/ou aplicado de interesse para a saúde pública. 
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-462X&lng=pt&nrm=iso 
 
 
4. REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA 
A Revista Brasileira de Epidemiologia tem por finalidade publicar Artigos Originais e inéditos, inclusive 
de revisão crítica sobre um tema específico, que contribuam para o conhecimento e desenvolvimento 
da Epidemiologia e ciências afins.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X&lng=pt&nrm=iso 
 
 
5. REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE MATERNO INFANTIL 
Divulgar artigos científicos englobando o campo da saúde materno infantil. 
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829&lng=pt&nrm=iso 
 
 
6. CADERNO DE SAÚDE PÚBLICA: REPORTS IN PUBLIC HEALTH 
Publicar artigos originais que contribuam para o estudo da saúde pública em geral e disciplinas afins, 
como epidemiologia, nutrição, parasitologia, ecologia e controles de vetores, saúde ambiental, políticas 
públicas e planejamento em saúde, ciências sociais aplicadas à saúde, dentre outras.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso 
 
7. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 
versão impressa ISSN 0034-7167 
versão On-line ISSN 1984-0446 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167&lng=pt&nrm=iso 
 
8. EPIDEMIOLÓGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE 
Difundir o conhecimento epidemiológico aplicável às ações de vigilância, de prevenção e 
de controle de doenças e agravos de interesse da Saúde Pública, visando ao 
aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2237-9622&lng=pt&nrm=iso 
 
 
9. CADERNO DE SAÚDE PÚBLICA 
Publicar artigos originais que contribuam para o estudo da saúde pública em geral e 
disciplinas afins, como epidemiologia, nutrição, parasitologia, ecologia e controles de 
vetores, saúde ambiental, políticas públicas e planejamento em saúde, ciências sociais 
aplicadas à saúde, dentre outras. 
ACESSO:  
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso 
 
10. CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA 
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Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas considerados 
relevantes para a Saúde Coletiva.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso 
 
11. JORNAL BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA 
Divulgar trabalhos de pesquisa científica no campo da psiquiatria e áreas afins, realizados 
em instituições brasileiras e estrangeiras.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0047-2085&lng=pt&nrm=iso 
 
12. REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 
Divulgar a produção científica, de diferentes áreas do saber, que seja do interesse da 
Enfermagem, incluindo a que expresse o projeto político da Associação Brasileira de 
Enfermagem.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167&lng=pt&nrm=iso 
 
13. UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. FACULTAD DE ENFERMERÍA 
versión On-line ISSN 0717-9553 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9553&lng=es&nrm=iso 
 
14. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA 
Print version ISSN 1415-790X 
On-line version ISSN 1980-5497 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X 
 
15. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 
Print version ISSN 0034-7167 
On-line version ISSN 1984-0446 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167 
 
16. REVISTA ELETRÔNICA DE ENFERMAGEM 
http://www.revistas.ufg.br/fen 
JOURNAL OF NURSING UFPE 
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista 
 
17. REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM 
http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/index 
 
18.NORTHEAST NETWORK NURSING JOURNAL 
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista 
 
19. ACTA SCIENTIARUM. HEALTH SCIENCES 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci 
 
20. CASA DE OSWALDO CRUZ, FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Print version ISSN 0104-5970 
On-line version ISSN 1678-4758 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5970&lng=en&nrm=iso 
 
21. ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO / UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
versão On-line ISSN 1518-8345 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-1169&nrm=iso 
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22. ASSOCIAÇÃO DE NEUROLOGIA COGNITIVA E DO COMPORTAMENTO 
versão impressa ISSN 1980-5764 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1980-5764 
 
23. NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO - PAGU 
versão On-line ISSN 1809-4449 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-8333 
 
24. A REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Política de aquisição, expansão e atualização 

 

A Faculdade Gran Tietê pratica uma Política de Aquisição, Expansão e 

Atualização em sua Biblioteca com o objetivo principal de mantê-la sintonizada com a 

proposta pedagógica dos seus cursos. A Instituição adota, para aplicação dessa 

Política, critérios definidos para aquisição de seu acervo (livros, periódicos, bases de 

dados, multimeios etc.).  

Um dos principais critérios aplicados leva em consideração a proposta 

pedagógica dos cursos e as prioridades para a bibliografia básica e complementar 

para tomada de decisão. A Biblioteca identifica a existência ou não, em seu acervo, 

da bibliografia básica e complementar das disciplinas oferecidas pelos cursos da 

GRAN TIETÊ, por meio de um inventário. 

Uma vez constatada a inexistência de algum título ou, mesmo fazendo parte 

do acervo esteja em quantidade inadequada em relação ao número de alunos 

matriculados na disciplina que o indicou ou sem condições de uso por qualquer tipo 

de deteriorização, é solicitado aos órgãos administrativos da GRAN TIETÊ sua 

aquisição imediata. 

Em relação aos periódicos, a Biblioteca da GRAN TIETÊ sempre renova as 

assinaturas de títulos correntes que são de interesse para os cursos e, ainda, promove 

a aquisição de novos títulos por meio de contatos frequentes com empresas 

especializadas em periódicos nacionais e estrangeiros ou por indicação de usuários. 

Por diversas razões, muitos periódicos podem se tornar ultrapassados, não sendo 

mais de utilidade para cursos das áreas que abrangem. Nestes casos, a Biblioteca, 

em parceria com os coordenadores de curso, deve selecionar novos títulos, para que 
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seja feita a aquisição. A Biblioteca da GRAN TIETÊ sempre toma o cuidado de 

verificar nestes novos títulos a serem adquiridos, se não houve interrupção em seus 

fascículos ou se sua edição não está em vias de encerramento. 

Os multimeios são, geralmente, indicados pelas coordenações de curso. 

Muitas vezes uma informação contida em um determinado suporte de informação 

pode servir para diversas disciplinas em vários cursos; assim, a Biblioteca, na medida 

do possível, adquire mais de um conjunto de exemplares para atingir o maior número 

de usuários. As bases de dados, on-line ou não, compreendem, em sua maioria, 

quase todas as disciplinas de um mesmo curso e, muitas vezes, podem abranger 

vários cursos pertencentes a uma mesma área. São grandes depósitos de informação 

atualizada e por esta razão são fundamentais no acervo da Biblioteca.  

Para o cumprimento da Política de Aquisição, Expansão e Atualização a 

mantenedora prevê em seu orçamento a destinação um percentual de sua receita 

anual – conforme prevê o PDI. 
 

 

 Horário de funcionamento 

 

A Biblioteca da GRAN TIETÊ tem um horário de funcionamento que dá 

oportunidade ao aluno de utilizá-la no turno de funcionamento do seu curso e em 

outros horários, inclusive aos sábados, com a preocupação de que permaneça pelo 

menos um bibliotecário durante todo o período de seu funcionamento. 
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
SEMANAS MANHÃ TARDE NOITE 
 INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 
Segunda à Sexta-feira  8:00  12:00  12:00  18:00  18:00  22:40  
Sábados  8:00  12:00  -  -  -  -  

 
Quadro 21- Horário de Funcionamento da Biblioteca. 

 
 

 Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 

 

A Biblioteca atende ao público interno: alunos, professores e funcionários da 

Faculdade Gran Tietê; e também o público externo, mas, este último, apenas para 

consultas em suas dependências. 
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A Biblioteca possui acesso restrito, porém, está nos planos da GRAN TIETÊ a 

sua ampliação física, bem como, o acesso livre. A leitura na Biblioteca é franqueada 

aos usuários, devendo as obras consultadas serem deixadas sobre o balcão de 

atendimento para que um funcionário da Biblioteca as devolva às estantes. Estas 

consultas também são computadas para fins estatísticos. 

O acesso ao acervo pode se dar também por meio da página que a GRAN 

TIETÊ tem na Internet. Nela, existe um espaço para a Biblioteca no qual os títulos do 

acervo estão discriminados e podem ser pesquisados. O sistema de informação da 

Biblioteca possibilita o acesso remoto ao acervo na própria Faculdade e fora dela, 

tanto para consulta como para seus serviços. A Biblioteca da Faculdade Gran Tietê 

oferece os seguintes a seguir descritos. 

 

 Empréstimo Domiciliar 

 

− Permitido a docentes, discentes, técnico-administrativos e usuários visitantes, 

desde que cadastrados; 

− O tempo de empréstimo varia de três a quinze dias, dependendo do tipo de material 

emprestado e do usuário; 

− O limite de material emprestado também é variável, de acordo com o usuário; 

− Existe a possibilidade de renovação de empréstimo e reserva, por telefone e via 

Internet. 

 

1. Empréstimos Entre Bibliotecas 

 

O objetivo é fornecer aos usuários da Biblioteca da GRAN TIETÊ originais ou 

reproduções de periódicos, teses, dissertações, monografias ou trabalhos que não 

estejam disponíveis no acervo. Igualmente, proporciona a outras instituições que 

solicitem os documentos existentes no acervo e requeridos.  

 

 Serviço de Comutação Bibliográfica 
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O Serviço de Comutação Bibliografia recupera documentos não localizados no 

Sistema de Biblioteca da GRAN TIETÊ. Realiza também empréstimo de livros, artigos, 

teses e dissertações entre Bibliotecas nacionais por meio do COMUT.  

 

 Treinamento de usuários 

 

É oferecido ao usuário um treinamento para melhor utilização do acervo e dos 

serviços oferecidos pela Biblioteca. 

 

 Auxílio na busca da informação 

O usuário pode agendar um horário para que um bibliotecário o ajude a localizar 

informações via Internet ou em bases de dados. Este tipo de atendimento mais 

personalizado é muito utilizado na Biblioteca da GRAN TIETÊ. 
 

 

 Alerta bibliográfico 

 

Este serviço mantém informado e atualizado o usuário da Biblioteca da GRAN 

TIETÊ sobre conteúdos das publicações periódicas especializadas de seu interesse.  

Periodicamente, a Biblioteca expõe em seu quadro de avisos listas de editoras, 

sumários correntes, eventos, cursos e novas aquisições. 
 

 Reprografia 

 

O serviço de fotocópia funciona nas dependências da Faculdade e obedece a 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais e proíbe a 

reprodução total de livros e outros materiais. 
 

 Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

 

A Biblioteca, por meio de seus recursos técnicos e talentos humanos, auxilia 

e oferece treinamento aos seus usuários quanto à normalização técnica e 

bibliográfica, baseando-se nas normas da ABNT, quanto à elaboração de fichas 
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catalográficas segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano AACR2, bem 

como orientação quanto à recuperação de informação. 

Está disponibilizado, para auxilio aos usuários, o Manual para Elaboração e 

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, elaborado pela Coordenadoria de Pesquisa 

e Monografia. Este Manual tem por base as normas da ABNT, as quais estão também 

disponíveis no acervo. 

 

 Pessoal técnico-administrativo 

 

A Biblioteca está sob a responsabilidade de profissionais devidamente 

habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Biblioteconomia, além de auxiliares 

contratados pela entidade mantenedora. 

 
 

6.6. LABORATÓRIOS  

 

Na sequência estão apresentadas as informações detalhadas sobre os 

laboaratórios do Curso de Enfermagem da Faculdade Gran Tietê. 

 

 Espaço  Físico 

 
O curso de Enfermagem da Faculdade Gran Tietê utiliza laboratórios com 

espaço físico adequado para o número de alunos por laboratório, boa acústica, 

iluminação adequada, ventilação adequada às necessidades climáticas locais, 

mobiliário ergonômico, limpeza rigorosa e constante de todos os espaços e 

equipamentos específicos para o uso de cada laboratório. Os laboratórios são 

utilizados nas aulas teóricas e práticas e também nos horários livres para que os 

alunos possam realizar seus estudos e pesquisas. Para tanto, cada laboratório possui 

para o seu gerenciamento uma equipe de pessoal técnico especializado.  O quadro a 

seguir demonstra os laboratórios existentes e os que estão previstos para construção 

pela Instituição. 
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LABORATÓRIOS 

LABORATÓRIO CARACTERÍSTICAS UTILIZAÇÃO 

Área (m2) Capacidade Existente à 
Construir 

M T N 

Informática  I 
 

60,00 25 x  x x x 

Informática  II 
 

100,00 50  x x x x 

Multidisciplinar I 
(Quimíca e Bioquímica) 

50,00 25 x  x x x 

Multidisciplinar II 
(Microscopia) 

70,00 25 x  x x x 

Anatomia Humana 
(Anatomia e Fisiologia) 

100,00 25 x  x x x 

Semiologia e Semiotécnica I 100,00 25 x  x x x 
 

Semiologia e Semiotécnica II 
(UTI e Centro Cirúrgico) 

100,00 25  x x x x 
 

Materno-Infantil 100,00 25  x x x x 

Quadro 22- Laboratórios existentes e previstos. 
 
 
 

 Laboratórios didáticos especializados: quantidade 

 

 

As atividades de laboratórios devem se apoiar em problemas bem delineados, 

permitindo que o aluno desenvolva competências e habilidades propostas. A 

confecção de relatórios deve ser uma prática contínua das disciplinas de caráter 

experimental, tendo por objetivo o desenvolvimento da habilidade de comunicação 

escrita, além de consolidar os conhecimentos teóricos e tecnológicos estudados. É 

fundamental que os programas das atividades curriculares especifiquem de que modo 

será efetuado o desenvolvimento dos conteúdos previstos para as atividades 

laboratoriais de forma inequívoca. As atividades de natureza prática deverão ser 

compostas por conjuntos de tarefas que permitam ao estudante o desenvolvimento 

de competências e habilidades nos domínios dos fenômenos visados pelas atividades 

curriculares de modo a permitir a sólida construção de conceitos inerentes à formação 

do egresso, desse modo, viabilizando a assimilação dos conhecimentos necessários 

ao futuro exercício profissional.  
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Nesse sentido, é necessário que as realizações das atividades de laboratório 

sejam orientadas por um Roteiro, que contemple informações como: título, objetivos, 

conhecimentos necessários, materiais e métodos, e ainda, as competências e 

habilidades que serão desenvolvidas. Recomenda-se a obrigatoriedade da 

elaboração de relatórios para as atividades práticas, a fim de desenvolver a habilidade 

de comunicação escrita e utilização de recursos de informática, assim como 

consolidar os conhecimentos teóricos e tecnológicos estudados. O planejamento das 

atividades de ensino-aprendizado deve ser efetuado com base numa visão 

pragmática de assimilação dos fundamentos subjacentes aos fenômenos de 

interesse, de modo a que a construção de conceitos se inicie sobre uma base 

observacional crítica, orientada pelo docente, mas construída, passo-a-passo, pelo 

discente, ao qual a apresentação de modelos lógicos e matemáticos descritores do 

fenômeno somente deve ser efetuada após a perfeita compreensão conceitual do 

fenômeno.  

 Assim, a Faculdade Gran Tietê possui os seguintes laboratórios específicos:  

- Laboratório Multidisciplinar I  

- Laboratório Multidisciplinar II  

- Laboratório de Anatomia Humana  

- Laboratório de Semiologia e Semiotécnica  

- Laboratório de Informática 

 

 Laboratórios didáticos especializados: qualidade e 

serviço 

 
 

Os laboratórios didáticos possuem normas de funcionamento, utilização e 

segurança. São adequados, possuem acessibilidade, plano de atualização de 

equipamentos e disponibilidade de insumos.  

A Faculdade Gran Tietê possui os seguintes laboratórios específicos:  

- Laboratório Multidisciplinar I  

- Laboratório Multidisciplinar II  

- Laboratório de Anatomia Humana  

- Laboratório de Semiologia e Semiotécnica  
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- Laboratório de Informática  

Os laboratórios possuem:  

- Técnico responsável  

- Normas de Segurança - Espaços de Aprendizagem e Laboratórios;  

- Regulamento - Laboratórios Didáticos;  

- Manual - Normas de Segurança - no âmbito do Campus;  

- Política de aquisição, atualização e manutenção de equipamentos de informática e 

softwares;  

- Regulamento - Laboratório de Informática 

- Regulamento – Laboratório de Enfermagem 

 
 
B. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO 
 

O entendimento dos processos físico-químicos tipicamente associados a essa 

transformação dos recursos naturais deve ser facultado pelas atividades curriculares 

no curso de Enfermagem. Essa compreensão é essencial para apropriação de 

conhecimentos a ser obtida através das atividades curriculares vinculadas aos 

estudos dos processos produtivos, em especial, processos de fabricação, 

transformação e construção, a par da capacidade de projetar bens utilizando-os.   

As atividades de laboratórios devem se apoiar em problemas bem delineados, 

permitindo que o aluno desenvolva competências para sua formação. A confecção de 

relatórios deve ser uma prática contínua das disciplinas de caráter experimental, tendo 

por objetivo o desenvolvimento da habilidade de comunicação escrita, além de 

consolidar os conhecimentos teóricos e tecnológicos estudados. É fundamental que 

os programas das atividades curriculares especifiquem de que modo será efetuado o 

desenvolvimento dos conteúdos previstos  para as atividades laboratoriais de forma 

inequívoca.  

As atividades de natureza prática deverão ser compostas por conjuntos de 

tarefas que permitam ao estudante o desenvolvimento de competências e habilidades 

nos domínios dos fenômenos visados pelas atividades curriculares de modo a permitir 

a sólida construção de conceitos inerentes à formação do egresso, desse modo, 

viabilizando a assimilação dos conhecimentos necessários ao futuro exercício 
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profissional. Nesse sentido, é necessário que a realização das atividades de 

laboratório sejam orientadas por um Roteiro, que contemple informações como: título, 

objetivos, conhecimentos necessários, materiais e métodos, e ainda, as competências 

e habilidades que serão desenvolvidas.  

Recomenda-se a obrigatoriedade da elaboração de relatórios para as 

atividades práticas, a fim de desenvolver a habilidade de comunicação escrita e 

utilização de recursos de informática, assim como consolidar os conhecimentos 

teóricos e tecnológicos estudados. O planejamento das atividades de ensino-

aprendizado deve ser efetuado com base numa visão pragmática de assimilação dos 

fundamentos subjacentes aos fenômenos de interesse, de modo a que a construção 

de conceitos inicie-se sobre uma base observacional crítica, orientada pelo docente, 

mas construída, passo-a-passo, pelo discente, ao qual a apresentação de modelos 

lógicos e matemáticos descritores do fenômeno somente deve ser efetuada após a 

perfeita compreensão conceitual do mesmo, conforme apresentado na figura a seguir. 
 

 

Figura 16. Fluxograma da proposta de sequência de ações para o aprendizado “construtiva”. 
 
 
 

 Laboratórios – Descrição 

 

A seguir estão descritos cada um dos laboratórios existentes / previstos para o 

curso. 

 

DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS EXISTENTES 
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Laboratório de Informática I 
Área Total 60 m² 

Objetivos 
� Práticas relacionadas à editoração de texto, planilhas, banco dados, gráficos, softwares específicos e 

apresentações. 
Descrição 

� 25 computadores dispostos em bancadas  
� Lousa – com pincel 

Softwares 
1. AUTO CAD - software do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por computador. É utilizado 

principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de 
modelos tridimensionais (3D). 

2. GP1 (DEPS/UFSC) - O objetivo do jogo GP-1 é possibilitar aos participantes a elaboração de um plano estratégico 
de produção bianual e sua avaliação através da simulação das decisões. A empresa do jogo é uma fábrica de 
móveis, que focaliza a sua produção na fabricação de camas, sendo que sua estrutura produtiva pode ser 
planejada estrategicamente segundo um grupo de alternativas para se adequar a demanda simulada. Clique na 
figura ao lado para baixar o jogo GP-1. 

3. GP-2(DEPS/UFSC) - simula as atividades de planejamento e controle de produção a nível tático e operacional, 
em um sistema de produção “empurrado” em períodos semanais. A empresa do jogo GP-2 é a mesma fábrica de 
móveis, chamada Cia Industrial de Móveis, apresentada no GP-1. No GP-1 os produtos foram tratados como uma 
família (camas) e as decisões eram de nível estratégico (trimestrais, totalizando dois anos). Agora, no GP-2 tem-
se dois produtos distintos: as camas simples (ST) e luxo (LX), com decisões de nível tático-operacional (doze 
semanas de simulação, totalizando um trimestre).  

4. GP-3 (DEPS/UFSC) - simula as suas atividades de planejamento e controle de produção a nível tático e 
operacional, em um sistema de produção “puxado”. Essa empresa é a mesma do jogo GP-2 que sofreu algumas 
modificações em sua estrutura produtiva de forma a permitir a implantação do sistema Kanban. Em função da 
formação de células de manufatura, a programação da produção deixa de ser via MRP (empurrada) e passa a 
ser via Kanban (puxada).  

5. Mecânica Básica - Utilidade educativa para aprender como funcionam diversos sistemas mecânicos. 
6. VLabQ: Laboratório Virtual de Química- Simulador interativo de Química que imita o efeito de cada experiência. 
7. Cabri 3D - Aplicação educativa destinada ao estudo da geometria. 
8. Kicad - Ferramenta para criar esquemas eletrônicos e circuitos impressos. 
9. Winplot  - Ferramenta matemática para gerar gráficos a partir de qualquer equação. 
10. Herramientas para Matemáticas - ferramenta para automatizar e facilitar o cálculo de inúmeros exercícios 

matemáticos. 
11. CaR Régua e Compasso - Ferramentas de desenho técnico com régua e compasso, ideal para praticar geometria. 
12. Logisim - Ferramenta para desenhar e simular circuitos lógicos digitais. 
13. Linear Álgebra - Programa capaz de realizar todo tipo de operações de álgebra com matrizes. 
14. Resistor Colour Code Solver - Calcula os valores dos resistores através do seu código de cores e vice-versa. 
15. Function Analyzer - Gera gráficos a partir de funções matemáticas. 
16. Data Paint - Gera gráficos de dados estatísticos. 
17. GeoGebra - Aplicação educativa destinada ao estudo da geometria e da álgebra. 
18. MathGraph- Representa graficamente o resultado de qualquer função matemática. 
19. Graph- Representação gráfica de funções matemáticas. 
20. Pacote Estatístico Simfit - Pacote de programas destinados a profissionais e usuários especializados na área 

científica. 
21. Virtual Physics - Uma excelente coletânea de programas que simulam fenômenos físicos. 
22. Aproximações Eulers - Ferramenta para resolver equações diferenciais. 
23. Limix Suite - Uma ferramenta para realizar qualquer tipo de cálculos. 
24. Graphmatica- Utilidade matemática que representa graficamente operações ordinárias, paramétricas e 

diferenciais. 
25. UD Pendulum- Simulador gráfico do comportamento de um pêndulo. 
26. Programação Linear- Utilidade para resolver problemas de programação linear com até duas variáveis. 
27. Formulator Express- Um editor matemático de caráter avançado, que lhe permite criar e modificar expressões . 
28. Gnumeric- Um completíssimo programa de cálculo que serve para gerenciar, processar e analisar dados 

numéricos. 
29. CaRMetal - Traça retas, semi-retas, paralelas, polígonos, ângulos, etc., omitindo os passos intermediários. 
30. FNGraph- Ferramenta grátis de representação gráfica e análise de funções matemáticas. 
31. Lei de Ohm - Aplica Científicamente todas as fórmulas possíveis para a lei de Ohm. 
32. OmniGlyph- Uma completa utilidade desenvolvida em Ensamblador para o design de circuitos eletrônicos. 
33. Math-o-mir - Um editor matemático para escrever e resolver equações. 
34. Grapes- Programa para criar gráficos de funções matemáticas. 
35. Derivador- Matemática em estado puro. Calcula a derivada de qualquer função. 
36. Geometry Calculator- Calcula o volume, área, circunferência e superfície de todo tipo de figuras geométricas. 
37. Gestran - é um sistema de administração de empresas de transportes, compreendendo todas as funções de uma 

transportadora com controle de estoque para logística.  
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38. LSSP PCP1 (DEPS/UFSC) - O jogo de empresas LSSP_PCP1trabalha a dinâmica de PCP da malharia no 
horizonte de longo prazo, com 12 períodos mensais simulados. Ao se iniciar o jogo deve-se escolher a estrutura 
fabril da malharia (pequena, média ou grande) e o tamanho do mercado consumidor (de massa, repetitivo em 
lotes ou sob encomenda) para as três famílias de malhas. Como o horizonte do jogo é de longo prazo, o objetivo 
do mesmo é montar um plano estratégico de produção, a partir da previsão da demanda de longo prazo, 
estruturando os recursos físicos da empresa, de maneira que a mesma trabalhe no mercado escolhido da forma 
mais eficaz possível. 

39. LSSP_PCP2 (DEPS/UFSC) - tem por objetivo estudar e discutir as características de um sistema de PCP que 
atenda uma empresa com produção repetitiva em lotes voltado para a programação da produção empurrada. 
Nesse jogo é necessário aplicar os conceitos de previsão de demanda, planejamento-mestre (PMP), planejamento 
das necessidades de materiais (MRP), programação avançada com capacidade finita (APS), ponto de pedido, 
emissão e liberação de ordens e acompanhamento da produção. 

40. LSSP_PCP3(DEPS/UFSC) - tem por objetivo estudar e discutir as características de um sistema de PCP que 
atenda uma empresa com produção repetitiva em lotes voltado para a programação da produção puxada e 
empurrada simultaneamente. Nesse jogo é necessário aplicar os conceitos de previsão de demanda, 
planejamento-mestre (PMP), planejamento das necessidades de materiais (MRP), sistema kanban, ponto de 
pedido, emissão e liberação de ordens e acompanhamento da produção.  

 
Quadro 23- Descrição do Laboratório de Informática e Expressão Gráfica I. 

 
 

 
Foto 28. Laboratório de Informática I. 

 
 
 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR I 
Área Total 50 m² 

Objetivos 
� Práticas relacionadas aos conteúdos de propriedades da matéria, soluções, ligações químicas, físico-

química, reações químicas, eletroquímica, equilíbrio químico, estequiometria. 
� Processos de Natureza Químicos: Sistemas térmicos; Agitação e mistura de fluidos e sólidos; 

Separação e redução de tamanho de sólidos; Separação de sistemas particulados; Troca térmica entre 
fluídos. 

Descrição 
� Dispostas em bancadas (3,00 x 0,85), revestidas de granito, com pia, com 6 tomadas elétricas e 

pontos de gás em cada bancada.  
� Armários para guardar o material experimental e os instrumentos de laboratório. 

Equipamentos 
Balança 1 
Capela de exaustão de gases 1 
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Destilador de água bancada cap. 4L/4h 1 
Destilador de água  1 
Estabilizador  1 
Lava-olhos  1 
Microscópio  2 
Refrigerador  1 
Viscosímetro  1 

Vidraria 
Aclopador para microfones 1 
Argola de ferro para funil grande 5 
Argola de ferro para funil média 5 
Argola de ferro para funil pequena 5 
Bacias de plástico pequena de 2,5L 5 
Balança 1 
Balança BK 3000 (3000 g x 0,01 g ) 1 
Balança BK 3000 (3000 g x 0,01 g ) - Gehaka 1 
Balança digital 9094 (0 a 3 K Divisão 1g) - (3 a 6 K - Divisão 2g) - 
Toledo 

1 

Balão de destilação 3 
Balão de fundo chato de 250 mL 5 
Balão de fundo redondo 100 mL 3 
Balão de fundo redondo 250 mL 3 
Balão de fundo redondo 50 mL 1 
Balão volumétrico c/ rolha poli 100 ml 1 
Balão volumétrico R/Poli 1000 ml 5 
Balão volumétrico R/Poli 500 ml 10 
Balão volumétrico R/Poli 250 ml 10 
Balão volumétrico R/Poli 100 ml 15 
Balão volumétrico R/Poli 50 ml 50 
Balão volumétrico R/Poli 10 ml 30 
Balão volumétrico c/ rolha poli 250 ml 1 
Balão volumétrico de fundo chato -  250 ml 1 
Balão volumétrico de fundo chato – 100 ml 2 
Balão volumétrico de fundo chato – 200 ml 5 
Balão volumétrico de fundo chato – 500 ml 1 
Balão volumétrico de fundo chato 50 mL 10 
Banco óptico Plano Catelli 1 
Bandeja de plástico grande 3 
Bandejas de plástico pequena 5 
Banho-maria 1 
Barrilete de PVC p/ água 10L 2 
Barrilete PVC 20 litros 1 
Barrilhete de 20 L 1 
Bastão de vidro 25 
Bastão de vidro DM 8 x 300 mm 1 
Bastão de vidro fino de 30x0.5 10 
Bastão de vidro médio 31x1.0 10 
Becker – 100 ml 10 
Becker – 150 ml 1 
Becker – 250 ml 20 
Becker – 200 ml 2 
Becker – 50 ml 15 
Beckar – 10 ml 50 
Becker – 5 ml 15 
Bico de bunsen 12 
Bico de Bunsen 15 
Bico de bunsen c/ registro 1 
Bico de merck 10 
Borrifador de 350 mL 1 
Bureta – 25 ml 1 
Bureta – 50 ml  1 
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Bureta de 25 mL 10 
Bureta de 50 mL 10 
Bureta graduada c/ torneira teflon 25 ml - 1/10 1 
Bureta graduada c/ torneira teflon 50 ml - 1/10 1 
Cadinho pequeno 06 
Cadinho porcelana 50 ml - 6B 36 1 
Calorímetro H2O 1 
Capela  1 
Capela Exaustão de  Gases (A80xP80xL60) Motor 1/6HP - 
CQU800 (220V) 

1 

Cápsula de porcelana 5-70 5 
Chapa aquecedora redonda DM 20 x 12 Alumínio 350º C - 
Q310/22B  (220V) 

1 

Chuveiro e lava olhos Mod. CL 001 90º DM 3/4" 1 
Condensador 1 
Conjunto Emília com manômetro 1 
Copo Becker FB vidro 100 ml - Cap-lab 1 
Copo Becker FB vidro 1000 ml - Cap-lab 1 
Copo Becker FB vidro 2000 ml - Cap-lab 1 
Copo Becker FB vidro 50 ml - Cap-lab 1 
Copo Becker FB vidro 600 ml - Cap-lab 1 
Cronômetro digital 1 
Cronometro digital MOD CD-2800 1 
Dessecador a vácuo 250mm, em polipropileno - Ref 553/554 (c/ 
placa) 

1 

Destilador 1 
Destilador de água 1,2 L/H (220V) 1 
Destilador de água bancada cap. 4L/4h 1 
Destilador de água 5 L/H - Q341/25 (220V) 1 
Digital multimeter 2 
Dilatômetro linear 1 
Erlenmeyer BE vidro 1000ml - Cap-lab 1 
Erlenmeyer BE vidro 125 ml - Cap-lab 1 
Erlenmeyer BE vidro 2000 ml - Cap-lab 1 
Erlenmeyer BE vidro 250 ml - Cap-lab 1 
Erlenmeyer BE vidro 500 ml - Cap-lab 1 
Erlenmeyer – 100 ml 2 
Erlenmeyer – 1000 ml 3 
Erlenmeyer – 125 ml 9 
Erlenmeyer – 2000 ml 3 
Erlenmeyer – 250 ml 10 
Erlenmeyer – 500 ml 2 
Espátula 6 
Espátula c/ colher de inox 15 cm 10 
Espátula grande com cabo de madeira 2 
Espátula inox c/ cabo de madeira 12 cm 1 
Espátula metálica dupla de 15mm tipo chapa 20 
Espátula metálica dupla de 30mm 10 
Estante PVC p/ 24 tubos de ensaio DM 16 20 
Estufa Esteril/Secagem Analógica 200ºC A35xL34xP35 - SX1.2A 
Bivolt (40L) 

1 

Estufa Esteril/Secagem Analógica 200ºC A46xL45xP43 - SX1.3A 
Bivolt (85L) 

1 

Frasco de borel com tampa 5 
Frasco kitazato c/ saída superior de vidro 250 ml 2 
Frasco kitazato c/ saída superior de vidro 500 ml 6 
Funil de decantação 4 
Funil de placa porosa no 02 1 
Funil de vidro DM 100 mm (Cap. 230 ml) 1 
Funil de vidro DM 50 mm (Cap. 40 ml) 1 
Funil de vidro grande 5 
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Funil de vidro pequeno 5 
Funil simples grande de haste longa 10 
Funil simples médio de haste longa 5 
Funil simples pequeno de haste curta 15 
Garra com mufa para bureta 20 
Garra com mufa para condensador 3 
Garra de aste longa 5 
Garra de madeira 30 
Garra metálica para objetos aquecidos tipo tesoura 15 
Garras metálica para bureta 20 
Garras para suporte universal 19 
Kit de primeiros socorros 1 
Kitassato – 250 ml 4 
Kitassato – 500 ml 3 
Lamina 200 
Laminolas 450  
Lancetas 70 
Microscópio 2 
Modelo cinemático dos gases 1 
Óculos de proteção 5 
Óculos de proteção incolor (Mod Rio de Janeiro) 3 
Painel para associação eletro-eletrônicas projetáveis e 
assessórios 

1 

Painel para hidrostática 2 
Painel para queda de corpos 1 
Paquímetro 1 
Pêra 10 
Pêras de sucção de borracha com três esferas 20 
Phmetro de bancada PG 1800 c/ eletrodo, sensor e soluções - 
Cap-lab 

1 

Phmetro de bancada PG 1800 c/ eletrodo, sensor e soluções - 
Cap-lab 

1 

Phmetro de mão  1 
Phmetro de mesa 1 
Phmetro portátil PG 1400 saída Din. c/ eletrodo, sensor e 
soluções - Cap-lab 

1 

Piceta 24 
Piceta de 250 mL 15 
Pinça de madeira 18 
Pinça de madeira p/ tubo de ensaio 1 
Pinça de metal 3 
Pinça metálica 5 
Pinça p/ bureta c/ mufa - Abertura 35 mm 1 
Pipeta graduada 1 ml - 1/100 10 
Pipeta graduada 10 ml - 1/10 25 
Pipeta graduada 2 ml - 1/100 5 
Pipeta graduada 20 ml - 1/10 5 
Pipeta graduada 25 ml - 1/10 5 
Pipeta graduada 5 ml - 1/10 25 
Pipeta métrica de 1 ml 10 
Pipeta métrica de 10 ml 35 
Pipeta métrica de 2 ml 04 
Pipeta métrica de 20 ml 05 
Pipeta métrica de 5 ml 34 
Pipeta volumétrica 1 ml 5 
Pipeta volumétrica 10 ml 5 
Pipeta volumétrica 2 ml 5 
Pipeta volumétrica 25 ml 5 
Pipeta volumétrica 5 ml 5 
Pipeta volumétrica de 1 ml 4 
Pipeta volumétrica de 10 ml 5 
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Quadro 24. Descrição do Laboratório Multidisciplinar I. 
 

Pipeta volumétrica de 20 ml 5 
Pipeta volumétrica de 2 ml 4 
Pipeta volumétrica de 25 ml 5 
Pipeta volumétrica de 5 ml 5 
Pipetador automático de 10 ml 5 
Pipetador automático de 25 ml 5 
Pipetador Automático em PVC 3 vias (verde) 20 
Pipetador manual pipump 10 ml verde 5 
Pipetador manual pipump 25 ml vermelho 5 
Pisseta s/ grad. Cap. 500 ml 10 
Pisseta plástica graduada 250 ml - Cap-lab 15 
Placa de petri 100x15mm 40 
Placa aqu. c/1 boca 180mm 1 
Placa de petri DM 100 x 20 mm 5 
Proveta - 10 ml 4 
Proveta - 100 ml 5 
Proveta - 1000 ml 3 
Proveta - 250 ml 3 
Proveta vidro graduada 100 ml c/ base poli - LBG 5 
Proveta vidro graduada 1000 ml c/ base poli - LBG 2 
Proveta vidro graduada 250 ml c/ base poli - LBG 3 
Proveta vidro graduada 50 ml c/ base poli - LBG 25 
Proveta vidro graduada 500 ml c/ base poli - LBG 3 
Quadro eletrônico 1 
Refratometro manual 0-32% 1 
Relógio despertador 1/60 minutos 5 
Sensor acústico 2 
Suporte de arame ver.pvc p/ 12 tubos 20 
Suporte bureta c/ base ferro, haste alumínio 70 cm 25 
Suporte universal 9 
Suporte escor. Vidr. De PP 35PC 68x50cm 1 
Tela de arame c/ refratário 16 x 16 cm 20 
Term p/ estufa mercúrio -10+260:2C - Incoterm 5111.0 5 
Term quim esc int álcool -10+110:1C - Incoterm 5021.0 5 
Term quim esc int mercúrio -10+110:1C - Incoterm 5003.9 5 
Termohidrometro dig. 2 
Termômetro 100ºC 4 
Termômetro 260ºC 1 
Termômetro de álcool 5 
Termômetro de mercúrio 5 
Tubo de centrifugação – 15 ml 3 
Tubo de latex 8 x 11,5 5 
Tubo de ensaio 10x1 20 
Tubo de ensaio 13 x 100 - 09 ml 20 
Tubo de ensaio 15x1,5 100 
Tubo de ensaio 16 x 150 - 20 ml 100 
Tubo de ensaio 7x1 50 
Tubo de ensaio grande 53 
Tubo de ensaio grande 20x2,5 20 
Tubo de ensaio pequeno 50 
Tubos para centrífuga de plástico de 15 mL 5 
Tubos para centrífuga de vidro de 15 mL 10 
Vasos comunicantes 1 
Vidro de relógio grande 10 
Vidro de relógio médio 5 
Vidro de relógio pequeno 30 
Viscosímetro rotativo analógico faixa 1 a 100.000 - Q860A21 1 
Outros instrumentos, equipamentos e vidraria 100 
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Foto 29. Laboratório Multidisciplinar I. 

 

 
Foto 30. Laboratório Multidisciplinar I. 

SCRIÇÃO DOS LAB 
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ORATÓR 

 
 

LABORATÓRIO DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I 
Área Total 100,00 m² 

Objetivos 
� PRÁTICAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS E PSICOMOTORAS NOS ALUNOS. 

DESCRIÇÃO 

 Qtde. 

Pia com cuba e pedra 1 
Torneiras com acionamento por alavanca 1  
Forro em PVC OK 
Piso - 
Sistema de climatização - ventiladores 2 
Armário de aço com portas 1 
Mesa com cadeira para o professor 1 

EQUIPAMENTOS 

Ambú adulto 1  
Ambú infantil 1  
Armário de medicamento 2  
Berço Hospitalar 2  
Biombo 3  
Boneco RCP Manequim completo de ressuscitação 1  
Braçadeira 3 
Braço para punção arterial 1  
Braço para punção intravenosa 1  
Cadeira de roda para banho 1 
Cadeiras de roda 3 
Cama Fowler standart - Modelo standart  2 
Carrinho para curativo 2 
Lençóis 20  
Lixo hospitalar (balde a pedal ) 2  
Lixo hospitalar c/ tampa fechada 3 
Maca em ferro e lona 1 
Manequim completo para o paciente adulto 1 
Manequim para cuidados com o paciente criança 1  

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR II 
Área Total 70 m² 

Objetivos 
� Práticas relacionadas com  a utilização de microscópios 

Descrição 

� Dispostas em bancadas (3,00 x 0,85) de vidro com 6 tomadas elétricas em cada bancada.  
� Armários para guardar o material experimental e os instrumentos de laboratório. 

Equipamentos 
Microscópios binocular 1600x - BIOFOCUS 26 
Microscópios binocular 1600x 25 
Microscópio biológico trinocular 1600x 1 
Conjunto com 100 lâminas preparadas 6 
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Mesa auxiliar 2 
Mesa de refeição 4 
Pacote de lençol de TNT 2  
Simulador Intramuscular 1  
Simulador luxo de cuidados com o paciente 1  
Simulador para injeção 1 
Suporte para soro variável 4 
Travesseiro 2  
Outros equipamentos e materiais de apoio para a simulação e prática em Enfermagem 25 

Quadro 25- Descrição do Laboratório de Semiologia e Semiotécnica. 
 QUE SERÃO CONSTRÍDOS 

LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA 
Área Total 100,00 m² 

Objetivos 
� Práticas relacionadas a identificação dos órgãos e muscúlos do corpo humano, bem como sua 

localização e função. 
Descrição 

Revestimento nas paredes em epox no setor de aulas - 
Revestimento em Epox nos demais setores - 
Piso em cerâmica esmaltada nos demais setores OK 
Forro em PVC OK 
Sistema de exaustão e ventilação 1  
Iluminação e Acústica Adequada OK 
Lousa branca com pincel 1  
Mesa e cadeira para professor 1  
Mesa de MDF para estudo e anatomia 6  
Banquetas 40  
Negatoscópio pequeno 2 
Pia com 01 cuba  1 

Modelos Anatômicos Sintético 
Articulação da Mão 2 
Clavícula  1 
Clavícula – Articulação do ombro 1  
Coluna Vertebral 1  
Coluna vertebral lombar 1  
Coração 2  
Esqueleto sintético 2  
Mão 2 
Medula 1 
Membros Inferiores 1 
Modelo – Cérebro (8 Partes) 1  
Modelo – Joelho 2  
Pancreas 3 
Pé 1  
Pé com ossos do tornozelo 1  
Pelve feminina 1  
Pelve masculina 1  
Pulmão 1 
Rádio 1 
Rim 3 
Sacro + Cóccix 1 
Tíbia 3 
Tronco 3 
Ulna  3 
Úmero  1 
Vértebra – Demonstrativa da movimentação 1 
Outros modelos anatômicos sintéticos 20 
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Quadro 26- Descrição do Laboratório de Anatomia I. 

DESCRIO DOS LABORATÓRIOS QUE SERÃO CONSTRÍDOS 
DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS QUE SERÃO 

CONSTRUÍDOS 
 

Laboratório de Informática II 
Área Total 100 m² 

Objetivos 
� Práticas relacionadas à editoração de texto, planilhas, banco dados, gráficos, softwares específicos e 

apresentações. 
� Práticas relacionadas com  desenho, desenho geométrico, geometria descritiva e desenho técnico com a 

utilização de instrumentos de uso computacional. 
Descrição 
� 50 computadores dispostos em bancadas  
� Lousa – com pincel 

 
Quadro 27- Descrição do Laboratório de Informática II. 
  
 

LABORATÓRIO DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA II 
Área Total 100,00 m² 

Objetivos 
� PRÁTICAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS E PSICOMOTORAS NOS ALUNOS. 

DESCRIÇÃO 

 Qtde. 

Pia com cuba e pedra 1 
Torneiras com acionamento por alavanca 1  
Forro em PVC OK 
Piso  OK 
Sistema de climatização - ventiladores 2 
Armário de aço com portas 1 
Mesa com cadeira para o professor 1 

EQUIPAMENTOS 

Lavatórios exclusivos para uso da equipe de assistência, obedecendo à proporção de 1 lavatório para 
cada 5 leitos/berços ou incubadoras. 

 

Adaptador para monitor (cardioscópio e oximetria de pulso)  
Aparelho de fototerapia  
Aparelho de raios-x móvel 
Ar comprimido 
Balança  
Bomba de infusão 
Cama 
Capacete para oxigênioterapia/oxitenda 
Capnógrafo 
Cateter Central 
Cilindro de oxigênio, provido de válvulas de segurança e manômetro 
Eletrocardiográfico 
Eletrocardiógrafo portátil  
Estetoscópio 
Hemogasômetro 
Incubadora 
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Invasivo (por punção arterial em geral a radial) 
Kit de CPAP nasal com umidificador aquecido  
Máscara de oxigênio de diferentes tamanho 
Máscara e cateter de oxigênio  
Monitor Cardíaco  
Monitor de beira de leito com visoscópio  
Monitor de pressão arterial 
Não-invasivo (Esfigmomanômetro) 
Oftalmoscópio 
Oxímetro de pulso 
Patinho (ou "Cumpadre") 
Respirador com blender  
Respirador com blender  
Ressuscitador manual (ambú) 
Sonda naso-enteral 
Sonda vesical  
Suporte para frascos de drenagem 
Swan-Ganz 
Tensiômetro  
Termômetro  
Tubo orotraqueal 
Urodensímetro  
Ventilador Mecânico 

 

 

LABORATÓRIO MATERNO-INFANTIL 
Área Total 100,00 m² 

Objetivos 
REALIZAÇÃO DE COLETA DE CITOPATOLÓGICO, EXAME CLÍNICO DAS MAMAS, EXAME FÍSICO DA GESTANTE, REALIZAÇÃO DA 

CONSULTA DE PRÉ-NATAL, REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS FASES CLÍNICAS DO PARTO, REALIZAÇÃO DA 

RECEPÇÃO DO RECÉM-NASCIDO, REALIZAÇÃO DO BANHO DO RECÉM-NASCIDO, REALIZAÇÃO DOS CUIDADOS IMEDIATOS DO 

RECÉM-NASCIDO EXAME FÍSICO DA PUÉRPERA, TÉCNICAS DE IMUNIZAÇÃO DA CRIANÇA, ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

EM PEDIATRIA, PROCEDIMENTOS INVASIVOS EM PEDIATRIA (PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA, PUNÇÃO ARTERIAL, 
CATETERISMO GÁSTRICO, ENTERAL E VESICAL), EXAME FÍSICO DA CRIANÇA, COLETA DE EXAMES EM PEDIATRIA. 

DESCRIÇÃO 

 Qtde. 

Pia com cuba e pedra 1 
Torneiras com acionamento por alavanca 1  
Forro em PVC OK 
Piso  OK 
Sistema de climatização - ventiladores 2 
Armário de aço com portas 1 
Mesa com cadeira para o professor 1 

EQUIPAMENTOS 

Lavatórios exclusivos para uso da equipe de assistência, obedecendo à proporção de 1 lavatório para 
cada 5 leitos/berços ou incubadoras. 

 

Balança (Adulto) 
Balança (Infantil) 
Berço 
Maca 
Modelos Anatômicos 
Torso (De Ausculta Pulmonar e Cardíaca) 
Kits para Triagem Neonatal 
Manequins materno-infantil 
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Computadores, televisores para transmissão de imagem, internet, bancadas para o treino de 
habilidades,  
Leitos  
Posto de enfermagem. 
  

 
 
C. ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

 

Os laboratórios e instalações especiais da Faculdade Gran Tietê atendem às 

necessidades de atividades práticas do ensino, práticas de investigação e extensão 

desenvolvidas na Instituição. De uma maneira geral, todos os cursos oferecidos 

contam com laboratórios e equipamentos que permitem o pleno desenvolvimento das 

atividades práticas propostas nas disciplinas que exigem atividades laboratoriais. 

À medida que novos cursos venham a ser implantados, novas instalações 

serão construídas para atender ao alunado e professorado de cada um dos cursos. 

 

 Normas de Segurança 

 

A Faculdade Gran Tietê tem como uma das suas principais preocupações, 

oferecer aos seus alunos, professores e demais funcionários, todas as condições de 

segurança para o perfeito e tranquilo andamento das atividades acadêmicas.  A 

instituição passa, periodicamente, por uma avaliação/auditoria do corpo de bombeiros 

da cidade, para a correta manutenção de seus dispositivos contra incêndio (extintores) 

e de suas instalações em geral. Nessas avaliações/auditorias, os pareceres sempre 

foram de aprovação aos dispositivos existentes. 

Seus laboratórios, embora não tenham equipamentos de risco, possuem 

afixados em lugar visível, os procedimentos básicos de conduta no caso de ocorrência 

de algum sinistro. Além disso, a GRAN TIETÊ conta um grupo de funcionários (vigias) 

que são responsáveis pela segurança do patrimônio da instituição e de seus clientes 

internos. 

 

 Pessoal Técnico 
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Os Laboratórios existentes contam com funcionários capacitados responsáveis 

pela sua utilização. O pessoal técnico-administrativo para os demais laboratórios 

específicos (dos futuros cursos previstos no PDI) serão contratados na medida em 

que os mesmos entrarem em funcionamento. 
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