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2.1 Curso: Graduação em Enfermagem 

2.2 Reconhecimento do Curso: Parecer 3480 - Decreto 76.853 de 17/12/1975 - Presidência da 

República 

2.3 Regime: Seriado Semestral 

2.4 Admissão do Aluno: Processo seletivo - Vestibular 

2.5 Número de vagas: 37 vagas semestrais  

2.6 Turno de funcionamento: Diurno (matutino e vespertino) 

2.7 Carga Horária:  

 
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA: 4788 horas/aula (3990 horas) 
CARGA HORÁRIA OPTATIVA: 72 horas/aula (60 horas) 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 4860 horas/aula (4050 horas) 

 

2.8 Número de semestres letivos e prazo de conclusão:  
Prazo mínimo - 10 semestres 

 Prazo máximo - 14 semestres 

2.9 Coordenação do Curso: Sayonara de Fatima Faria Barbosa 

 (Sub- coordenadora): Selma Regina de Andrade 

Chefe de Expediente da Coordenadoria do Curso: Ana Lúcia Ferraresi  

Chefe do Departamento de Enfermagem: Profa. Lucia Nazareth Amante 
Sub-chefe do Departamento de Enfermagem: Jane Anders 
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A formação do(a) enfermeiro(a) no Brasil deve ser percebida no contexto de uma política mais 
ampla para o Ensino Superior nas Instituições Federais de ensino, que acontece num complexo 
processo de mudanças sociais, que situa o conhecimento - informação como centralidade definidora de 
diferentes esferas da sociedade contemporânea.  

A política, a cultura, a economia, o setor produtivo e toda a dinâmica societária, com seus 
movimentos e lutas, não se esquivam de tais transformações, não apenas de suas bases técnicas, mas 
de produção e difusão do conhecimento. Os saberes científicos e tecnológicos são requerimentos 
sociais permanentes e são, também, definidores de novas desigualdades. Enquanto diferentes 
potencialidades são antevistas, tanto de oportunidades e novos benefícios como de aprofundamentos 
da exclusão social, deve-se reconhecer que o impacto deste processo de mudanças atinge de modo 
desigual os diferentes países e, também, os diferentes sujeitos sociais, com chances desiguais de 
acesso e usufruto dos bens e serviços.  

O papel do Estado vem sendo modificado pela atual fase de expansão do capital e 
internacionalização da economia, que implica na reestruturação produtiva, em sério 
comprometimento da governabilidade nacional e em efeitos sociais do Estado Mínimo, entre os quais 
estão a precarização dos sistemas de proteção social e as novas configurações dos sistemas de saúde e 
educação. 

Os mundos do trabalho e da educação se interpenetram no campo da formação profissional, 
com diferentes regulações, regulamentações, interesses e práticas e, sobremodo, com suas subjacentes 
concepções e referenciais teóricos. O conhecimento científico e a tecnologia, como matrizes de 
desenvolvimento, impõem modelos e parâmetros às políticas públicas, sem que estas tenham 
superado as antigas formas de exclusão social e a perspectiva econômica de dependência.  

A tarefa estratégica da educação em criar condições de competitividade nas relações 
globalizadas se expressa na universalização do ensino fundamental e na implantação do modelo das 
competências dirigidas ao trabalho, em especial no ensino profissional superior. Isto acontece sem 
que, no entanto, a educação tenha o poder de, por si só, apresentar impactos na forma como os 
trabalhadores serão incorporados ao mundo do trabalho ou na autonomia destes processos 
formadores, ou seja, sem que apresente rupturas nos seus efeitos seletivos, dependentes da lógica da 
produtividade e da incessante e obstinada incorporação tecnológica, ou mesmo dos próprios modelos 
e projetos pedagógicos.   

A compreensão sobre o trabalho da Enfermagem é norteadora das decisões políticas e 
técnicas envolvendo todos os componentes da formação profissional. Assim, o atual contexto social 
brasileiro, em que se desenvolve o trabalho da Enfermagem, envolve: - deslocamento da centralidade 
do setor industrial para o setor de serviços; - acelerado processo de desenvolvimento, incorporação e 
obsolescência do conhecimento científico e tecnológico, mesmo considerando as disparidades nas 
formas como tais mudanças são acessadas e incorporadas nos diferentes serviços de saúde; - a 
ampliação de abordagens teóricas e metodológicas nos processos de produção do conhecimento e a 
penetração de diversas linguagens de informação nos processos produtivos, interpenetrando 
contextos de trabalho e contextos científicos; - novas configurações do mundo do trabalho, com 
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transformações mundiais e locais, gerando desiguais impactos nos modos de produzir e nas relações 
do trabalhador com o próprio trabalho (15). 

No contexto do trabalho em saúde, a formação profissional assume seu maior compromisso 
com a implementação das políticas sociais públicas que, num processo histórico de solidificação de 
seus princípios e efetivação de estratégias, exige capacitação política e técnica para a plena conquista 
do direito constitucional à saúde. Nesta dimensão, o trabalho de Enfermagem, como integrante do 
trabalho coletivo em saúde, deve compartilhar da perspectiva de saúde como qualidade de vida, da 
participação e do controle social, da integralidade das ações de saúde individual e coletiva. 

 A Universidade Federal de Santa Catarina, como única instituição federal pública e gratuita no 
estado, desde 1969 assume seu compromisso com o ensino de Enfermagem, inicialmente no nível de 
graduação e, posteriormente no nível de pós-graduação lato sensu e strito sensu, além do ensino 
profissional de nível médio. Já em 1978 propõe-se a desenvolver a Modalidade de Curso de 
Graduação Integrado, contribuindo, com sua experiência inovadora, com as transformações do ensino 
de Enfermagem. Consciente de seu importante papel junto à Enfermagem brasileira e internacional, o 
Curso de Enfermagem tem se constituído como referência e liderança sensível à dinâmica e demandas 
da sociedade e da própria categoria profissional. Para tanto, busca propor, de forma crítica e engajada, 
bases consistentes para a formação do profissional enfermeiro. Tais bases são focos de permanente 
reflexão, atualização e inovação, face a diversidade das problemáticas, debates e alternativas que se 
desenvolvem nos campos da saúde e da educação. 

 

 

 

 A proposição de um projeto político pedagógico para a formação do enfermeiro, se funda no 
entendimento de pressupostos e conceitos básicos, articuladores da concepção esclarecida e 
compartilhada pelos sujeitos do processo formador. 

 

3.1 PRESSUPOSTOS  

• A formação do(a) enfermeiro(a) generalista é aquela que está atenta às transformações da 
sociedade e da produção do conhecimento. É dinâmica e aberta para a diversidade, no sentido 
do desenvolvimento de competências e compromissos com o cuidar, o gerenciar, o educar, o 
pesquisar e com a sua própria educação ao longo da vida. 

• O processo educativo, na sua organização curricular, está voltado para as competências 
pessoais, projetos individuais e coletivos e para a superação da fragmentação do saber. Isto 
implica no deslocamento do foco das atenções dos conteúdos disciplinares, rompendo com a 
sua segmentação e fracionamento, para os projetos pessoais, onde a participação do educador 
e do educando é fundamental como elemento questionador e incentivador da construção e da 
transformação do conhecimento. Desse modo, no processo educativo, conhecimentos, 
avaliações, experiências, responsabilidades, compromissos e sentimentos inter-relacionam-se, 
complementam-se, ampliam-se e influem uns nos outros.  

• A flexibilidade curricular é a estratégia para que o currículo seja um espaço de produção e 
exercício da liberdade que implica no próprio papel da Universidade e na definição de 
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políticas educacionais. Deste princípio emanam decisões coletivas que superam as rígidas 
estruturações, sejam de perfis profissionais, disciplinas, conteúdos ou de qualquer orientação 
acadêmica no processo de construção dos planos de estudo. Baseia-se no processo educativo 
que envolve oportunidades de recriação dos espaços de educação e trabalho. (10) 

• No plano concreto das ações educativas e do trabalho cotidiano do enfermeiro, as opções 
políticas e técnicas devem corresponder aos valores e princípios coletivamente eleitos e à 
possibilidade de autodeterminação dos sujeitos individuais. Pelo principio da autonomia 
pressupõe-se que os sujeitos destas práticas são indivíduos que interrogam, refletem e 
deliberam com liberdade e responsabilidade, numa permanente capacitação para se 
representar na vida social, responder a novos problemas  e fortalecer-se como indivíduo ativo 
e capaz de solidarizar-se com os demais. 

• O respeito à pluralidade e à diversidade cultural é requisito fundamental para um processo 
de formação que se quer aberto, flexível, cidadão. Articula ensino, pesquisa e extensão, 
valorizando diversas formas de saber e buscando a superação da discriminação, da exclusão e 
do autoritarismo. Como espaço de convivência com o diverso, o princípio da pluralidade 
implica num movimento de reconhecimento das múltiplas expressões da vida social e 
cultural, locais e globais. 

• A formação do enfermeiro articula ações de ensino, pesquisa, assistência e e extensão, de 
forma indissociável, consideradas todas como produtoras de conhecimento. Desta forma, o 
ensinar e o aprender estão interligados, tendo como ponto de partida o confronto entre a 
realidade social cotidiana, os saberes científicos e não científicos, para o delinear de 
alternativas que contribuam com aquelas realidades, promovendo a relação teoria - prática e a 
formação cidadã. Esta formação permite construir o ser profissional por meio de estratégias 
globais, não apenas em ações isoladas e desvinculadas da organização curricular, mas 
vinculadas ao núcleo epistemológico do curso. Os processos de investigação, ensino e 
extensão são pautados pelo compromisso com as demandas sociais e com as possibilidades de 
impactos transformadores sobre tais demandas, tendo como princípio e referência o respeito à 
ética, à diversidade cultural e à inclusão social. Com base nestes princípios há que se ressaltar 
a transformação e inovação dos modos de ensinar, abertos e compatíveis a esta perspectiva de 
indissociabilidade, que incluam oportunidades reconhecidas e projetadas formalmente no 
processo de formação. (10) 

 

3. 2 CONCEITOS 

 

SOCIEDADE – é entendida como o conjunto de relações dinâmicas de seres humanos, entre si e com 
o ambiente, influenciadas por processos sociais, culturais, econômicos, históricos e políticos.  Estas 
relações se expressam na busca da democratização e do acesso às condições de vida que incluem, 
entre outros, o trabalho, a saúde e a educação no sentido de promover e ampliar a qualidade de vida. 
O ambiente tem propriedades dinâmicas, não é único e, tampouco, estritamente imediato; é formado 
por suas inter-conexões com os seres humanos em um processo recíproco  de influências. É, também, 
construído pelos seres humanos no seu processo de conviver, através de um conjunto de ações e 
interações que estabelecem entre si, formando um conjunto de significados. É, ao mesmo tempo, um 
espaço físico, relacional e simbólico, construído por aqueles que dele fazem parte. (1; 14) 

 6



 

O PROCESSO DE VIVER HUMANO - é compreendido como o movimento dinâmico e criativo do 
viver, no qual os seres humanos, de forma individual e coletiva, constroem e dão significado às suas 
vidas, expressando – por meio de relações sociais, históricas, políticas e culturais – a complexidade 
crescente de suas consciências, o estágio de desenvolvimento social e as condições concretas de sua 
existência. (14) 

 

SER HUMANO - é ser complexo, singular, plural, integral, em constante processo de transformação 
de suas dimensões política, relacional, de corporeidade, histórica, social, ética, estética, ecológica, 
espiritual, entre outras; ser inacabado, criativo e construtivo, sensível, dialógico, reflexivo e crítico, 
que ensina e aprende; com potencialidades para gerar e transformar o seu processo de viver como 
sujeito na construção de sua existência individual e coletiva; autônomo e com capacidade de mobilizar 
intenções e ações políticas co-responsáveis e solidárias para o ambiente saudável e a qualidade de 
vida.  

 

SAÚDE - é um processo da existência humana, relacionado à consciência individual e coletiva e às 
condições de vida. Expressa-se histórica, social e culturalmente de forma singular, subjetiva e 
objetiva na interação dos indivíduos e da coletividade com o ambiente. Caracteriza-se pela capacidade 
do ser humano em realizar seus objetivos vitais durante sua existência, em condições sociais, culturais 
e ambientais diversas. (14) 

 

QUALIDADE DE VIDA - é bem-estar humano que está relacionada às condições e estilos de vida 
(alimentação, moradia, segurança, ambiente, trabalho e remuneração, liberdade, lazer, etc.) e, à 
democracia, ao desenvolvimento e aos direitos humanos e sociais para alcançar o estar-bem. É 
resultante social da construção coletiva dos padrões de bem-estar, da distribuição do acesso aos 
mesmos e do grau de tolerância que a sociedade estabelece para si. (2; 3; 4; 5; 11; 12) 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE - é um processo edificado política, social, cultural e históricamente que 
busca proporcionar aos indivíduos e à coletividade os meios necessários para melhorar a sua saúde e 
qualidade de vida.  Tem como campos de ação as políticas públicas saudáveis; os ambientes e os 
estilos de vida favoráveis à saúde e a ação coletiva. (2; 3; 4; 5; 11; 12) 

 

EDUCAÇÃO - é um processo edificado política, social, cultural e historicamente para a construção e 
a transformação do conhecimento, que ocorre nos contextos informal e formal do inter-
relacionamento humano, gerando modificações individuais e coletivas. O processo educativo realiza-
se na prática da liberdade, entendida como uma conquista que movimenta os envolvidos neste 
processo para o exercício da criticidade frente às múltiplas perspectivas da realidade. (14) 

 

INTERDISCIPLINARIDADE - constitui-se num sistema de coordenação e cooperação entre as 
disciplinas que vai além  dos limites de uma disciplina concreta, engendrando as múltiplas dimensões  
do real. É intercâmbio intersubjetivo que orienta ações flexíveis e sensíveis na apreensão e construção 
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de objetos, problemáticas e formas de atuação. Caracteriza-se como necessidade e problema que 
desafia os limites do sujeito do conhecimento, pois o instiga a superar a complexidade histórica de sua 
própria produção no plano do movimento do real e da razão. Funda-se no caráter articulado do 
conhecimento, sem negar-lhe a especificidade ou impor-lhe atributos de generalização e redução à 
unicidade ou a domínios instrumentais. (8; 9; 14) 

 

CUIDADO DE ENFERMAGEM - é um processo que envolve ações profissionais de natureza 
disciplinar e interdisciplinar, que se dá na interação dialógica-terapêutica, de forma individual e 
coletiva. É fundamentado em conhecimentos empíricos, pessoais, éticos, estéticos, educativos, 
políticos e científicos, entre outros, com a intenção de promover a saúde e a qualidade de vida. (13) 

 

ENFERMAGEM - é uma disciplina e profissão que congrega ciência, arte e tecnologia na produção 
de conhecimentos necessários ao cuidado de indivíduos, famílias e grupos sociais. Sua práxis sustenta-
se em bases específicas e interdisciplinares para um cuidado comprometido com as transformações 
sociais em nível individual e coletivo. (6; 14) 

 

 

 

 

Enfermeiro, profissional da área da saúde, com formação generalista e capacidade crítica, reflexiva e 
criativa. Habilitado para o trabalho de Enfermagem nas dimensões do cuidar, gerenciar, educar e 
pesquisar, com base em princípios éticos, conhecimentos específicos e interdisciplinares. Capaz de 
conhecer e intervir no processo de viver, adoecer e ser saudável, individual e coletivo, com 
responsabilidade e compromisso com as transformações sociais, a cidadania e a promoção da saúde. 

 

 

 

 

A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 
para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar 
aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível 
individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma 
integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar 
criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os 
profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios 
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da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 
técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 
capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de 
trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os 
mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 
mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o 
público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e 
leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 
informação; 

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 
estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A 
liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 
comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 
fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e 
materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 
empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 
tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender 
a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das 
futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre 
os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a 
mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e 
internacionais. 

 

A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 
para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 

I. atua profissionalmente, compreendendo o processo de viver humano em suas dimensões, 
expressões e fases evolutivas; 

II. incorpora a ciência, a arte e a tecnologia do cuidar como instrumentos para/na/de atuação e 
desenvolvimento profissional; 

III. desenvolve permanentemente sua formação ética, política, técnico-científica, conferindo 
qualidade ao exercício profissional; 

IV. relaciona-se com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de organização 
social, suas transformações e expressões; 

V. compreende a política de saúde no contexto das macro políticas; 

VI. reconhece a saúde como direito e atua de forma a garantir a integralidade do cuidado, 
entendida como conjunto articulado e contínuo de ações de promoção e de recuperação da 
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saúde e de prevenção de agravos, individuais e coletivas, em todos os níveis de 
complexidade do sistema e de acordo com as especificidades regionais; 

VII. atua nas políticas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, do adulto e do 
idoso, considerando o gênero; 

VIII. é capaz de avaliar, diagnosticar e atuar na solução de problemas de saúde, de comunicar-se, 
de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho de saúde, de trabalhar em equipe e de 
enfrentar situações em constante mudança; 

IX. reconhece as relações e organização do trabalho e seus impactos na saúde e na qualidade dos 
cuidados prestados;assume o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 
multiprofissional e interdisciplinar em saúde; 

XI. acessa e usa criticamente inovações tecnológicas; 

XII. atua nos diferentes cenários da prática profissional, identificando as necessidades individuais 
e coletivas de saúde, seus condicionantes, determinantes e perfis epidemiológicos;  

XIII. coordena o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas de 
saúde e a articulação às ações multiprofissionais; 

XIV. presta cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades do indivíduo, 
família e grupos sociais;gerencia o processo de trabalho de enfermagem, fundamentado na 
Ética e Bioética, em todos os âmbitos de atuação profissional;planeja, implementa e participa 
do processo de formação e da qualificação permanente dos trabalhadores de enfermagem e 
de saúde; 

XVII. planeja e implementa ações de educação e promoção à saúde, considerando a especificidade 
dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e 
adoecimento; 

XVIII. desenvolve, participa e aplica pesquisas ou outras formas de produção de conhecimento, que 
objetivem a qualificação da prática profissional; 

XIX. respeita os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;participa na dinâmica de 
trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo;participa da 
composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde;assessora órgãos, 
empresas e instituições em projetos de saúde; 

XXIII. cuida da própria saúde e busca seu bem-estar como cidadão e profissional;  reconhece o 
papel social do enfermeiro e organiza-se  politicamente para a defesa dos interesses da 
categoria e da sociedade. 

 

 

 

 

 

O Eixo Curricular expressa a trajetória do aluno durante o processo de sua formação 
profissional, direcionando a ação educativa e coordenando as diversas possibilidades e experiências 

66..  EEIIXXOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  
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para o desenvolvimento das competências eleitas, de acordo com o referencial teórico e filosófico 
assumido. 

Deste modo, o Eixo Curricular se constitui a partir da Promoção da Saúde no Processo de 
Viver Humano - na diversidade e complementaridade dos cenários do trabalho em saúde.  
Neste eixo, assume-se como perspectivas transversais a educação e saúde, a Ética e Bioética, a 
Articulação entre Pesquisa, Ensino e Extensão e, o Processo Decisório. 

Considerando o regime semestral, o curso se organiza em 10 semestres ou Fases, cada uma 
composta por um eixo fundamental e um conjunto de bases complementares e ou bases articuladas.  

O Eixo Fundamental caracteriza-se como integrado e é composto por ações educativas 
voltadas ao desenvolvimento de competências específicas do enfermeiro, considerando o Processo de 
Viver Humano e o Cuidado Profissional de Enfermagem nas diferentes especificidades deste viver 
humano (indivíduo criança, adolescente, adulto e idoso, família, grupo e comunidade) nos diferentes 
cenários deste viver em sociedade e nos diferentes cenários do trabalho em saúde e de enfermagem 
(no domicílio, na escola, na comunidade, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, entre outros), 
bem como a exigência da interdisciplinaridade na abordagem deste processo.  

As Bases articuladas caracterizam-se como disciplinas isoladas, embora articuladas ao 
conjunto, que são ofertadas por diferentes departamentos de ensino e representam o aporte 
necessário, de áreas básicas e tradicionais das ciências da vida, para a fundamentação do eixo 
fundamental, desenvolvendo-se até a terceira fase do curso. 

As Bases complementares representam sustentações a todo o processo educativo e aos 
enfrentamentos atuais e cotidianos do trabalho profissional e, portanto, dos campos de prática 
experienciados pelo acadêmico. Caracterizam-se por privilegiar a aprendizagem vivencial e a 
abordagem interdisciplinar, capazes de desenvolver competências cognitivas e relacionais 
imprescindíveis ao profissional crítico, reflexivo e criativo. 

Na articulação deste eixo e destas bases se organizam as Disciplinas que, uma vez definidas 
em atividades teóricas, teórico-práticas e de estágio, além de consideradas em relação aos princípios 
da complexidade, da compatibilidade com cenários de prática e das oportunidades pedagógicas e 
tecnológicas disponíveis, operacionalizam o processo educativo, lhe conferindo viabilidade e 
terminalidade.    

 
 

 11



 

Estágio Supervisionado II 
Trabalho de conclusão de curso II Estágio Supervisionado I 

Trabalho de conclusão de curso I 

Gestão em saúde E Enfermagem 
Projetos de investigação e intervenção Cuidado no P.V .H. V-Atenção Básica e Saúde 

Mental.

P.V.H. I– Sociedade, ambiente e 
saúde,histologia, biologia celular básica, 
fisiologia I,bioquímica e anatomia aplicada 
a enfermagem,aprendizagem Vivencial I 

Fundamentos para o cuidado profissional, 
aprendizagem vivencial II, 
Genética, Farmacolgia II 

 
Fenômeno das drogas 

Cuidado no P.V .H. IV:Saúde da mulher,do 
neonato, criança,e adolescente 

Cuidado no P.V .H II.: Condição cirúrgica de 
saúde; Cuidado no P.V .H III.: Condição crítica 
de saúde;Aprendizagem Vivencial III 

Corpo,gênero e sexualidade 

 

Cuidado no P.V .H I.: Condição clínica de 
saúde; Sociedade,Saúde e 
Violência;Informática e Saúde,Patologia 
geral;Embriologia 

PVH II -Práticas de  
Saúde,FisiologiaII,Imunologia,Farmacologi
a II ,Microbiologia,Parasitologia 
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EMENTAS 
 

 
 

 
 

 EIXO FUNDAMENTAL 

O PROCESSO DE VIVER HUMANO I - sociedade e ambiente -144 horas  

O ser humano como ser multidimensional, em seu processo de viver histórico, social e culturalmente 
contextualizado, compreendido a partir de conceitos fundamentais e do reconhecimento das 
expressões e representações dos próprios indivíduos e grupos. Os diferentes espaços deste viver na 
sociedade, especialmente a família, a escola, o trabalho e a comunidade. O processo saúde doença 
como componente deste viver histórico em suas múltiplas dimensões e em sua relação com o 
ambiente, bem como em modos específicos de conceituação e explicação. O acadêmico na UFSC e no 
Curso de Enfermagem. 

 

 BASES ARTICULADAS 

BIOLOGIA CELULAR BÁSICA- 36 HORAS 
Organização estrutural e funcional da célula procarionte e eucarionte e de seus componentes sub-celulares. 
Métodos básicos de estudos da célula. Ciclo celular. 
 
HISTOLOGIA - 90 HORAS   
Microscopia e técnicas histológicas. Tecido epitelial de revestimento e glandular. Tecido conjuntivo, ósseo, 
cartilaginoso e ossificação. Tecido muscular e nervoso. 
 
BIOQUÍMICA aplicada a enfermagem: 54 HORAS 
Importância química e biológica dos carbohidratos, lipídeos, proteínas, enzimas, vitaminas e coenzimas. 
Metabolismo dos carbohidratos, lipídeos e proteínas. Interrelações e regulação metabólica do organismo. 
Energética bioquímica do metabolismo. Propriedades dos ácidos nucléicos e síntese das proteínas. Aspectos 
bioquímicos da coagulação sanguínea, da composição do sangue e transporte de nutrientes. 
 
ANATOMIA aplicada a enfermagem- 90 HORAS  
Introdução ao estudo da Anatomia, Osteologia, Artrologia, Miologia, Sistemas: Circulatório (sangüíneo e 
linfático), Respiratório, Digestório, Urinário, Genital (masculino e feminino), Tegumentar, Nervoso (central, 
periférico e autônomo) e Endócrino. 
 
FISIOLOGIA I - 36 HORAS  
Espectros eletromagnético, ultravioleta e infravermelho. Radiobiologia: uso e higiene das radiações ionizantes e 
não ionizantes. Biofísica da água. Equilíbrio ácido básico. Compartimentos hídricos, líquidos corporais e edema. 
Potencial de membrana e de ação, sinapse e músculo. Funções do sistema nervoso central e periférico; sistema 
somatossensorial, somatomotor e autônomo; sistema endócrino; sistema reprodutor e sexual feminino e 
masculino; gravidez e lactação; sistema digestório. 

 
 BASES COMPLEMENTARES 

 
APRENDIZAGEM VIVENCIAL I - 36 HORAS  
Dinâmicas de auto-conhecimento; desenvolvimento da auto-percepção com resgate da sua própria 
sensibilidade, ressignificando suas emoções e vivências.  

1ª FASE - 486 horas  

77..  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDAA  MMAATTRRIIZZ  CCUURRRRIICCUULLAARR  
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2ª FASE - 486 horas  

 
 EIXO FUNDAMENTAL 

O PROCESSO DE VIVER HUMANO II - as práticas de saúde - 216 horas 

Elementos para a compreensão das políticas de saúde em seus aspectos históricos e conceituais e para o 
desenvolvimento das profissões de saúde nesta evolução histórica. Elementos para a compreensão do Sistema 
Único de Saúde e os serviços de saúde em sua configuração atual, no Brasil e em Santa Catarina. O trabalho da 
enfermagem nos diferentes campos de atuação e no contexto interdisciplinar. Diferentes paradigmas modos de 
intervenção sobre a saúde: a relação entre sistemas profissionais e não profissionais de atenção à saúde; 
fundamentos da educação e sua relação com a área da saúde; as bases da epidemiologia e da informação em 
saúde e sua aplicação no reconhecimento da situação de saúde-doença de grupos sociais e comunidade. 
 

 
 BASES ARTICULADAS 

FARMACOLOGIA – 54 HORAS  
Farmacocinética: princípios gerais e vias de administração; absorção, distribuição, biotransformação e 
eliminação. Interações farmacocinéticas. Noções de diluição e dosagens. Farmacodinâmica: alvos de ação de 
drogas, interação droga-receptor, agonistas, antagonistas competitivos e não-competitivos, vias de transdução 
intracelular, interações farmacodinâmicas. Farmacologia do sistema nervoso autônomo: agentes 
parassimpatolíticos, parassimpatomiméticos, simpatolíticos, simpatomiméticos. Relaxantes musculares: 
fármacos que atuam sobre a placa motora e suas aplicações clínicas. Mecanismos de ação, efeitos desejados, 
adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. Fármacos que atuam sobre o trato gastrointestinal: agentes 
anti-ácidos e inibidores da secreção gástrica. Agentes usados no controle da gastrite e úlceras gástricas. 
Fármacos que controlam o trânsito intestinal. Antieméticos. Mecanismos de ação, efeitos desejados, adversos e 
tóxicos. Interações medicamentosas. Fármacos antineoplásicos: mecanismos de ação, efeitos desejados, adversos 
e tóxicos. Interações medicamentosas. Fármacos antiinflamatórios: drogas esteroidais e não-esteroidais. 
Mecanismos de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. Fármacos 
antimicrobianos: agentes antibacterianos e antifúngicos. Mecanismos de ação, efeitos desejados, adversos e 
tóxicos. Interações medicamentosas. Fármacos com ação sobre o sistema respiratório: broncodilatadores e 
drogas com ação depressora na respiração. Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Fármacos 
com ação sobre o sistema cardiovascular: drogas usadas no tratamento da hipertensão, insuficiência cardíaca, 
angina e arritmias. Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. 
 
FISIOLOGIA II - 36 HORAS  
Função do Sistema Cardiovascular, Respiratório e Renal. Integração homeostática entre os sistemas. 
 
MICROBIOLOGIA: 54 HORAS  
Morfologia, fisiologia e genética das bactérias. Microbiota indígena. Antimicrobianos. Resistência bacteriana 
aos antibióticos. Infecções hospitalares. Características gerais dos vírus. Patogenia, isolamento, identificação, 
classificação, prevenção e controle das doenças infecciosas.  
 
IMUNOLOGIA - 36 HORAS  
Propriedades gerais do sistema imune, tecidos e órgãos linfóides, imunidade inata e adaptativa, anticorpos 
(estrutura e função), complemento (vias e função), interações antígeno-anticorpo, imunoensaios para fins 
diagnósticos, complexo principal de histocompatibilidade e apresentação de antígeno, imunidade mediada por 
células T, citocinas, hipersensibilidade, tumores, autoimunidade, transplante, resistência e imunização às 
doenças infecciosas.  
 
PARASITOLOGIA - 54 HORAS) 
Sistemática em Parasitologia. Estudo geral dos protozoários, helmintos e fungos parasitas humanos e 
artrópodes causadores e transmissores de doenças ao homem. 
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3ª FASE - 486 horas   
 
 
 
 

 EIXO FUNDAMENTAL 

FUNDAMENTOS PARA O CUIDADO PROFISSIONAL – 378 horas 

Os conhecimentos na história humana, em especial o conhecimento e o método científico. As bases e 
habilidades para a ação investigativa e sua vinculação com a formação e a prática profissional.  O 
trabalho da enfermagem em seus aspectos históricos, conformação e determinantes atuais. As 
concepções teórico-metodológicas do trabalho de enfermagem nas especificidades do cuidar, 
gerenciar e educar. O cuidado profissional de enfermagem sob o olhar de diferentes teorias e 
compreendido a partir de referências sociológicas, psicológicas, antropológicas e históricas. O 
desenvolvimento de metodologias da assistência de enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada 
ao cuidado de enfermagem. O desenvolvimento de técnicas e procedimentos básicos para o cuidar. A 
ética e bioética como exigência interdisciplinar no trabalho em saúde. 
 
 

 BASES ARTICULADAS 

FARMACOLOGIA II – 36 HORAS  
Fármacos usados em dislipidemias. Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações 
medicamentosas. Fármacos hipoglicemiantes: Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. 
Interações medicamentosas. Fármacos usados em distúrbios tireoidianos: Mecanismo de ação, efeitos desejados, 
adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. Fármacos anticoncepcionais: Mecanismo de ação, efeitos 
desejados, adversos e tóxicos. Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações 
medicamentosas.Fármacos utilizados antes, durante e após o parto: indutores e inibidores da contração uterina. 
Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. Tratamento 
farmacológico de disfunções sexuais: Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações 
medicamentosas. Riscos de medicamentos para gestantes, crianças e idosos. Medicamentos e suas implicações 
hepáticas e renais. Aspectos clínicos aplicados à enfermagem. Fármacos antiparasitários: Mecanismo de ação, 
efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. Fármacos usados no tratamento da 
tuberculose: Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. Fármacos 
anti-virais e anti-retrovirais: Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações 
medicamentosas. Fármacos antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e relaxantes musculares: 
Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. Interações 
medicamentosas. Fármacos utilizados em doenças neurodegenerativas: Mecanismo de ação, efeitos desejados, 
adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. Interações medicamentosas. Fármacos neurolépticos e 
anticonvulsivantes: Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. 
Interações medicamentosas. Fármacos anestésicos gerais e locais: Mecanismo de ação, efeitos desejados, 
adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. Interações medicamentosas. Fármacos analgésicos de ação 
central – opióides: Mecanismo de ação, efeitos desejados, adversos e tóxicos. Interações medicamentosas. 
Interações medicamentosas. Drogas de abuso: efeitos gerais sobre o organismo, mecanismos de ação. 
Tratamento farmacológico da dependência e da abstinência. 
 
GENÉTICA - 36 HORAS  
A enfermagem e os conhecimentos científicos atuais na área de genética humana, no seu contexto histórico, 
social, cultural e ético. O papel da genética humana no entendimento dos processos de saúde-doença. Doenças 
genéticas e doenças com componentes genéticos: etiologia, diagnóstico, tratamento, aconselhamento genético, 
aspectos evolutivos, aspectos éticos. Novas tecnologias em genética: repercussões na profissão de enfermagem. 
 
 

 BASES COMPLEMENTARES 
 
APRENDIZAGEM VIVENCIAL II - 36 HORAS  
Reflexão sobre tensões, dilemas e conflitos existentes no trabalho profissional; Relações interpessoais.  
Comunicação: fundamentos, comunicação verbal e não verbal, barreiras de comunicação, comunicação como 
instrumento terapêutico  
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 4ª FASE - 504 horas   
 
 

 
 EIXO FUNDAMENTAL 

O CUIDADO NO PROCESSO DE VIVER HUMANO I – a condição clínica de saúde -432 
horas 

Os conhecimentos na história Humana, em especial o conhecimento e o método científico. As bases e 
habilidades para a ação investigativa e sua vinculação com a formação e a prática profissional. O trabalho da 
enfermagem em seus aspectos históricos, conformação e determinantes atuais. As concepções teórico-
metodológicas do trabalho de enfermagem nas especificidades do cuidar, gerenciar e educar. O cuidado 
profissional de enfermagem sob o olhar de diferentes  teorias e compreendido a partir de referências 
sociológicas, psicológicas,  antropológicas e históricas. O desenvolvimento de metodologias de cuidado de 
enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada ao cuidado de enfermagem. O desenvolvimento de técnicas e 
procedimentos básicos para o cuidar. A ética e bioética como exigência interdisciplinar no trabalho em saúde. 
Segurança do paciente. 
 
 

 BASES ARTICULADAS 

EMBRIOLOGIA - 36 HORAS   
Embriologia humana e sua importância acadêmica e clínica. Processos de reprodução humana: gametogênese, 
ciclos reprodutivos e fecundação. Caracterização dos períodos do desenvolvimento humano intra-uterino. 
Organização morfo-funcional da placenta e da bolsa amniótica. Morfogênese da face e dos membros. 
Organogênese dos sistemas derivados do ectoderma, mesoderma e endoderma. Estudo de erros e distúrbios do 
desenvolvimento humano. 
 
PATOLOGIA GERAL- 72 HORAS  
Generalidades sobre Patologia: conceito saúde/doença. Os grandes processos mórbidos (alterações celulares e 
extracelulares, distúrbios vasculares, processo inflamatório, distúrbios de crescimento e diferenciação). 
 
SOCIEDADE, SAÚDE E VIOLÊNCIA – 36 HORAS 
Contexto atual de geração da violência; conceitos e tipos de violência; multicausalidade,  dinâmica e 
conseqüências da violência; família e violência; Políticas Públicas e violência; os profissionais de saúde frente à 
violência. 
 
 

 BASES COMPLEMENTARES 
Informática em saude- 36 horas  
Informática aplicada ao cuidado e a educação em saúde e enfermagem. Tecnologias emergentes aplicadas à 
Enfermagem. Sistemas Nacionais de Informação em Saúde e avaliação da informação. Padrões da Informação. 
 
 
 
 5ª FASE - 468 horas   
 
 
 
 

 EIXO FUNDAMENTAL 

O CUIDADO NO PROCESSO DE VIVER HUMANO II – A condição cirúrgica de saúde - 216 
horas 
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O cuidado de enfermagem ao adulto e idoso nas intercorrências cirúrgicas, agudas e crônicas do processo de 
viver, considerando o contexto institucional e familiar, bem como o itinerário terapêutico com o 
desenvolvimento de habilidades relacionadas a este cuidado. Sistematização da assistência de enfermagem, em 
ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde. Aspectos éticos e bioéticos no cuidado a pessoas em 
condição cirúrgica. Segurança do paciente 

O CUIDADO NO PROCESSO DE VIVER HUMANO III – A condição crítica de saúde - 216 
horas 

O cuidado de enfermagem ao adulto e idoso em condição crítica de saúde, considerando o contexto 
institucional e familiar, em ambiente pré-hospitalar, de emergência e intensivo. Ética e bioética. 
Processo investigativo. Gestão do cuidado de enfermagem. Sistematização da assistência de 
enfermagem. Segurança do paciente. 
 
 

 
 BASES COMPLEMENTARES 

APRENDIZAGEM VIVENCIAL III - 36 horas-  Reflexão sobre tensões, dilemas e conflitos existentes 
no trabalho profissional; finitute/morte, eutanásia, doenças crônico degenerativas. 

 
 
 
 

 

6ª FASE - 468 horas  

 
 

 EIXO FUNDAMENTAL 

O CUIDADO NO PROCESSO DE VIVER HUMANO IV –  saúde da mulher , do neonato da 
criança e do adolescente  - 432 horas  

O cuidado da enfermagem no contexto das políticas de atenção  à saúde da criança, do adolescente, da 
mulher e da família. A compreensão do nascimento como processo individual e social e o cuidado de 
enfermagem à família neste processo. O cuidado à criança, adolescente e sua família  no processo de 
viver, nas intercorrências clínicas e cirúrgicas agudas, prolongadas e crônicas, no contexto da atenção 
básica, domiciliar e hospitalar, em ações de promoção, prevenção de intercorrências  e recuperação da 
saúde. O cuidado integral à mulher na atenção básica, domiciliar e hospitalar, em sua saúde 
reprodutiva.Ética e bioética. Processo investigativo. Gestão do cuidado de enfermagem. Sistematização da 
assistência de enfermagem. Segurança do paciente. 
 
 

 
 BASES COMPLEMENTARES 

 Corpo, Gênero e Sexualidade - 36 HORAS  
O corpo: dos gregos até a era pós-moderna; História da Sexualidade; Da diferença sexual ao 
paradigma de Gênero; Gênero e Sexualidade; Aspectos Multidimensionais da Sexualidade Humana; 
Sexualidades: Construção do Paradigma Heterossexual, Homossexualidade, Travestismo; Resposta 
Sexual Humana, Disfunções Sexuais, Noções de Aconselhamento Sexual na consulta de Enfermagem.   
 
 
 
 7ª FASE - 468 horas   
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 EIXO FUNDAMENTAL 
O cuidado no processo de viver humano V- Atenção básica e saúde mental 
O Sistema Único de Saúde em seus modelos de gestão e assistência. A epidemiologia como base para 
o processo de planejamento local de saúde. O processo de distritalização da saúde. Atenção Básica à 
saúde do indivíduo, família e comunidade. A educação popular e saúde e o controle social. Saúde 
mental e reforma psiquiátrica.  O cuidado ao indivíduo, família e comunidade em ações de promoção, e 
recuperação da saúde mental. Ética e bioética. Processo investigativo. Gestão do cuidado de enferamgem. 
Sistematização da assistência de enfermagem. Segurança do paciente. 
 

 
 

 BASES COMPLEMENTARES 
O fenômeno das Drogas - 36 HORAS  
Globalização e o fenômeno da violência e das drogas. Políticas sociais no campo da violência e drogas: 
internacional, nacional. Fatores relacionados ao consumo de drogas. Estereótipos, imagens e 
respostas sociais frente ao fenômeno das drogas. Drogas mais utilizadas no nosso meio. Uso/abuso 
de drogas. Segurança e drogas no campus. 

 
 
 8ª FASE - 450 horas  
 
 
 

 

 EIXO FUNDAMENTAL 

GESTÃO E M SAÚDE E ENFERMAGEM – 414 HORAS  

Fundamentos teórico-filosóficos da gestão/administração e aplicação na organização da enfermagem 
e saúde. O planejamento, a organização, a liderança e a avaliação em enfermagem e saúde. Gestão de 
sistemas e de organizações e gerência de unidades e serviços de enfermagem e saúde nos diferentes 
níveis de complexidade. Gestão de recursos e do processo de trabalho em enfermagem e saúde. A 
construção de modelos e processos gerenciais em enfermagem. Práticas inovadoras em gerência de 
enfermagem. O processo investigativo em administração da saúde e enfermagem 
 
PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO- 36 HORAS (teórica: 36) 

Elementos e etapas para a proposição e desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou intervenção. A 
produção de conhecimentos e suas tendências atuais na área da saúde, em especial da enfermagem, no 
contexto técnico, ético, político e social do Brasil nos diferentes cenários assistenciais. 

 
 
 

9ª FASE - 522 horas   
 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I– 486 HORAS  

Ementa – Planejamento, execução e avaliação de projeto assistencial  envolvendo as dimensões do cuidado, 
gerência e educação em  enfermagem no processo de viver humano, a indivíduos, famílias, grupos e 
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comunidades, sob orientação de um docente, com supervisão de enfermeiro em instituição de atenção básica e 
hospitalar. Ética e bioética. Processo investigativo. Gestão do cuidado de enfermagem. Sistematização da 
assistência de enfermagem. Segurança do paciente. 
 
ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO- 36 HORAS (teórica: 36) 

Ementa – Desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou intervenção: Coleta e análise de dados 
 
 
 

 10ª FASE - 522 horas  
 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II– 414 HORAS  

Ementa – Planejamento, execução e avaliação de projeto assistencial  envolvendo as dimensões do cuidado, 
gerência e educação em  enfermagem no processo de viver humano, a indivíduos, famílias, grupos e 
comunidades, sob orientação de um docente, com supervisão de enfermeiro que atua na instituição escolhida 
para a atividade de estágio .Ética e bioética. Processo investigativo. Gestão do cuidado de enfermagem. 
Sistematização da assistência de enfermagem. Segurança do paciente. 
 
ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO- 36 HORAS (teórica: 36) 

Ementa - Desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou intervenção: elaboração de relatório final e divulgação 
dos resultados 
 
 
 
 

Disciplinas Optativas   
 
 
 
 
Plantas medicinais nas práticas de saúde - 36 horas 
As plantas medicinais na história do cuidado humano. O rito do chá. Plantas medicinais e meio ambiente. 
Espécies do repertório popular. Cuidados com o cultivo, coleta, secagem, acondicionamento e preparações 
populares. Noções sobre substâncias bioativas. Interações planta/medicamento e plantas tóxicas. Legislação 
que regulamenta o uso de plantas medicinais e políticas públicas para implementação de farmácias vivas. 
 
Mercado de Trabalho em Enfermagem e novas modalidades de prestação de serviço - 36 hs 
Fundamentos teóricos e metodológicos sobre estudos e pesquisas de mercado de trabalho. O mercado de 
Trabalho na Enfermagem e na Saúde. Caracterização de serviços e novas modalidades de organização dos 
serviços em saúde e enfermagem. Noções de empreendedorismo em saúde. Noções de custos em Saúde. As 
cooperativas em saúde. As seguradoras em saúde. Controle financeiro e da qualidade da prestação dos serviços 
de saúde. Aspectos legais e organizacionais de projetos de criação e implementação de uma empresa prestadora 
de serviços. 
 
Terapias corporais - 36 horas 
O corpo como espelho da mente. Principais tipos de massagens terapêuticas. A dança como técnica de equilíbrio 
mente-corpo; relaxamento físico-mental; terapia reflexológica; artes marciais e yoga.  
 
Enfermagem em primeiros socorros - 36 horas 
Princípios gerais de primeiros socorros. Medidas de acidentes. Ações imediatas e mediatas do socorrista em 
situações de emergência e/ou urgência. Primeiros socorros em situações de emergência e/ou urgência. 
 
Enfermagem gerontogeriátrica - 36 horas 
O processo de envelhecimento humano no contexto da transição demográfica/epidemiológica e suas 
conseqüências. Fundamentação teórica: aspectos biológico, sócio-econômico, político, cultural entre outros. A 
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especificidade da assistência de enfermagem gerontogeriátrica. Serviços, programas e tecnologias para 
assistência ao idoso no contexto comunitário e institucional. 
 
Enfermagem oncológica - 36 horas 
 
 
QUADRO DE EQUIVALENCIAS  E PRÉ-REQUISITOS 
 
 1ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
INT 5201 PROCESSO DE VIVER HUMANO I – SOCIEDADE, 

AMBIENTE E SAÚDE 
144 NFR 5101 - 

NFR 5111 APRENDIZAGEM VIVENCIAL I 36 - - 
MOR 5315 HISTOLOGIA 90 MOR 5317 

 
- 

BEG 5303 BIOLOGIA CELULAR BÁSICA 36 BEG 5103 - 
CFS 5153 FISIOLOGIA I 36 -  - 
BQA 5124 BIOQUÍMICA APLICADA A ENFERMAGEM 54 - - 
MOR 5231 ANATOMIA APLICADA A ENFERMAGEM 90 - - 
 
 
 2ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
INT 5202 PROCESSO DE VIVER HUMANO II – AS PRÁTICAS DE 

SAÚDE 
216 INT 5141 INT 5201 

CFS 5154 FISIOLOGIA II 72 - 
 

CFS 5153 

MIP 5200 IMUNOLOGIA 36 - BQA 5124 
FMC 5103 FARMACOLOGIA I 54 - BQA 5124 

CFS 5153 
MIP 5128 MICROBIOLOGIA 54 - BQA 5124 
MIP 5311 PARASITOLOGIA 54 - BQA 5124 

CFS 5153 
 
 
 3ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
NFR 5105 FUNDAMENTOS PARA O CUIDADO PROFISSIONAL 378 - INT 5202 

 FMC 5103 
CFS 5154 
 MIP 5128 
MOR 5231 

NFR 5112 APRENDIZAGEM VIVENCIAL II  36 - NFR 5111 
BEG 5409 GENÉTICA 36 - CFS 5153 

 MOR 5231 
FMC 5105 FARMACOLOGIA II 36 FMC 5104 FMC 5103 
 
 
 4ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
INT 5203 O CUIDADO NO PROCESSO DE VIVER HUMANO I – 

CONDIÇÃO CLÍNICA DE SAÚDE 
252 NFR 5106 NFR 5105 

 
NFR 5160 SOCIEDADE, SAÚDE E VIOLÊNCIA 36 NFR 5161 INT 5202 
NFR 5170 INFORMÁTICA EM SAÚDE 36 NFR 5171 - 
PTL 5117 PATOLOGIA GERAL 72 - CFS 5153 

MOR 5231 
MOR 5315 

BEG 5203 EMBRIOLOGIA 36 - CFS 5153 
MOR 5231 
MOR 5315 
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 5ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
INT 5204 O CUIDADO NO PROCESSO DE VIVER HUMANO II - 

CONDIÇÃO CIRÚRGICA DE SAÚDE 
216 NFR 5106 INT 5203 

INT 5205 O CUIDADO NO PROCESSO DE VIVER HUMANO III - 
CONDIÇÃO CRÍTICA DE SAÚDE 

216 NFR 5165 INT 5203 

NFR 5113 APRENDIZAGEM VIVENCIAL III 36 - NFR 5112 
 
 
 6ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
INT 5206 O CUIDADO NO PROCESSO DE VIVER HUMANO IV –

SAÚDE DA MULHER, DO NEONATO, DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE. 

432 INT 5145 INT 5204 
INT 5203 

NFR 5173 CORPO GÊNERO E SEXUALIDADE 36 NFR 5163 INT 5203 
 
 
 7ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
INT 5207 O CUIDADO NO PROCESSO DE VIVER HUMANO V – 

ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE MENTAL. 
 

432 INT 5145 
INT 5131 
INT 5132 
NFR 5212 

INT 5206 

NFR 5174 FENÔMENO DROGAS 36 NFR 5164 NFR 5105 
 
 

 8ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
INT 5208 GESTÃO EM SAÚDE E ENFERMAGEM 414 INT 5146 

INT 5133 
INT 5132 
INT 5120 

INT 5207 

NFR 5175 PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO 36 NFR 5166 
NFR 5412 

INT 5207 

 
 

 9ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
INT 5211 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 486 INT 5161 INT  5208 
NFR 5181 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 36 - NFR 5175 
 
 
 10ª. Fase-sugestão    
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A EQUIVALENTE PRÉ-REQ. 
INT 5212 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 486 INT 5162 INT 5211 
NFR 5182 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 36 - NFR 5181 
 
 
Disciplinas Optativas 
 CARGA MÍNIMA OBRIGATÓRIA – 72 HORAS-AULA. São optativas todas as disciplinas oferecidas pelos 
departamentos da UFSC, obedecendo-se os pré-requisitos. 
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A PRÉ-REQ. 
NFR 5167 PLANTAS MEDICINAIS NAS PRÁTICAS DE SAÚDE 36 - 

NFR 5168 TERAPIAS CORPORAIS 36 - 

NFR 5169 MERCADO DE TRABALHO EM ENF. E NOVAS 
MODALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

36 - 

NFR 5307 ENFERMAGEM GERONTOGERIÁTRICA 36 - 
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MIP 5213 VIROLOGIA BÁSICA E CLÍNICA 36 - 

NFR 5308 ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 18 - 

NFR 5128 ENFERMAGEM EM PRIMEIROS SOCORROS 36 - 

 
 

Disciplinas de atividades complementares  
CARGA NÃO OBRIGATÓRIA - porém serão validadas pelo colegiado do curso, para efeito de registro no histórico 
escolar,  as atividades apresentadas pelo aluno, de acordo com  critérios  previamente estabelecidos. 
CÓDIGO  NOME DISCIPLINA H/A PRÉ-REQ. 
NFR 5421 ATIVIDADE EXTRACURRICULAR: MONITORIA 72 - 

NFR 5422 ATIVIDADE EXTRACURRICULAR: ESTÁGIO 72 - 
NFR 5423 PROGRAMA DE INTERCÂMBIO I 00 Res.007/Cun/99 
NFR 5424 PROGRAMA DE INTERCÂMBIO II 00 NFR 5423 
NFR 5425 ATIVIDADE EXTRACURRICULAR: PESQUISA 72 - 
NFR 5426 ATIVIDADE EXTRACURRICULAR: EXTENSÃO 72 - 
NFR 5427 ATIVIDADE EXTRACURRICULAR: ASSISTÊNCIA 72 - 
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A Proposta Pedagógica do Curso, orientada para o desenvolvimento do Eixo e Matriz 
Curricular, operacionaliza-se por meio de um conjunto de oportunidades e experiências que compõem 
o processo educativo, em seus momentos seqüenciais ao longo do curso. 

  Como instrumento organizador e sistematizador desta operacionalização são propostos 
Programas de Disciplinas, que representam a especificidade da disciplina no Projeto Político 
Pedagógico do Curso. Assim, tal Programa é composto por: 

1. Identificação da Disciplina: nome, ementa, carga horária, departamento ofertante. 

2. Competências gerais do enfermeiro  as quais a disciplina mantêm relação ou apoia. 

3. Competências específicas as quais a disciplina se propõe a desenvolver. 

4. Conhecimentos necessários: saberes e conteúdos que irão subsidiar as competências do aluno nesta 
disciplina. 

5. Experiências de aprendizagem: conjunto de oportunidades que serão propiciadas e desenvolvidas 
durante a disciplina. Se referem, integral ou parcialmente, à um núcleo teórico-prático central e 
um núcleo flexível. Toda disciplina contêm obrigatoriamente atividades relativas ao Núcleo 
teórico-prático central e, optativamente (de acordo com a especificidade da disciplina) atividades 
relativas ao Núcleo flexível.  

 

 Núcleo Teórico-Prático Central 
Núcleo teórico-prático central é aquela parte do currículo que se 
destina ao desenvolvimento de aspectos essenciais do processo 
de formação. São oportunidades de desenvolver habilidades, 
conhecimentos e atitudes essenciais para alcançar o perfil de 
enfermeira que o Curso prevê. É é composto de atividades 
diversas, entre as quais se incluem aulas teóricas, práticas em 
laboratórios, práticas em instituições de saúde, visitas 
orientadas, Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de 
Curso.  
Inclui as seguintes atividades: 

 Núcleo Flexível 
O núcleo flexível é composto por atividades 
desenvolvidas a partir da iniciativa da/o aluna/o, 
estimulada/o pelas/os professoras/es. São atividades que 
suplementam o núcleo teórico-prático central em 
aspectos específicos da formação da/o enfermeira/o, e 
podem ser desenvolvidas nas monitorias, em projetos de 
extensão, na participação em grupos de pesquisa, bolsas, 
entre outras. 

Inclui as seguintes atividades: 

1. Atividades teóricas: 

Referem-se à atividades em sala de aula, orientadas para 
aquisição crítica e reflexiva dos conhecimentos necessários 
ao desenvolvimento das competências. Promovem a 
relação do aluno com conhecimentos científicos 
historicamente acumulados, de diferentes áreas  do saber. 

1. Atividades complementares: 

Referem-se a atividades de formação complementar 
aberta que, previamente analisadas e propostas, 
passam a integrar o programa de disciplinas do 
eixo fundamental por trazerem contribuições ás 
mesmas. Pode incluir participação em eventos, 
cursos, atualizações  e ações de envolvimento com 
programas comunitários, entre outros. 

2. Atividades Práticas: 

Práticas de Laboratório: 

Referem-se à atividades práticas em ambiente 
tecnologicamente preparado e sob orientação de professor 
e monitor, destinadas ao  desenvolvimento de técnicas, 
procedimentos, observação, simulação e treinamento que 
dão suporte e aprofundamento às atividades teóricas 

Práticas de Campo: 

Referem-se à atividades práticas em cenários reais, como 

2. Atividades de articulação com 
grupos/projetos de pesquisa e de 
extensão: 

Referem-se à atividades que o aluno desenvolve 
junto à grupos e projetos de pesquisa e extensão, 
devidamente cadastrados no Departamento de 
Enfermagem e que sejam avaliadas como 
pertinentes às competências específicas de 
disciplinas do eixo fundamental. Deverão ter o 
acompanhamento do professor responsável pelo 

88..  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  
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comunidade, domicílios, serviços e instituições, que se 
destinam a promover o contato do aluno com a realidade 
de trabalho profissional e compreensão de diferentes 
interfaces do contexto no qual este se desenvolve, bem 
como desenvolver habilidades e conhecimentos inerentes 
ao processo de educação e de trabalho, sob a supervisão 
direto de professor enfermeiro. 

Projeto. 

3. Estágios supervisionados:  

Referem-se aos estágios curriculares supervisionados 
desenvolvidos nos dois últimos semestres do curso, 
totalizando 20% da Carga horária total do curso e 
atendendo ao disposto na Res. 03/2001 CNE/CES. A 
supervisão dos Estágios contam com a participação dos 
enfermeiros de serviço e, especificamente no Estágio 
Supervisionado II, a escolha do campo de estágio pode 
contemplar preferências do aluno quanto à especialidades 
e instituições. Neste estágio o aluno desenvolve seu 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de 
um professor. 

 

 

   

 

 

 

Nas duas últimas fases do Curso de Graduação em Enfermagem o aluno desenvolve o 
Estágio Supervisionado e a apresentação do trabalho de conclusão de curso TCC 

 O estágio supervisionado I e II  

É o desenvolvimento integral, crítico e propositivo de atividades, competências e 
habilidades gerais e específicas, indicadas à prática profissional do enfermeiro, consolidando a 
formação acadêmica. Será desenvolvido em Instituição de Saúde  e afins, com supervisão 
direta pelo(s) enfermeiro(s) da instituição e orientação de professores enfermeiros do Curso 
de Enfermagem da UFSC. É complementado pelo desenvolvimento de projeto de pesquisa, 
apresentado no final do semestre como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade que se integra ao Estágio 

Supervisionado, embora possua objetivos e características próprias. É o desenvolvimento de um 
trabalho cientifico, podendo ser de duas naturezas: pesquisa (ou partes de pesquisa), seguindo os 
trâmites de aprovação em Comitê de Pesquisa ou o diagnóstico, resolução e avaliação 
fundamentada, voltado para a buscar soluções de problemas da prática assistencial, educacional e 
gerencial.   
  
COMPETÊNCIAS  
 

No Estágio Supervisionado I e II o aluno deve consolidar sua formação como enfermeiro, 
exercitando as competências e habilidades gerais previstas pelo Curso de Graduação em Enfermagem 
ou: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 
gerenciamento e educação permanente. Igualmente exercitar as seguintes competências e 
habilidades específicas:  

 
- Atuar profissionalmente, compreendendo o processo de viver humano em suas dimensões, 
expressões e fases evolutivas;   

99..  EESSTTAAGGIIOO  SSUUPPEERRVVIISSIIOONNAADDOO  EE  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
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- incorporar a ciência, a arte e a tecnologia do cuidar como instrumentos para/na/de atuação e 
desenvolvimento profissional;  
- desenvolver permanentemente sua formação ética, política, técnico-científica, conferindo qualidade 
ao exercício profissional;  
- relacionar-se com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de organização social, 
suas transformações e expressões;  
- compreender a política de saúde no contexto das macro políticas;  
- reconhecer a saúde como direito e atua de forma a garantir a integralidade do cuidado, entendida 
como conjunto articulado e contínuo de ações de promoção e de recuperação da saúde e de prevenção 
de agravos, individuais e coletivas, em todos os níveis de complexidade do sistema e de acordo com as 
especificidades regionais;  
- atuar nas políticas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, 
considerando o gênero;  
- ser capaz de avaliar, diagnosticar e atuar na solução de problemas de saúde, de comunicar-se, de 
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho de saúde, de trabalhar em equipe e de enfrentar 
situações em constante mudança;  
- reconhecer as relações e organização do trabalho e seus impactos na saúde e na qualidade dos 
cuidados prestados;  
- assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional e 
interdisciplinar em saúde;  
- acessar e usa criticamente inovações tecnológicas;  
- atuar nos diferentes cenários da prática profissional, identificando as necessidades individuais e 
coletivas de saúde, seus condicionantes, determinantes e perfis epidemiológicos;  
- coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas de saúde e a 
articulação às ações multiprofissionais;  
- prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades do indivíduo, família e 
grupos sociais;  
- gerenciar o processo de trabalho de enfermagem, fundamentado na Ética e Bioética, em todos os 
âmbitos de atuação profissional;  
- planejar, implementa e participa do processo de formação e da qualificação permanente dos 
trabalhadores de enfermagem e de saúde;  
- planejar e implementa ações de educação e promoção à saúde, considerando a especificidade dos 
diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento; 
- desenvolver, participa e aplica pesquisas ou outras formas de produção de conhecimento, que 
objetivem a qualificação da prática profissional;  
- respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 
- participar na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo; 
- participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde; 
- assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde;  
- cuidar da própria saúde e busca seu bem-estar como cidadão e profissional;   
- reconhecer o papel social do enfermeiro e organiza-se politicamente para a defesa dos interesses da 
categoria e da sociedade. 
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O corpo docente efetivo do Departamento de Enfermagem por professores mestres e doutores. Para 
maiores informações seus currículos podem ser acessados na Plataforma Lattes/CNPq. 

Docente Classe Titulação Área do conhecimento  Carga 
horária 

Alacoque Lorenzini 
Erdmann  

Titular Doutora em 
Enfermagem  

Administração em 
Enfermagem  

40 H 
DE  

Ana Izabel Jatobá de 
Souza  

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde da Criança  40 H 
DE 

Ana Maria Farias da 
Silva 

Assistente Mestre em 
Enfermagem 

Saúde da Criança 40 H 
DE 

Ana Rosete Camargo 
Rosete Maia 

Assistente Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40 H 
DE 

Angela Maria 
Alvarez 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40 H 
DE 

Antonio Miranda 
Wosny  

Associado Doutor em 
Enfermagem 

Saúde da Comunidade  40 H 
DE 

Astrid Eggert Boehs Associado Doutora em 
Enfermagem 

Saúde da Criança/ Coletiva 40 H 
DE 

Betina Horner S. 
Meirelles 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40 H 
DE 

Dario Frederico  Adjunto Doutor em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40H 
DE 

Denise Elvira Pires 
de Pires  

Associado Doutora em 
Ciências Sociais  

Saúde Coletiva  40 H 
DE 

Denise M. Guerreiro 
V. da Silva 

Associado Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40 H 
DE 

Eliane Regina P. 
Nascimento 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40 H 
DE 

Evanguelia K. A. dos 
Santos 

Associado Doutora em 
Enfermagem 

Saúde da Mulher  40 H 
DE 

Flavia Regina S. 
Ramos 

Associado Doutora em 
Enfermagem 

Saúde Coletiva 40 H 
DE 

Francine Lima 
Gelbcke 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Fundamentos de 
Enfermagem  

40 H 
DE 

Gelson Luiz 
Albuquerque  

Adjunto Doutor em 
Enfermagem 

Administração em 
Enfermagem  

40 H 
DE 

Grace Terezinha M. 
Dal Sasso 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40 H 
DE 

Ivonete Buss 
Heidemann  

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde Coletiva 40 H 
DE 

Jane Cristina Anders  Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto  40 H 
DE 

Jonas Salomão 
Spricigo  

Associado Doutora em 
Enfermagem 

Saúde Mental  40 H 
DE 

1100..  CCOORRPPOO  DDOOCCEENNTTEE  
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Jussara Gue Martini  Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Fundamentos de Enf./ 
Saúde Coletiva 

40 H 
DE 

Kenya Schimidt 
Reibnitz 

Titular Doutora em 
Enfermagem 

Fundamentos de 
Enfermagem  

40 H 
DE 

Laura Cristina da 
Silva Lisboa de Souza 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde da Criança e Família  40 H 
DE 

Lucia Nazareth 
Amante  

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40 H 
DE 

Mara Ambrosina de 
Oliveira Vargas 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40 H 
DE 

Maria Bettina 
Camargo Bub  

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40 H 
DE 

Maria de Fátima M. 
Zampieri  

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde da Mulher  40 H 
DE 

Maria do Horto F. 
Cartana  

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde da Criança/ Coletiva 40 H 
DE 

Maria Terezinha 
Zeferino 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde  Mental/Coletiva 40 H 
DE 

Maria Itayra C. 
Padilha  

Associado Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto  40 H 
DE 

Marisa Monticelli Associado Doutora em 
Enfermagem 

Saúde da Criança 40 H 
DE 

Marta Lenise do 
Prado 

Associado Doutora em 
Enfermagem 

Fundamentos de 
Enfermagem 

40 H 
DE 

Odaléa Maria 
Bruggemann 

Adjunto Doutora em 
Ciências Biomédicas  

Saúde da Mulher 40 H 
DE 

Olga Regina Ziguelli 
Garcia 

Adjunto Doutora em 
Ciências Sociais 

Saúde da 
Mulher/Comunidade 

40 H 
DE 

Patrícia Kuerten Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Enfermagem Pediátrica 40 H 
DE 

Rosane Gonçalves 
Nitschke  

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde da Criança  40 H 
DE 

Soraia Dornelles 
Schoeller 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Saúde do Adulto 40H 
DE 

Sayonara de Fátima 
Faria Barbosa 

Adjunto Doutora em 
Ciências 

Saúde do Adulto  40 H 
DE 

Selma Regina de 
Andrade 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Administração em 
Enfermagem 

40 H 
DE 

Silvia Maria Azevedo 
dos Santos 

Adjunto Doutora em 
Educação  

Saúde do Adulto/ 
Mental 

40 H 
DE 

Telma Elisa Carraro Associado Doutora em 
Enfermagem 

Fundamentos de 
Enfermagem 

40 H 
DE 

Vânia Marli Schubert 
Backes 

Adjunto Doutora em 
Enfermagem 

Administração em 
Enfermagem 

40 H 
DE 

Vera Radünz  Associado Doutora em 
Enfermagem 

Fundamentos de 
Enfermagem  

40 H 
DE 

Vitória R. Petters 
Gregório  

Assistente Mestre em 
Enfermagem 

Saúde da Mulher  40 H 
DE 
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Prefeitura de Florianópolis, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já há muitos anos 
mantém convênio com a UFSC através de um Programa Docente Assistencial cujo objetivo 
estabelece o desenvolvimento de um modelo de articulação Universidade-Sistema de Saúde, no 
município de Florianópolis, co-gerenciado pelas instituições envolvidas e visando o desenvolvimento 
de programas de formação e educação permanente de recursos humanos para a saúde, dentro da ótica 
do Sistema Único de Saúde.  

A partir de maio de 2006 iniciaram-se negociações para se ampliar este Programa 
transformando- o em uma Rede Docente Assistencial, que é a reestruturação da parceria UFSC/SMS 
no que diz respeito à atuação dos estudantes dos cursos superiores das áreas da Saúde e como 
estagiários nos Centros de Saúde do Município 

A implantação de um novo currículo de Enfermagem estimulou ainda mais a necessidade de 
rever, entre outros aspectos, as atividades práticas e estágios, essenciais para a formação em 
enfermagem.  A partir da experiência acumulada foi possível de construir alianças com os serviços 
Centros de Saúde, visando alcançar simultaneamente a formação de enfermeiras para o SUS e 
assegurar a integralidade da atenção, qualidade e humanização na assistência à saúde. A relação de 
cooperação do Curso de Graduação com a Enfermagem da Secretaria de Saúde de Florianópolis foi 
considerada estratégica para implementação do novo currículo, e as ações para sua efetiva 
implantação foram planejadas e estão sendo executadas com diferentes estratégias.  

 Conforme  Ring e Van de Vem apud BOEHS (2006) p.401, a cooperação interinstitucional é um 
processo cíclico, que mantém equilíbrio entre processos formais e informais de interação. São 
mecanismos socialmente construídos, continuamente moldados e reestruturados pelas ações e 
interpretações simbólicas das partes envolvidas.  

Assim, consideram-se importantes na construção dessa aliança, os mecanismos formais como a 
assinatura de convênio, estabelecimento de regimento, participação em comissões gestoras, reuniões e 
certificações, mas também, e com igual importância, os mecanismos informais como a comunicação 
pessoal entre professoras, enfermeiras da assistência e estudantes, cumprimento dos acordos não 
formais, produção científica conjunta, entre outros.  

Um passo importante foi o financiamento pelo Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde, PRÓ-SAÚDE da OPAS/ MS/MEC. O projeto aprovado foi 
construído conjuntamente com enfermeiras da assistencia sendo gerido e avaliado por um comitê 
gestor da qual participa a responsável pelo Departamento de Integração Ensino Serviço e 
enfermeiras da Secretaria da Saúde, com igual poder de decisão dos docentes, estudantes e 
comunidade. Com o sucesso do projeto Pró Saúde a  partir de 2009 o Curso de Enfermagem integra o 
Projeto PET – SAÚDE que visa  promover a efetiva integração com os profissionais da rede básica e 
o ensino da graduação em atividades de pesquisa, assistência e ensino. 

Assim o planejamento e concretização de um relacionamento interinstitucional com serviços de 
saúde cenários de prática para estudantes, é um fator estratégico para a implementação de Planos 
Político-Pedagógicos de Enfermagem e pode proporcionar qualificação tanto na formação quanto na 
atenção à saúde.  

 

Fundamentos Legais da RDA 

Está definido na Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 200: Ao sistema único de saúde 
compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

          - item III – ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde 

                                                           
1 BOEHS,C.G.E., Identificação de mecanismos de controle em alianças tecnológicas estratégicas - um estudo 
múltiplo de casos entre empresas do setor metal-mecânico. Dissertação mestrado. Centro de Pesquisa e Pòs 
Graduação em Administração, Universidade Federal do Paraná, 2006. 

1111..  AA  RREEDDEE  DDOOCCEENNTTEE  AASSSSIISSTTEENNCCIIAALL  --  RRDDAA  
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Encontramos na Lei Orgânica da Saúde – Nº 8080/90 os seguintes artigos relacionados a este tema: 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):     

    Item III – a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde 

Art. 27º A política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e executada, 
articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos:  

         I – organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, 
inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de 
pessoal; 

         II – valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) 

            Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o sistema único da saúde (SUS) 
constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas 
conjuntamente com o sistema educacional. 

 

Divisão dos Distritos Sanitários de Saúde por Unidades de Saúde no Município de 
Florianópolis:  
 

Distritos Sanitários de Saúde Unidades de Saúde  

Distrito Sanitário Centro 
Endereço:  
Avenida Rio Branco, nº 90 Centro Fone: 
3952-0117, 3952-0122 e FAX: 3952-0118 
email: dscentro@pmf.sc.gov.br  
População 2007 - CENTRO: 91.067 

Administração Central sede SMS 

Administração Central VISA 

CS Agronômica 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
Centro de Atenção Psicossocial para Crianças e 
Adolescentes (CAPSi) 
CS Monte Serrat 
Policlínica Municipal do  Centro 

CS Centro 
CS Prainha 
CS Trindade 

Farmácia Escola 

Distrito Sanitário Continente 

Endereço:  
Rua Coronel Pedro Demoro nº 1923,1º andar  
Fone: 3244-2557 e 3244-3955  
 
População 2007 - CONTINENTE: 103.371 

Abraão 
Balneário 
Capoeiras 
Centro de Atenção Psicossocial alcool e drogas 
(CAPSad) 
Coloninha 
Estreito 
Jardim Atlântico 
Laboratório Aracy Vaz Callado 
Monte Cristo 
Morro da Caixa 
Policlínica Municipal do  Continente 
Sapé 
Vila Aparecida  

Distrito Sanitário Leste 
Endereço:  
Rua. José Henrique Veras, 203 - Lagoa da 
Conceição | CEP: 88062-030 
Fone: 3234-9557 3234-0097 

Barra da Lagoa 
Canto da Lagoa 
Costa da Lagoa 
Córrego Grande 
Itacorubi 
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email: regionalleste@pmf.sc.gov.br  
População 2007 - LESTE: 61.580 

João Paulo 
Lagoa da Conceição 
Pantanal 
Saco Grande  

CAPS ad Ilha 

Centro de Controle de Zoonoses 

Distrito Sanitário Norte 
Endereço:  
Rod. Francisco Faustino Martins, s/n - 
Canasvieiras  
Fone: 3266-7355 |33693608  
email: regionalnorte@pmf.sc.gov.br  
População 2007 - NORTE: 64.563 

Cachoeira do Bom Jesus 
Canasvieiras 
Ingleses  
Jurerê 
Ponta das Canas 
Unidade de Pronto Atendimento  -UPA Norte  

Policlínica Municipal Norte 
Ratones 
Rio Vermelho 
Santo Antônio de Lisboa 
Vargem Grande 
Vargem Pequena 

Santinho 

Distrito Sanitário Sul 
 
Endereço:  
Rod SC 405, 682  
Fone: 3239 1714 / 3239 1708 
email: regionalsul@pmf.sc.gov.br  
População 2007 - SUL: 76.142 

Alto Ribeirão 
Armação 
Caeira da Barra do Sul 
Campeche 
Carianos 
Costeira do Pirajubaé 
Fazenda do Rio Tavares 
Morro das Pedras 
Pântano do Sul 
Ribeirão da Ilha 
Rio Tavares 
Saco dos Limões 
Tapera 

Policlínica Municipal Sul 

Unidade de Pronto Atendimento  -UPA 
 
Fonte: (informações e mapa) Portal da SMS/PMF - http://www.pmf.sc.gov.br/saude/     
Dados de população: Censo Demográfico IBGE 2000 (Estimativa 2007), atualizado em setembro de 2007. 
 
Regimento Interno da Rede de Articulação Universidade - Sistema de saúde / Rede Docente-
Assistencial de Florianópolis.   
 
I - FINALIDADE 
A Rede Docente-Assistencial (RDA) tem por finalidade promover a integração ensino, pesquisa e extensão, 
serviço e comunidade, favorecendo a ampliação da atenção à saúde de qualidade e propiciando a formação dos 
profissionais da saúde voltada para os princípios dos SUS. 
 
II – OBJETIVO 

Artigo 1o. Subsidiar a formação e capacitação de profissionais no âmbito da saúde, através de programas 
articulados entre a UFSC e a SMS, numa perspectiva humanista, de excelência técnica e num contexto 
interdisciplinar, favorecendo a ampliação da atenção à saúde de qualidade e propiciando a formação dos 
profissionais da saúde voltada para os princípios do SUS. 
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III - DA ORGANIZAÇÃO 
Artigo 2o. A Rede Docente-Assistencial (RDA) de Florianópolis integra estudantes, profissionais de saúde e 
professores da UFSC e profissionais da rede municipal de saúde, em um processo de ensino-aprendizagem onde 
todas as unidades se constituem em cenários potenciais de ensino e de prestação de serviços de saúde, com 
participação de representação do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Artigo 3o. A RDA de Florianópolis se compõe: 

Na UFSC: 
         - pelo Centro de Ciências da Saúde 
                   - pelo Hospital Universitário 
                   - por outras Unidades de Ensino que atuam na área da Saúde 

     Na PMF: 
       - pela Secretaria da Saúde de Florianópolis, através de sua rede de Unidades                           
de Saúde, Níveis de Gestão Regional e Central. 

 
Artigo 4º. As atividades docente-assistenciais são supervisionadas por docentes dos cursos da UFSC, 
profissionais do HU, da SMS e/ou contratados para este fim, em consonância com as prerrogativas legais 
estabelecidas. 
 
Artigo 5º. As condições que organizam a RDA de Florianópolis devem incluir:  

- Adesão de profissionais de equipes locais às funções de supervisão local e outras relacionadas ao processo 
ensino-aprendizagem; 

- Qualificação dos profissionais envolvidos na supervisão das atividades da RDA; 
- Unidades locais de saúde que tenham estrutura física e recursos humanos adequados para o 

desenvolvimento das atividades; 
- O desenvolvimento de pesquisas deve estar articulado entre as instituições, seguindo princípios éticos, 

devem estar voltados para resolução de problemas  na rede e seguir critérios epidemiológicos  levando-se 
em conta a capacidade de absorção das unidades de saúde e demais setores da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 
Artigo 6º. As atividades teórico-práticas seguem o modelo assistencial definido para a rede municipal de 
saúde adotado pela Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis, em acordo com o SUS. 
 
Artigo 7º. Os cursos devem propor, previamente, à Coordenação da RDA, as atividades docente-assistenciais 
a serem desenvolvidas em cada semestre, considerando: 

- A forma de organização das atividades; 
- Os locais de atuação; 
- A duração das atividades; 
- A carga horária diária e total; 
- O período das atividades; 
- O total de estudantes 
- O número de estudantes em cada período; 
- O(s) supervisor(es) / preceptor(es) responsável (is). 

 
Artigo 8o. A estrutura organizacional da RDA dispõe de uma comissão didático-pedagógica-assistencial, 
uma comissão de pesquisa e extensão, uma comissão de gestão de recursos e uma comissão de educação 
permanente, com finalidade de organizar, apoiar e fomentar as atividades que lhes competem. 
 

Parágrafo 1°. Os membros das comissões são definidos pelo Colegiado Técnico e homologados pelo 
Conselho Gestor. 
 
Parágrafo 2º. As comissões podem ser criadas ou extintas conforme necessidade operacional da RDA, 
pelo Colegiado Técnico. 
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Artigo 9o. A organização da RDA está apoiada administrativamente por uma secretaria executiva, com 
recursos humanos e materiais adequados e providos pelas instituições envolvidas. 
 
IV - DA GESTÃO 
Artigo 10o. A RDA de Florianópolis possui co-gestão entre as instituições envolvidas, que provêm a sua 
viabilização física, financeira e gerencial. 
 
Artigo 11º. A gestão está composta estruturalmente por: 

- Um Colegiado Técnico conformado por representantes das instituições que integram esta Rede 
Docente Assistencial (RDA), que é a instância máxima de deliberação e execução, no que tange ao 
cumprimento dos objetivos e competências estabelecidos no presente Regimento; e, 
- Um Colegiado de Gestores, composto pelo Secretário Municipal de Saúde; Diretor do Centro de 
Ciências da Saúde; Diretor do Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, da 
Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC); e, pelo Coordenador do Colegiado Técnico da 
Rede Docente Assistencial, que é a instância executiva no que tange ao cumprimento das legalidades 
formais e institucionais referente da  mesma e próprios aos exercícios de seus cargos. 

Artigo 12º. O Colegiado Técnico da RDA é composto por: 
• Um (1) representante do HU, indicado pela Direção Geral do HU; 
• Um (1) representante da SMS/Assessoria de Desenvolvimento Institucional;  
• Os Coordenadores das Regionais de Saúde da SMS; 
• Um (1) representante dos supervisores locais por curso, preferencialmente vinculados a SMS; 
• Um representante da Direção do CCS; 
• Um (1) representante de cada curso que desenvolve atividades na RDA, indicado pelo colegiado do 
curso;  
• Um (1) representante do Programa de Residência Integrada em Saúde da Família; 
• Um (1) representante do Departamento de Saúde Pública do CCS; 
• Dois (2) representantes do segmento de usuários, indicados pelo Conselho Municipal de Saúde; 
• Um (1) representante discente por curso de graduação envolvidos e um (1) do Programa de Residência 
Integrada em Saúde da Família; 
• Um (1) representante de cada um dos seguintes setores da Secretaria Municipal de Saúde: Atenção 
Básica, Vigilância em Saúde, Planejamento, Avaliação e Auditoria e Recursos Humanos. 
 
Parágrafo 1o. Estão envolvidos na RDA os Cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição, 
Farmácia/Análises Clínicas, Psicologia, Serviço Social, Odontologia. 
Parágrafo 2o. A inclusão de novos cursos ou departamentos deve ser aprovada pelo Conselho de 
Gestores, ouvido o Colegiado Técnico.  
Parágrafo 3o. A exclusão das atividades de Cursos ou Departamentos deve ser informada com um 
semestre de antecedência ao Colegiado Técnico. 
Parágrafo 4o. Para cada membro da gestão está prevista uma suplência, da mesma categoria de 
representação. 

 
Artigo 13o. A falta não justificada de representante do colegiado por duas (2) reuniões consecutivas ou três (3) 
não consecutivas, num período letivo, implicará em perda de mandato. 
 

Parágrafo 1o. Em caso de perda de mandato de um membro do colegiado, haverá substituição pelo 
respectivo suplente. 
Parágrafo 2o. Nos casos previstos no parágrafo anterior, um novo suplente será indicado pelo setor 
responsável pela representação em questão.  
 

Artigo 14o. A coordenação da RDA é realizada por um Coordenador Geral e um Vice-Coordenador. 
 

Parágrafo 1°. O Coordenador Geral e o Vice-Coordenador devem representar a UFSC e a SMS. 
Parágrafo 2°. Não poderá, nem a UFSC, nem a SMS assumirem as duas coordenações. 
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Parágrafo 3°. O tempo de gestão da Coordenação do Colegiado Técnico deverá ser compartido entre as 
representações de cada uma daquelas instituições (50% para a UFSC e 50% para a SMS). 

 
Artigo 15o. O Coordenador Geral e o Vice-Coordenador do RDA são eleitos pelo Colegiado Técnico e 
homologados pelo Conselho Gestor. 
 
Artigo 16o. São atribuições do Coordenador Geral: 

a) Presidir o colegiado da RDA 
b) Representar a RDA 
c) Promover a articulação da RDA interna e externamente 
d) Coordenar todos os trabalhos referentes ao desenvolvimento da RDA 
e) Tomar as medidas necessárias à divulgação da RDA 
f) Integrar e coordenar a avaliação anual da RDA 
g) Decidir “ad-referendum” ao colegiado, em situações de urgência, desde que não ultrapasse os limites 

das deliberações. 
 

Artigo 17o. São atribuições do Vice-Coordenador: 
a) Cooperar com o Coordenador Geral nas realizações das atividades inclusas no artigo anterior 
b) Substituir o Coordenador Geral na sua ausência. 

 
Artigo 18o O mandato do Coordenador Geral e Vice-Coordenador é de dois (2) anos, renovável por mais um 
mandato, havendo, após o primeiro período, a alternância na representatividade na coordenação do colegiado. 
 
Artigo 19º. O Conselho Gestor tem reuniões ordinárias bimestrais e reuniões extraordinárias.  
 
Artigo 20º. O Colegiado Técnico tem reuniões ordinárias mensais e reuniões extraordinárias. 
 

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias do Colegiado Técnico são convocadas pelos 
coordenadores, ou por decisão de mais de 50% dos membros do colegiado, com um mínimo de 48 horas 
de antecedência e garantindo-se ampla divulgação nos meios de comunicação utilizados pelo colegiado. 

 
Artigo 21o. São atribuições do Colegiado Técnico da RDA: 

1. Propor e avaliar as áreas/setores/Departamentos que integrarão a RDA, assim como as atividades e 
número de estudantes vinculados à RDA em cada unidade básica do sistema local de saúde. 
2. Avaliar permanentemente o desenvolvimento da RDA e propor alterações que se fizerem necessárias. 
3. Estimular e facilitar a articulação dos planos de ensino com o modelo assistencial preconizado pelo 
SUS. 
4. Promover a integração curricular e interdisciplinar 
5. Coordenar a realização de seminário de avaliação e planejamento semestral da RDA 
6. Propor convênios, acordos de cooperação, grupos de trabalho e de pesquisa e aprovar a formação de 
coordenações, comissões, câmaras técnicas e outras instâncias para tratar de assuntos específicos da RDA. 
7. Propor, desenvolver, realizar e avaliar planos e projetos relacionados com a política de Educação 
Permanente da Secretaria Municipal de Saúde. 
8. Capacitar os supervisores locais para realizar as atividades docentes assistenciais na Rede Municipal 
de Saúde.  
 

V – DOS INTEGRANTES DA RDA 
Artigo 22o. Exercem atividades de supervisão e/ou docência os profissionais de nível superior integrantes da 
RDA. 
 
Artigo 23º. Os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que integram a RDA supervisionando 
estudantes dos diferentes cursos têm períodos e atividades docente- assistenciais definidos conforme organização 
realizada, previamente, entre o referido curso e colegiado da RDA. 
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Artigo 24º. A atuação docente-assistencial integra o modelo assistencial adotado pelo município, 
desenvolvendo práticas como atenção clínica e de enfermagem, assistência farmacêutica, trabalhos com grupos, 
visitas domiciliares e comunitárias, reuniões, etc., que possibilite adequação às diferentes necessidades do 
processo ensino-aprendizagem, inclusive no que se refere ao número de consultas e de procedimentos, tempo de 
permanência dentro e fora da unidade de saúde, participação em grupos de trabalhos, planejamento em saúde, 
atividades de supervisão, reuniões, educação continuada, preparações de aula, articulações entre os diferentes 
níveis de atenção à saúde no SUS e outras atividades didáticas e/ou assistenciais.  
 

Parágrafo único. Os estudantes podem ser acompanhados, quando necessário, em suas atividades por 
outros profissionais/trabalhadores de saúde integrantes da rede de saúde do Sistema Único de Saúde, 
com a ciência dos supervisores/preceptores.  

 
VI – DA SUPERVISÃO 
Artigo 25º. Os supervisores acadêmicos são docentes de cada área profissional integrante da RDA. Suas 
atribuições envolvem:  

- Prover aos estudantes supervisões que garantam a excelência acadêmica na área em questão; 
- Promover o trabalho interdisciplinar; 
- Acompanhar in loco as atividades de capacitação da sua área profissional específica,  
- Acompanhar atividades coletivas dos estudantes; 
- Proceder à avaliação de desempenho individual e coletivo dos estudantes; 
- Avaliar o desempenho individual e coletivo dos supervisores locais; 
- Participar da supervisão em grupo. 
 

Artigo 26º. Os supervisores locais são profissionais específicos de cada área e suas atribuições envolvem:  
- Prover aos estudantes supervisões que garantam educação no trabalho, no contexto específico de sua 

área profissional e numa perspectiva interdisciplinar; 
- Acompanhar in loco as atividades da sua área profissional específica; 
- Acompanhar o desenvolvimento de atividades individuais e coletivas dos estudantes; 
- Participar da supervisão acadêmica e de grupo, dos seminários de situações especiais e outras 

atividades didático-pedagógicas; 
- Contribuir no processo de avaliação acadêmica. 

 
VII– DA FREQUÊNCIA, DA AVALIAÇÃO, DO APROVEITAMENTO ESCOLAR E DAS 
CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO DO ESTUDANTE 
Artigo 27º. A freqüência, avaliação do aproveitamento escolar e condições de aprovação do estudante são 
estabelecidas conforme as especificidades de cada curso. 
 

Parágrafo Único: A comissão didático-pedagógica-assistencial acompanha o planejamento e execução 
das atividades de ensino, freqüência e avaliação, contribuindo com as orientações necessárias. 

 
VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 28º. Alterações deste regimento, após apreciação pelo Colegiado Técnico, são de atribuição do Conselho 
Gestor da RDA, em suas instâncias deliberativas conforme estabelecido no artigo 11º deste regimento. 
 
Artigo 29º. Este regimento entra em vigor quando de sua promulgação pelas autoridades firmantes do 
convênio que rege a Rede Docente Assistencial de Florianópolis, revogadas as disposições em contrário. 
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A Universidade Federal de Santa Catarina tem por finalidade "produzir, sistematizar e 
socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação 
do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, solidariedade nacional e internacional, 
na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade de vida". 
  
 
15.1 A ESTRUTURA DA UFSC 
 
 A estrutura administrativa está composta por: 

• Conselho Universitário 
• Gabinete do Reitor 
• Pró-reitorias e Secretarias:  

-  Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis; PRAE 
-  Pró-Reitoria   Pesquisa e Extensão - PRPE 
-  Pró-Reitoria de Ensino de Graduação; PREG 
-  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; PRPG 
- Pró - Reitoria de Infraestrutura - PROINFRA 
- Pró – Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social - PRDHS 
- Secretaria de Cultura e Arte - SECARTE 
- Secretaria de Planejamento e Finanças - SEPLAN 
- Secretaria de Relações Intitucionais e Internacionais - SINTER 
 

• Órgãos Suplementares: 
- BU – Biblioteca Universitária; 
- EU – Editora Universitária; 
- HU – Hospital Universitário; 
- MU – Museu Universitário; 
- RU – Universitário; 

 
A estrutura acadêmica é composta por unidades de ensino: 

• Centro de Desportos – CDS 
• Centro de Ciências da Educação – CED 
• Centro Sócio-Econômico – CSE 
• Centro Tecnológico – CTC 
• Centro de Comunicação e Expressão – CCE 
• Centro de Ciências Jurídicas – CCJ 
• Centro de Ciências Agrárias – CCA 
• Centro de Ciências Biológicas – CCB 
• Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – CFM 
• Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFH 
• Centro de Ciências da Saúde – CCS, que possui os seguintes Departamentos: 

- Departamento de Análises clínicas; 
- Departamento de Clínica Cirúrgica; 
- Departamento de Enfermagem; 
- Departamento de Estomatologia; 
- Departamento de Nutrição; 

1122..  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  EE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  PPAARRAA  AA  
VVIIDDAA  AACCAADDÊÊMMIICCAA  
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- Departamento de Patologia; 
- Departamento de Saúde Pública. 
- Departamento de Fonoaudiologia 

 
Saiba mais: www.ufsc.br 

 

 
 

 36



15.1.1 A PRAE e o DeAE - Departamento de Assuntos Estudantis 
 
O Departamento de Assuntos Estudantis, tem com a missão de apoiar a política estudantil através de 
programas e ações vinculadas à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, tem as seguintes competências: 

• Coordenar, fiscalizar e controlar os contratos de concessão de espaços comerciais no Campus; 

• Coordenar as ações de apoio à política estudantil envolvendo: 

 

 Programa de apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

 Programa de viagens de estudos; 

 Programa de apoio discente em eventos como seminários, encontros e congressos; 

 Programa de apoio a melhorias no espaço físico dos Centros Acadêmicos; 

 Programa da moradia estudantil. 

 
O serviço social de atendimento ao estudante se localiza no  prédio da Reitoria, fone 331-

9341/331-9611/331-9917. O aluno também pode se comunicar via e-mail: ssaluno@reitoria.ufsc.br. 
 
         Saiba mais: www.prae.ufsc.br   
 
15.1.2  A Biblioteca Universitária 

 A Biblioteca Universitária tem como objetivo prestar serviços de informação às atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e à administração da UFSC, contribuindo com a melhoria da qualidade da 
vida. É um órgão suplementar vinculado à Vice-Reitoria, e coordena o sistema de Bibliotecas. Este 
sistema é composto pela Biblioteca Central e 7 Bibliotecas Setoriais (BSCCSM-Medicina, BSCCSO- 
Odontologia, BSCCA-Agrárias, BSCAC-Colégio Agrícola Camboriú, BSCAA-Colégio Agrícola 
Araquarí, BSCFM-Física e Matemática,  BSCA-Colégio de Aplicação, BSCED-Educação), com uma 
centralização administrativa e técnica. 

 Assim que ingressa na UFSC, automaticamente o aluno é cadastrado no Sistema de Bibliotecas. 
Para tomar emprestado qualquer material bibliográfico, basta ir à Biblioteca Central e criar uma 
senha. Além do acervo de 280.000 livros, o sistema disponibiliza jornais e revistas, obras raras e 1500 
fitas de vídeo. O aluno também pode fazer consultas e reservar livros através da biblioteca virtual, no 
endereço eletrônico da Biblioteca. 

Saiba mais:  www.bu.ufsc.br   

 

15.1.3.  O Laboratório de Informática 

 No Laboratório de Informática de Apoio à Graduação - LabGrad, localizado  no térreo da 
Biblioteca Universitária disponibiliza aos estudantes 230 computadores, de Segunda á Sexta feira, das 
8:00 às 23:30 horas e nos sábados e domingos das 8:00 às 18:00 horas.  Através do Sard (Serviço de 
Acesso Remoto Discado), oferecido pelo NPD (Núcleo de Processamento de Dados), a UFSC 
possibilita que os alunos conectem a Internet de suas casas gratuitamente.  

 Além disso, há também os Laboratórios de Apoio a Graduação presentes em cada Centro, que 
foram criados para disponibilizar aos alunos de graduação o uso de informática em seus vários 
âmbitos, seja no uso de processadores de texto, softwares ou da Internet disponibilizada pela rede 
UFSC. 

Saiba mais: www.sei.ufsc.br; www.oficinas.ufsc.br   
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15.1.4. O Restaurante Universitário e outros serviços 

 

 Completando essa infra-estrutura de apoio ao ensino, o campus conta ainda com o Restaurante 
Universitário (RU) que oferece, aos alunos, refeições balanceadas a preços subsidiados. Dentro do 
campus encontram-se também farmácia, bancos e caixas eletrônicos, restaurantes, lanchonetes e 
livrarias. Próximo à UFSC, localiza-se toda uma gama de serviços utilizados pelos estudantes, 
principalmente por aqueles que vêm de outras cidades.  

Saiba mais: www.ru.ufsc.br  

 

15.1.5. O Hospital Universitário - HU 

 O HU/UFSC é uma unidade hospitalar de referência pública e clientela exclusiva do Sistema 
Único de Saúde – SUS, em Santa Catarina. Fundado em 1980, tem mais de 31.500 m2 de área 
construída, 268 leitos disponíveis em clínicas com diversas especialidades, servindo de campo de 
estágio nas áreas de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Bioquímica, além da Psicologia, 
Serviço Social, além de cursos de nível médio na área de Enfermagem. 

 Atente a população local, regional, estadual e, eventualmente, de outros estados e países, com 
programas de extensão e atendimento às necessidades de saúde nas áreas de internação, ambulatorial 
e emergência. Por sua qualidade no atendimento o HU recebeu diversos prêmios e destaques, como 
Hospital Amigo da Criança (UNICEF), prêmio Gualba de Araújo pelo atendimento humanizado à 
mulher gestante e prêmio Top Hospitalar Regional. 

 Além do atendimento á comunidade em geral, o HU oferece atendimento ambulatorial aos 
servidores técnico-adminstrativos, docentes e alunos, através do Serviço de Atendimento ao Servidor 
- SASC. 

 Por tratar-se de um hospital escola, o HU dedica parte de sua estrutura aos serviços de ensino 
e pesquisa, facilitando o acesso aos acadêmicos tanto em atividades de formação (nível médio, 
graduação e pós-graduação), quanto atividades práticas como estágios extra-curriculares. 

Saiba mais: www.hu.ufsc.br  

 

13.1.6. O Jornal Universitário 

 O jornal Universitário possui uma tiragem de sete mil exemplares, é publicado mensalmente e 
distribuído na UFSC e para dois mil leitores cadastrados. Possui a redação de textos que são 
encaminhados à mídia para a divulgação de eventos, cursos, pesquisas e outros assuntos relacionados 
à instituição. Uma coletânea diária de notícias sobre a UFSC e assuntos relativos à educação em geral 
é enviada diariamente a diversos setores da instituição. 

Saiba mais: www.agecom.ufsc.br 

 

15.2. O CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)  

 O Centro de Ciências da Saúde, composto por sete departamentos, oferece ensino de 
graduação, pós-graduação e médio profissional, além de serviços de extensão à comunidade e pesquisa 
na área da saúde. Possui cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina, Odontologia, Farmácia e 
Nutrição. Disponibiliza informações sobre os Cursos, Departamentos, O que acontece no CCS, 
Eventos e Laboratórios em seu endereço eletrônico. 

Saiba mais: www.ccs.ufsc.br 

 

15.2.1. O Departamento de ENFERMAGEM 
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 O DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM da Universidade Federal de Santa Catarina foi 
oficialmente criado com o Curso de Graduação em Enfermagem em 24 de janeiro de 1969.  
Tem como Missão: Desenvolver ensino, pesquisa, extensão para a formação de pessoas e produção 
do conhecimento na área de enfermagem  para a promoção do cuidado e da saúde da população.  

Visão: Ser referência nacional e internacional no ensino, pesquisa e extensão em Enfermagem.  
Princípios: Ética, autonomia, compromisso social e político, solidariedade, respeito ao ser humano é 
à vida, espírito  inovador/empreendedor, pluralidade, sustentabilidade, integralidade e equidade.  

 Está organizado administrativamente através das seguintes coordenações: Pesquisa, Extensão, 
Estágios, Intercâmbios e Convênios, além das coordenações das fases que compõem o currículo de 
graduação e do Laboratório de Enfermagem (LABENF). Participam também da organização 
administrativa do Departamento de Enfermagem - NFR, a Coordenação do Programa de Pós-
Graduação - PEN e a Coordenação do Curso de Graduação. 

 O Departamento de Enfermagem fornece, através da Web, informações sobre Currículo, 
Disciplinas, Pesquisa, Extensão (Cursos de Especialização), Coordenação, Docentes, Pós-graduação, 
Publicações (livros e TCCs). 

Saiba mais: www.nfr.ufsc.br 

 

15.2.2. O Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina - 
PEN-UFSC - foi criado em 1976, com a implantação do Curso de Mestrado. Em 1992, foi criado o 
Curso de Doutorado em Enfermagem. Tem como foco o cuidado no processo de viver humano, e 
titula profissionais de saúde, como “Mestres e Doutores em Enfermagem - Área de Concentração: 
Filosofia, Saúde e Sociedade”. A formação de mestres e doutores inclui as dimensões existenciais, e 
político-sociais da vida humana e do processo saúde doença, bem como as dimensões históricas, 
sociais, culturais e político-administrativas dos recursos institucionais para a atenção à saúde. Como 
resultante desta característica do Programa a produção científica procedente do mesmo envolve 
abordagens filosófica, antropológica, sociológica, epidemiológica, clínico-biológica, ecológica e/ou 
psicológica. 

O Programa têm uma forte inserção regional, ao mesmo tempo que se destaca no cenário 
nacional e internacional. Destaca-se, também, porque responde às necessidades do rigor científico na 
produção de conhecimentos e na formação acadêmica e atua de modo aderente às necessidades sociais, 
articulando-se às entidades organizativas das profissões e às instituições sociais com vistas a 
contribuir com propostas inovadoras para a resolução de problemas e para a diminuição das 
desigualdades sociais. Neste sentido, destaca-se a articulação já consolidada com a Associação 
Brasileira de Enfermagem na representação da profissão junto à sociedade, bem como a participação 
de seu corpo docente e discente em instituições educacionais e de saúde, instituições governamentais, 
ONGs, entidades representativas de usuários de serviços de saúde, em corpo editorial de periódicos 
nacionais e internacionais, em instituições de fomento a pesquisa, além de organismos internacionais 
do campo da saúde. 

No que diz respeito à produtividade do Programa, de 1976 até novembro de 2010 foram 
titulados 525 Mestres e  181Doutores; Outro destaque que diz respeito à produtividade do Programa 
são os resultados da política de investimento no desenvolvimento da enfermagem da Região Sul, com 
grande incremento nas titulações de mestres e doutores na Região. A política de parcerias 
interinstitucionais continua sendo implementada em convênios com Universidades brasileiras e 
latino-americanas no que se refere a formação de mestres e doutores, além de iniciativas de 
intercâmbios acadêmicos de diferentes naturezas e finalidades.  
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Grupos de pesquisa: 

 

1) GESPI - Grupo de Estudos sobre Cuidado de Saúde de Idosos  

 Iniciou na década de 80 com o propósito de produzir conhecimentos e habilidades respaldadas em 
projetos educacionais e de pesquisa vinculados à prática gerontológica. Por entender a Gerontologia 
como uma área de estudos inter e transdisciplinar e de práticas multiprofissionais, os idealizadores do 
GESPI conservam como proposta central o desenvolvimento de programa em equipes diversificadas, 
visando à produção de conhecimentos e de tecnologias com perspectivas transdisciplinares; 

2) NUCRON - Núcleo de Convivência em Situações Crônicas de Saúde  

Tendo as pesquisas iniciais se voltado para o maior conhecimento e compreensão da vida e saúde das 
pessoas em condições crônicas, a partir de 1992, iniciou um programa incluindo atividades de 
pesquisa, ensino e assistência, desenvolvidas simultaneamente. Para isto, forma Grupos de 
Convivência, tendo o NUCRON liderado, em parceria com a Secretaria da Saúde e a Associação 
Catarinense dos Ostomizados, a formação de lideranças entre os associados. Atualmente, o grupo dá 
continuidade a esta parceria, além de desenvolver outros dois projetos integrados, sendo um sobre 
promoção da saúde e outro referente à assistência a pessoa em condições crônicas e seus familiares; 

3) C&C - Programa Integrado de Pesquisa Cuidando e Confortando  

Propõem-se a gerar e organizar conhecimentos sobre a temática do cuidado e do conforto em 
enfermagem e em saúde. Engloba três áreas correspondentes aos projetos de desvelamento da 
realidade e de desenvolvimento teórico-conceitual, com a finalidade de construir tecnologias 
inovadoras de atuação que transformem as práticas de cuidado em saúde. Preocupa-se com as 
necessidades de cuidado e conforto de quem cuida e de quem é cuidado; 

4) GIATE - Grupo de Estudos em Pesquisa Clínica, Tecnologias e Informática em Saúde e 
Enfermagem 

Sua proposta de investigação discute o conhecimento de enfermagem subjacente aos inventos e 
tecnologias produzidos por enfermeiras/os, técnicas/os e auxiliares de enfermagem em sua prática 
assistencial nos serviços de saúde do Brasil. Os projetos mantêm o grupo unido no interesse comum 
de valorização do saber da enfermagem que provem de artefatos, equipamentos, utensílios, bem como 
de processos tecnológicos inovadores;  

5) GEHCES - Grupo do Estudos de História do Conhecimento de Enfermagem  e Saude 

Foi concebido em 1994, começou suas atividades em 1995, tendo a interdisciplinaridade da 
enfermagem com a História, como diálogo metodológico para os projetos de pesquisa.  

6) EDEN - Grupo de Educação em Enfermagem e Saúde 

Realiza investigação na área da educação formal e da educação em saúde. Os componentes do 
processo ensino-aprendizagem da enfermagem compreende um dos objetos de estudo do grupo. A 
área de educação em saúde dirige-se à clientela dos serviços, com ênfase maior em grupos populares 
reunidos por uma situação existencial específica que os aproxima; 

7) NUPEQIS - Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre o Quotidiano e Imaginário em Saúde 

Voltado para o estudo do quotidiano como local privilegiado para análise da saúde. Considera o dia-a-
dia, em suas práticas minúsculas e repetitivas, como criação coletiva cheia de significados. Tem 
característica transdisciplinar e reúne profissionais das áreas de Saúde, Serviço Social, Direito, 
História e Comunicação; 

8) PRÁXIS - Núcleo de Estudos sobre Saúde, Trabalho e Cidadania  

Desenvolve estudos avançados sobre a articulação entre saúde, trabalho e cidadania, procurando 
subsidiar o avanço da enfermagem na discussão do processo de trabalho. O objetivo geral deste grupo 
é promover reflexões críticas destinadas a problematizar as relações que caracterizam o binômio 
saúde/trabalho no âmbito da autonomia moral e do exercício efetivo da cidadania, em uma 
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perspectiva ético-política.  Atualmente continua integrando a Unitrabalho-UFSC, que articula grupos 
e pesquisadores da UFSC interessados na temática trabalho e que está vinculada a rede Nacional da 
Unitrabalho; 

9) NEPEPS - Núcleo de Extensão e Pesquisa em Enfermagem e Promoção da  Saúde.  

Criado em 1994, sua atuação está focada em duas áreas de interesse: 1- promoção da saúde 
destacando-se a educação em saúde. 2- sistemas culturais de cuidado tendo por objetivo 
produzir conhecimentos sobre as interfaces entre o sistema profissional, familiar e popular de 
cuidado, tendo por base teórica autores da Antropologia da Saúde e da Enfermagem 
Transcultural.  

11) GEPADES - Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração de Enfermagem e Saúde 

Criado em 1988, o grupo busca compartilhar estudos de administração de Enfermagem e Saúde entre 
pesquisadores e enfermeiros da região sul. Revela novos pensamentos frente às recentes teorias, 
políticas e tecnologias da administração de Enfermagem e saúde e as concepções do ser humano nas 
organizações, na evolução das principais teorias da Administração, Educação e Enfermagem. O 
objetivo volta-se para a reflexão crítica sobre a qualidade do trabalho em saúde e a promoção da 
qualidade dos cuidados ou serviços de Enfermagem e Saúde nos processos de ser saudável e adoecer 
em condições de vida digna e construtiva da dignidade humana; 

12) NEFIS - Núcleo de Estudos em Filosofia e Saúde George Ganguilhem  

Seu objetivo é instituir um espaço de reflexão que incentive e fundamente teoricamente questões 
éticas que busquem a preocupação pela saúde/doença, cuja atenção não pode reduzir-se a ações 
tecnológicas e instrumentais. Emergindo na década de 90, no contexto da Pós-Graduação em 
Enfermagem da UFSC, vincula-se, atualmente ao Departamento de Saúde Pública e de Enfermagem. 

13) GEASS: Tem como propósito contribuir para as práticas de cuidado direcionadas às 
pessoas em situação aguda de saúde, assim como para o ensino e a pesquisa direcionados a 
essa população. O grupo atua interdisciplinarmente, congregando docentes pesquisadores, 
profissionais e estudantes das áreas de atendimento pré-hospitalar, emergência e terapia 
intensiva gerando a produção de novos conhecimentos nessas áreas do cuidado.  

 

Saiba mais: www.pen.ufsc.br 

15.2.3 Atividades de extensão 

A atividades de extensão são desenvolvidas por docentes e estudantes. Os alunos de graduação são 
fortemente estimulados a tomar parte nas atividades de extensão por meio da disponibilização de 
bolsas de  extensão. Há vários projetos de extensão de fluxo contínuo. 

 

• Pessoas ostomizadas, com feridas, com incontinências e seus familiares: educação em saúde e 
inserção social.   

• Núcleo de Apoio a Saúde Rural – NASAR.   

• Grupo de Gestantes e Casais Grávidos  

• Grupo de Ajuda Mútua de Familiares de Idosos Portadores da Doença de Alzheimer ou 
Doenças Similares.   

• Monitores da Ação Gerontológica.   

•  Grupo de Portadores de Doença de Parkinson e seus Familiares.   

• Rede de TeleEnfermagem de Santa Catarina: Centros de telecuidado; tele-educação e tele-
pesquisa urbana e rural.   
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•  Projeto Ninho: criando um espaço para cuidar transdisciplinarmente da saúde das famílias.   

• Serviço de Atendimento as Necessidade Psicossociais – SANPS. Atendimento de Enfermagem 
em Situações de Crise  

• Grupo Interdisciplinar de Assessoria à Maternidade do HU  

• Comitê de atenção Básica - CEAB 

 

15.2.4 A Revista Texto e Contexto - Enfermagem 

  

 Revista do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
Catarina, é um órgão de divulgação que se destina à publicação da produção técnico-científica 
relacionada à área da saúde e, em especial da enfermagem. Foi criada em janeiro de 1992, sendo sua 
primeira edição publicada em junho de 1992.  

Caracteriza-se como periódico de circulação nacional e internacional, publicada trimestralmente. 
Aceita manuscritos em português, inglês ou espanhol, decorrentes de pesquisa, reflexão, relato de 
experiência, revisão de literatura, entrevista e resenha. As contribuições destinadas a divulgar 
resultados de pesquisa original inédita têm prioridade para publicação.  

Está indexada nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde - LILACS http://lxp.bvsalud.org; BDENF http://www.medicina.ufmg.br/biblio/bdenf; 
CINAHL http://www.cinahl.com; - Index de Enfermería em Español, Fundación Index – Área de 
Documentación, Granada, Espana – CUIDEN http://www.doc6.es/index; LATINDEX 
http://www.latindex.unam.mx, - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugual - RedAlyC http://www.redalyc.com; SCOPUS e em 2009 foi indexada no ISI – Web of 
Science, a mais importante base de dados mundial. Classificada na categoria Internacional A2, pelo 
Sistema de Avaliação de periódicos da CAPES. 

Oferece assinaturas para profissionais e estudantes, e a secretaria encontra-se sempre disponível ao 
intercâmbio. Todos os procedimentos bem como as orientações para assinatura, renovação ou compra 
de exemplares avulsos da versão impressa da Texto & Contexto Enfermagem estão disponíveis no 
endereço www.textoecontexto.ufsc.br  

 

Nossos endereços: UFSC. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Centro de Ciências 
da Saúde. Campus Universitário. Trindade. Florianópolis – SC. CEP 88040-970. Fones: 0xx48 3721 
9480. Fax: 0xx48 3721 9787. E-mail: texto&contexto@ccs.ufsc.br. 

 

Saiba mais: www.textoecontexto.ufsc.br 

15.2.5  O Laboratório de Enfermagem 

O ensino em enfermagem tem como característica básica apreender como cuidar do ser 
humano. Apreender como cuidar depende de experienciar situações vivenciadas no cotidiano do 
mundo tecnológico  da saúde, buscando a articulação ensino - aprendizagem  da teoria e da prática. 
Esse mundo tecnológico engloba o ser humano, a técnica e o uso de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para cuidar e promover a saúde. 

No cenário ensino-aprendizagem para o cuidar em enfermagem, o aluno desenvolve suas 
capacidades e habilidades biopsicosociais, aperfeiçoando-o para a atuação profissional livre de risco, e 
com tomada de decisão acurada. Neste contexto, é importante a criação de um espaço físico que 
estabeleça o ensino teórico prático para o cuidar, onde o aluno treina, exercita e contata com as 
praticas de enfermagem. 

O laboratório de enfermagem objetiva capacitar o aluno no processo de assimilação da 
tecnologia  do cuidar do ser humano, contemplando os procedimentos que são realizados nas áreas 
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do cuidado clínico, tanto ambulatorial como hospitalar. Possibilita a revisão das técnicas para o 
aprimoramento de suas habilidades em laboratório de enfermagem, antes de entrar em campo, ou 
seja, o aluno aprende como cuidar situações semelhantes às reais, diminuindo os riscos decorrentes 
do cuidar. 

O laboratório se constitui de uma réplica da situação real que será vivenciada na prática pelos 
educandos, condições essas que permitem o treinamento, estimulando a participação do aluno em 
grupo, a troca de experiencia e a livre expressão de sentimentos, além daquelas que garantem 
oportunidades de treino pratico e aquisição de habilidades.  

O LabEnf também é espaço para treinamentos e atividades educativas destinadas a clientelas 
diferenciadas, através de projetos de extensão à comunidade. Os alunos de enfermagem podem 
utilizar o LabEnf fora do horário de aulas, sem a presença do professor, de acordo com cronograma 
prévio e sob o acompanhamento de monitores e funcionários responsáveis. É fundamental que todos 
os usuários zelem por todos os recursos ali oferecidos e respeitem as orientações básicas de sua 
utilização (uso de jaleco, cronograma, cuidados com materiais, entre outros) 

 

15.3. PROGRAMAS DE BOLSAS, ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS E MONITORIAS 

 

15.3.1. Bolsa de Iniciação Científica - PIBIC 

 Tratasse de um Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica com o objetivo de 
despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de graduação, 
mediante sua participação em projetos de pesquisa, preparando-os para o ingresso na pós-graduação. 
Anualmente ocorre na UFSC um processo de seleção de projetos, a serem contemplados com este 
tipo de apoio, apresentados por aluno e professor orientador. O CNPq também implementa este tipo 
de bolsas quando vinculadas a Projetos dos pesquisadores docentes, de acordo com um calendário e 
sistemática de avaliação e financiamento de pesquisa  em todo o país. 

Saiba mais: www.cnpq.br/areas/pibic/ 

 

15.3.2. Bolsa de Extensão  

A Bolsa de Extensão é um auxílio financeiro proporcionado pela UFSC a estudantes de 
graduação, com o objetivo de: 
a) incentivar sua participação no processo de interação entre Universidade e Sociedade;  
b) aprimorar o processo de ensino-aprendizagem através do envolvimento de estudantes e 

professores em situações concretas de ensino/pesquisa viabilizadas pelas atividades de extensão; 
c) estimular a participação dos estudantes nos projetos de extensão desenvolvidos pela UFSC. 
 
Para maiores informações faça contato com a Coordenadora de Extensão do Departamento de Enfermagem 

  

15.3.3 Bolsas  Permanência  Atende o aluno, possibilitando auxílio financeiro, por meio da 
iniciação num campo de treinamento, preferencialmente com atividades relacionadas à sua área de 
estudos.  

15.3.4 BOLSAS PET- São bolsas do projeto PET Saúde que tem por objetivo introduzir os 
estudantes na assistência e pesquisa  no nível da atenção básica de atenção a saúde 

15.3.5 MONITORIAS 

 Monitorias são bolsas de apoio ao ensino, no qual o estudante fica vinculado diretamente aos 
professores das disciplinas de graduação. 

 

15.4 Os Estágios não Obrigatórios e Obrigatórios.   
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 A DIP – Departamento de Integração Acadêmica e Profissional, ligada a PREG – Pró Reitoria 
de Ensino e Graduação coordena as atividades de estágio junto aos órgãos internos e externos à 
Universidade. A DIP dispõe sobre os estágios de estudantes regularmente matriculados e que 
venham freqüentando, efetivamente o curso. 

 No caso do aluno de enfermagem é importante saber que: 

a) Os estágios não obrigatórios de alunos do Curso de Enfermagem ficam sob a 
responsabilidade da Coordenadoria de Estágios do Departamento de Enfermagem, ligada à 
DIP; 

b) É considerado estágio não obrigatório, todo aquele que, realizado na área de formação do 
acadêmico, dentro ou fora da UFSC, em Florianópolis ou qualquer outra cidade, que 
complementa suas atividades curriculares, sendo sua pertinência devidamente avaliada pelo 
Coordenador de estágios do NFR; 

c) Para ser caracterizado como estágio não obrigatório, o mesmo deve contar com a supervisão 
e avaliação (com nota de zero a dez) de um enfermeiro do campo onde é desenvolvido;  

d) A remuneração, via bolsa de estágio é compulsória em estágio não obrigatório. 

e) A UFSC só reconhece como estágio não obrigatório aquele realizado em instituições 
conveniadas com a mesma. Em caso de não haver convênio, antes da realização de estágio, a 
instituição deverá assinar o termo de convênio com a UFSC, na DIP; 

f) O aluno somente poderá fazer um estágio não-obrigatório de cada vez, em atividades 
definidas pelo projeto pedagógico do Curso com a duração máximo, de 6 (seis) horas por dia 
ou de 30 (trinta) horas semanais de atividades em períodos não letivo. Durante o período 
letivo a duração média é de 4 horas diárias ou 20 horas semanais 

g) O aluno que desejar fazer um estágio não obrigatório remunerado, não recebe certificado da 
UFSC e tão somente da instituição na qual realiza o mesmo. O RAENO, Relatório de 
Atividades do Estágio, no qual constam as atividades desenvolvidas e que é assinado pelos 
responsáveis serve como certificado. 

h) Em hipótese alguma o estágio não obrigatório deve prejudicar as atividades acadêmicas 
curriculares; 

i) Os estágios curriculares não-obrigatórios poderão ser realizados a partir da 4ª fase, depois de 
o aluno ter sido aprovado na disciplina NFR5105, Fundamentos Para o Cuidado Profissional 
e estar regularmente matriculado nas disciplinas do eixo fundamental. Excetuam-se quando o 
mesmo for realizado nas entidades de classe.  

j) Ao manifestar intenção de realização de um estágio não obrigatório, o acadêmico é 
devidamente informado por esta coordenadoria das condições acima mencionadas. 

k) Após obter autorização para realizar estágio e certificar-se que existe convênio com a UFSC, 
antes de iniciar o estágio, o aluno deve providenciar o registro do estágio no site do Sistema 
de Informática de Estágio - SIARE (https://www.siare.ufsc.br/siare-estudante/)  

l) O registro no SIARE é obrigatório, para estágios realizados dentro ou fora do Campus 
Universitário. A inclusão do estagiário no SIARE institucionalizará o estágio assegurando-
lhe o cumprimento da legislação vigente sobre o estágio. 

1- Após o registro e a avaliação pela Coordenadora de Estágio de Enfermagem o estagiário 
terá acesso, no site, ao Termo de Compromisso de Estágio (TCE) e ao Programa de 
Atividades de Estágio (PAE). O aluno deverá imprimir  três vias de cada documento, 
providenciar as devidas assinaturas e entregar uma via na Coordenadoria de Estágios de 
Enfermagem. Após este processo o registro é concluído no SIARE.  

2- Termo de compromisso específico para estágios na UFSC (I) ou em outras Instituições – 
UFSC/Empresa (II); 

3- Plano de atividades de estágio assinado pela enfermeira supervisora; 
4- Ficha de freqüência 
5- Formulários para emissão de certificado 
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6- Formulário de relatório 
7- Comprovante de matrícula. 

 

Os documentos 1 e 2 devem ser assinados pela coordenadora de estágios do NFR, instituição e pelo 
aluno. Após seis meses de estágio o aluno deverá preencher no SIARE o RAENO PARCIAL, 

imprimir três vias, colher as assinaturas e entregar uma via em cada local onde foi entregue o 
TCE e PAE. 

b) Terminado o estágio o aluno deverá acessar o SIARE, providenciar o envio online do 
RAENO FINAL para avaliação do Coordenador de Estágio de Enfermagem e após a 
avaliação ser concluída o aluno devera imprimir 3 vias, colher as assinaturas dos responsáveis 
e levar uma via até a Coordenação de Estágios de Enfermagem.  

a. No caso de interrupção do estágio antes do período previsto, o aluno deverá acessar o 
site da reitoria ( www.reitoria.ufsc.br/estagio/ ), imprimir e preencher o termo de 
rescisão de estágio com as devidas assinaturas a fim de liberação do RAENO final. 

 

Dos estágios obrigatórios: 

a) Os estágios obrigatórios são aqueles realizados durante o período de graduação, oferecidos 
pelo Curso de Enfermagem e exigidos para obtenção do grau de enfermeiro. São compostos 
pelas disciplinas de cada semestre da matriz curricular. 

b) A orientação do estágio obrigatório será feita a cada aluno por docente do curso de 
Enfermagem, com supervisão de enfermeiro, no local onde o aluno desenvolve as atividades 
de estágio. 

c) O Estágio Supervisionados I e II são realizados no 9° e 10° semestre do curso,poderão ser 
realizados nos períodos diurno e noturno, em plantões de até 12 (doze) horas, a depender do 
planejamento traçado com os professores supervisores. 

d) O aluno somente poderá realizar um estágio obrigatório de cada vez, num mesmo local e não 
exceder a 40 horas semanais de atividades. 

e) Ao terminar o estágio obrigatório o aluno não precisa fazer o RAENO, pois este é substituído 
pelo relatório de estágio. 

Saiba mais: www.reitoria.ufsc.br/estagio 

 
15.5 O ACOMPANHAMENTO DA VIDA ACADÊMICA NO CURSO DE ENFERMAGEM 

15.5.1 O Colegiado de Curso de Enfermagem 

  

 O Colegiado do Curso tem a função de coordenar didaticamente o curso de graduação em NFR, 
estabelecendo o perfil do profissional; elaborando, analisando e avaliando o currículo do curso; 
promovendo a integração com os Departamentos envolvidos com o curso; além de emitir parecer 
sobre processos de avaliação de diplomas expedidos para estabelecimentos de ensino estrangeiros. 

 Na secretaria do Colegiado do Curso o aluno receberá orientação sobre: 

• Prazo para integralização curricular; 

• Matrícula e seus ajustes; 

• Processo de colação de grau; 

• Trancamento de matrícula; 

• Freqüência e aproveitamento das disciplinas; 

• Solicitações de transferência, entre outras. 
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 Todas estas informações estão regulamentadas através da Resolução 017/CUN/1997. 

 Alguns conceitos: 

• Ajuste de matrícula – período em que o aluno pode cancelar ou pedir disciplinas que foram 
definidas ou não no período de matricula inicial. Estas datas estão aprazadas no Calendário 
Escolar que é proposto pelo DAE e elaborado anualmente pelo Conselho Universitário. 

• Cancelamento de matrícula – é uma solicitação feita pelo aluno, no próprio sistema de matrícula, 
desde que obedecido o nº mínimo de carga horária semestral permitida pelo curso. 

• Trancamento de matrícula – é uma maneira do aluno afastar-se temporariamente do curso sem 
perder sua vaga na UFSC. Deve ser feito na Secretaria do Curso no inicio do período letivo. O 
trancamento pode ser feito até no máximo 4 semestres consecutivos ou não. 

• Espelho de matricula – é o documento que informa o resultado da matricula, constando o código 
de cada disciplina matriculada, bem como o horário e local das aulas; 

• Freqüência – a freqüência em 75% das horas/aula é obrigatória, para que o aluno não seja 
prejudicado com uma reprovação por FI (freqüência insuficiente) 

• A freqüência insuficiente implica uma taxa no valor de R$ 20,00 por disciplina, a ser paga no 
semestre em que o aluno for cursa-la novamente. 

• Horário de aula – é representado por números que indicam:  

- 1º número - dia da semana; 

- os outros 4 números - o horário; 

- último número – número de aulas. 

Ex: 2 0820 3 = o número 2 indica segunda-feira, os números 0820 significa a hora (08:20h) e o 3 quer 
dizer o número de aula. 

• Integralização Curricular – O curso tem um prazo máximo para integralização curricular, que 
são 14 semestres. O aluno que não cumprir esse prazo, perde, automaticamente, a vaga na UFSC. 
Existe ainda a possibilidade de solicitar prorrogação de prazo, desde que devidamente justificado 
através de documentação que será analisada pelo Colegiado de Curso. 

• Medalha e Diploma de Mérito Estudantil – é uma Láurea Universitária concedida  ao melhor 
aluno da turma, cujo índice seja o mais alto ou superior a oito (8), e que não tenha sofrido 
nenhuma reprovação durante todo o curso. 

• Plano de ensino – é um documento entregue ao aluno o 1º dia de aula onde constam os objetivos, 
ementa, conteúdo programático, cronograma, forma de avaliação e bibliografia da disciplina. O 
plano de ensino pode variar a cada semestre desde que sejam mantidos os requisitos estabelecidos 
no Projeto Político Pedagógico do Curso, caso contrário precisa sofrer apreciação e aprovação do 
Colegiado do Curso 

• Pré-requisito – é a disciplina que precisa ser cursada antes, em função da necessidade de 
conhecimento prévio para a nova aprendizagem. Consta no currículo do curso e deve ser seguido 
rigorosamente pelo aluno ao executar seu plano de matrícula. 

 

15.6 O CENTRO ACADÊMICO LIVRE DE ENFERMAGEM - CALEnf 

O CALEnf é um espaço destinado aos acadêmicos do curso, servindo como lugar de 
interação, discussão e gerador de idéias críticas. É uma entidade civil sem fins lucrativos que defende 
os direitos e interesses dos acadêmicos. Preocupa-se com a qualidade e o formação dos futuros 
profissionais, onde a aprendizagem não se dá apenas em sala de aula, promovendo a interação dos 
mesmos com a comunidade e movimentos sociais, conhecendo sua realidade e interferindo nela.  
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É importante a existência do C.A. Só pode ter voz uma sociedade organizada, com metas bem 
estabelecidas e uma base sólida. Portanto, é de suma relevância a participação de todos neste 
empreendimento cujo objetivo é o bem comum. É aqui na universidade que consolidamos nossa 
cidadania. Nesse contexto, o C.A é o melhor laboratório para a formação de pessoas conscientes e 
críticas frente aos problemas e desafios da humanidade. 

O corpo discente também possui espaço político na Universidade. Os espaços de 
representatividade e o número de vagas que o acadêmico tem direito a ocupar são os seguintes: 

• Conselho Universitário: 5 representantes 

• Conselho de Unidade: 2 representantes 

• Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão: 2 representantes 

• Colegiado do Curso: 2 representantes 

• Colegiado do Departamento: 7 representantes 

Para manter contato acesse www.calenf.ufsc.br 
 

Saiba mais: www.calenf.ufsc.br 

 

15.7 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

  A Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn , fundada em 12 de agosto de 1926, sob a 
denominação de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas, é uma sociedade civil com 
personalidade jurídica que congrega enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem e 
estudantes dos cursos de graduação e de educação profissional de nível técnico que a ela se associam, 
individual e livremente.  

É uma Entidade de âmbito nacional, de caráter não governamental e de direito privado, 
reconhecida como de utilidade pública, conforme Decreto Federal nº 31.417/52, DOU de 11 de 
setembro de 1952. É filiada à Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN), 
desde 1970, junto à qual representa a enfermagem brasileira.  

 A História da Enfermagem brasileira é decisivamente marcada pela trajetória, lutas e 
conquistas da ABEn. Alguns destes marcos são:  

• Filiação ao CIE (Conselho Internacional de Enfermagem) e ao CICIAMS;  
• Criação da Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) - 1932; 
• Criação do Boletim Informativo;  
• Ser reconhecida como entidade de utilidade pública;  
• Assessoria na criação das Escolas de Enfermagem em todo o Brasil;  
• Assessoria na formulação do currículo mínimo para os cursos dos profissionais de 

enfermagem;  
• Formação, profissionalização dos exercentes de enfermagem, visando diminuir o contingente 

de profissionais sem qualificação;  
• Acompanhamento, discussões e participação na elaboração das leis reguladoras do ensino de 

enfermagem, até a completa integração das leis de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e 
a consolidação dos cursos superiores de enfermagem;  

• Elaboração e acompanhamento do ante-projeto que se transformou em Lei 2.604/55 primeira 
lei que regulamentou o exercício da enfermagem;  

• Providências para a criação da carreira do enfermeiro e do auxiliar de enfermagem no serviço 
público, com o enfermeiro ocupando cargo na faixa técnica-científico, luta que durou 6 anos, 
de 1954 a 1960;  

• Elaboração do primeiro código de ética para os profissionais de enfermagem;  
• Consecução da Lei 5.905/73 que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de 

Enfermagem, após 28 anos de luta;  
• Levantamento dos Recursos e Necessidades de Enfermagem no Brasil;  
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• Realização anual dos Congressos Brasileiros de Enfermagem (CBEn's) desde 1947;  
• Construção da sede nacional em Brasília;  
• Filiação à FEPPEN (Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería) em 1970;  
• Esforços junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social para conseguir o registro das 

Associações Profissionais de Enfermeiros, que se transformariam posteriormente nos 
Sindicatos e também da Federação Nacional dos Enfermeiros;  

• Criação da Semana Brasileira de Enfermagem;  
• Participação ativa em grupos de trabalhos e comissões das várias entidades públicas da área 

de saúde, ensino e trabalho; Elegeu a educação como enfoque permanente e prioritário de sua 
atuação.  

 

A Semana Brasileira de Enfermagem foi instituída pelo decreto nº 48.202 de 1960 pelo 
Presidente Juscelino Kubitschek,no intervalo de 12 a 20 de maio. Eesse decreto estabelece que "no 
transcurso da Semana deverá ser dada ampla divulgação às atividades da enfermagem e posta em 
relevo a necessidade de congraçamento da classe em suas diferentes categorias profissionais, bem 
como estudados os problemas de cuja solução possa resultar melhor prestação de serviço ao público".  

O Dia Nacional do Enfermeiro foi instituído pelo decreto nº 2956 de 10/11/38 pelo Presidente 
Getúlio Vargas, sendo estabelecido para 12 de maio, nascimento de Florence Nightingale. 

A ABEn Nacional tem sede em Brasília. Possui 25 Seções e 27 Regionais – Núcleos.  A ABEn - 
Seção Santa Catarina foi fundada em 13 de março de 1962 e, atualmente, possui Núcleos em 
Concórdia, Tubarão, Lages, Chapecó, Joinville, Itajaí, Blumenau e Criciúma  

 

Saiba mais: www.abennacional.org.br   aben www.aben-sc.org.br 
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A partir daqui:  divisória ou papel diferente. 

 

Inserir: 

Dados pessoais (para preencher...como uma agenda) 

Calendário (2012  a 2014) 

Bloco de notas (com umas 2 pag.) 
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