
EMENTA – ENFERMAGEM 

 

1° SEMESTRE 
  
ENFERMAGEM NA SAÚDE COLETIVA I (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 90H E CARGA HORÁRIA PRÁTICA 
- 30H) 
EMENTA: O ser humano no contexto coletivo, o processo saúde doença e a construção da identidade 
profissional da enfermagem .Construção histórica das políticas públicas da saúde. O 
processo saúde-doença como fenômeno coletivo e o processo de organização da sociedade 
na saúde e ambiente e a construção da identidade profissional da enfermagem 
  
INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
EMENTA: Contextualização do curso, história de Enfermagem mundial, nacional e regional. O processo de 
cuidar, identidade profissional, princípios da enfermagem científica de Florence. Personalidades 
marcantes da enfermagem. 
 
SOCIOLOGIA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 45H) 
EMENTA: As Ciências Sociais nas relações de produção na sociedade capitalista e os desafios sóciocultural e 
ambiental no contexto industrial: Política Liberal; Estado de Bem Estar Social; 
Neoliberalismo; Revolução Cultural; Revolução Verde; Êxodo Rural; Precarização do trabalho; 
Desigualdade Econômica e Social; Riscos Sócio-ambientais e Alimentares: Redes de Produção e 
de Consumo; Relação Campo e Cidade; Gênero e Sociedade.  
  
METODOLOGIA CIENTÍFICA I (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H) 
EMENTA: Etapas de um trabalho científico. Incentivo a leitura . Estudo de artigos científicos na Enfermagem. 
Normas Técnicas (ABNT/BR). 
  
BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H)  
EMENTA: Origem e evolução das células. Noções básicas de microscopia; Organização química e estrutural das 
células procarióticas e eucarióticas; Estruturas celulares e fisiologia celular. Ciclo celular. Fontes de variabilidade 
genética. Conceito e importância da genética; A natureza do material hereditário e seu modo de ação; Primeira e 
Segunda Leis de Mendel: herança sem dominância, as genealogia, doenças autossômicas recessivas e dominantes; 
Princípios de probabilidade aplicada a genética, grupos sanguíneos, herança quantitativa e herança ligada ao sexo. 
Aspectos básicos da Engenharia Genética. 
 
BIOQUÍMICA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H) 
EMENTA: Introdução à bioquímica. A célula e sua organização bioquímica. Estrutura, função biológica e 
reações características das principais biomoléculas (aminoácidos, proteínas, carboidrato, lipídeos, 
vitaminas, nucleotídeos e ácidos nucleicos. Introdução ao metabolismo. Metabolismo de 
carboidratos. Metabolismo de lipídios. Metabolismo de aminoácidos e proteínas. Integração 
metabólica. 
  

2° SEMESTRE 
  
PARASITOLOGIA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 45H)  
EMENTA: Estudo da morfologia e biologia dos parasitas (protozoários, helmintos), noções de epidemiologia e 
profilaxia de organismos parasitas que são transmitidos através alimentos e que interferem nos estados de 
alimentação do ser humano. 
  
FILOSOFIA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
EMENTA: História e fundamentos de Filosofia. Epistemologia. Principais Sistemas de Pensamento. Identidade e 
ética. Filosofia e Saúde. Crítica à Filosofia 
  
ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 105H E CARGA HORÁRIA 
PRÁTICA - 30H)) 
EMENTA: Organização social e o processo de cuidar em enfermagem: Diretrizes do SUS (princípios doutrinários 
e organizativos); Processo histórico das políticas públicas de saúde, com ênfase na política nacional da atenção 
básica; Cuidado de enfermagem com famílias no contexto da Estratégia Saúde da família; Introdução as medidas 
de biossegurança, medidas antropométricas e sinais vitais. 
  
ANATOMIA I (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H) 
EMENTA: Introdução à anatomia humana. Anatomia Geral: Sistemas: Esqueléticos; Articular; Muscular; 
Circulatório; Respiratório. 
  



EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H) 
EMENTA: Diferentes fases do desenvolvimento embrionário e os tecidos que compõe o organismo humano. 
Aspectos gerais da origem dos tecidos humanos. Tecidos embrionários. Tecidos epiteliais. Tecidos conjuntivos. 
Tecido muscular. Tecido nervoso. 
  
FISIOLOGIA I ((CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H)  
EMENTA: Introdução aos conceitos fundamentais em fisiologia tais como: Homeostase, Feedback e Potencial de 
membrana, bem como o estudo do funcionamento dos sistemas Muscular, Cardiovascular e Respiratório Humanos, 
com ênfase aos aspectos relacionados à prática de Enfermagem. 
   

3° SEMESTRE 
  
ENFERMAGEM NA SAÚDE COLETIVA III (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 165H E CARGA HORÁRIA 
PRÁTICA - 60H) 
EMENTA:  Estudo de políticas de saúde e perfis epidemiológicos para o cuidado de enfermagem na 
promoção e proteção da saúde do adulto e idoso, enfatizando o trabalho e família em Unidades 
de Saúde da Família. Estudo de ações de vigilância epidemiológica desenvolvidas pelas equipes 
de saúde nos diversos níveis. O comportamento de doenças e ações de promoção, prevenção e 
reabilitação da saúde, por meio de ações de controle eficazes e efetivas. 
   
ANATOMIA II (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H) 
EMENTA: Anatomia Geral: Sistemas: Digestório; Urinário; Genital Masculino e Feminino; Endócrino; Nervoso. 
  
FISIOLOGIA II (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H) 
EMENTA: Estudo do funcionamento dos sistemas digestório, endócrino, hematopoiético, neurológico, renal e 
tegumentar que constituem o organismo humano, com ênfase para os aspectos que se relacionam à prática de 
Enfermagem. 
  
EXERCÍCIO DE ENFERMAGEM (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
EMENTA: Dimensões legais do exercício profissional. Estudo de conteúdos de bioética, o Código de 
Ética de Enfermagem. Legislação pertinente ao ensino e ao exercício profissional de 
Enfermagem. Órgãos representativos da Classe: Conselho, Associação e Sindicato. O 
compromisso social, direitos humanos e os preceitos legais e éticos no exercício de 
enfermagem. 
  

4° SEMESTRE 
  
SEMIOTÉCNICA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
EMENTA: Cuidados integrais ao ser humano enfatizando semiologia e semiotécnica : dados vitais e medidas 
antropométricas. Biossegurança. Reprocessamento de materiais de uso permanente. Oxigenação. Cuidados com 
feridas. Administração de medicamentos. Balanço hídrico e nutricional. Eliminações. Cuidados de higiene. Atividade 
e mobilidade. Medidas de conforto e segurança do paciente e do profissional. Exames laboratoriais. Atividades 
práticas. 
  
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 150H E CARGA HORÁRIA PRÁTICA 
- 45H)) 
EMENTA: História da psiquiatria, enfermagem psiquiátrica e enfermagem na saúde mental; Alterações das 
funções psíquicas; Reabilitação psicossocial e as diversas modalidades dos cuidados com o paciente psiquiátrico e 
família; Diretrizes da Reforma Psiquiátrica; e Saúde integral; Processo de Trabalho e Saúde Mental; Epidemiologia 
na Saúde Mental. 
  
PSICOLOGIA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 45H) 
EMENTA: Introdução à Ciência Psicológica. Sistemas teóricos. Fundamentos e processos do desenvolvimento 
humano e as relações interpessoais no processo saúde/doença, dor sofrimento. Concepção de Saúde mental: o 
normal e o patológico. 
  
FARMACOLOGIA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 45H) 
EMENTA:  Introdução a farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica. Antinflamatórios, corticosteróides, 
analgésicos, anestésicos. Introdução à psicofarmacologia, antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, 
tratamento da doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Fármacos que afetam o sistema hormonal. Antibióticos, 
antiparasitários. Farmacologia do sistema cardiovascular, anti-hipertensivos, antiarrítmicos, anticoagulantes, 
antianginosos, diuréticos. Farmacologia do sistema digestivo, respiratório e tratamento do Diabetes mellitus. 
Fitofarmacologia e fitoterápicos.Competências para as atividades de enfermagem relacionadas ao uso racional de 
medicamentos. 
  
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H) 
 EMENTA: Grupos de interesse microbiológico. Morfologia e fisiologia de microorganismos, aspectos de genética 
microbiana. Crescimento e controle de microorganismos. Componentes do sistema imune Interação, ativação e 



controle dos componentes do sistema imunológico nos diversos processos fisiológicos e patológicos. Patologias 
envolvendo o sistema imunológico com ênfase para os aspectos que se relacionam à prática de Enfermagem. 
  

5° SEMESTRE 
  
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO I (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 150H E CARGA HORÁRIA 
PRÁTICA - 105H) 
EMENTA:  Contexto histórico do cuidado nas instituições de saúde. Metodologia do cuidado de 
enfermagem com o adulto nas intercorrências dos sistemas cardíaco, respiratório, renal, 
endocrinológico, digestório, hematológico e neurológico; Cuidados com o adulto/idoso 
hospitalizados, atendendo às suas necessidades básicas e considerando o contexto familiar. 
Tecnicas instrumentais do cuidado de enfermagem. 
  
PROCESSOS PATOLÓGICOS (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 45H) 
EMENTA:  Associação e compreensão das diversas alterações morfológicas decorrentes dos agravos 
específicos de no decurso da vida. 
  
NUTRIÇÃO (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 45H) 
EMENTA: Relação alimentação, nutrição e saúde; desenvolvimento de conceitos da introdução à nutriçãocom a 
compreensão de ser humano integral; leis fundamentais da alimentação; valor nutricionaldos alimentos com 
abordagem das fontes e funções dos nutrientes; pirâmide alimentar e necessidades nutricionais por faixa etária; 
noções dos métodos de avaliação e triagemnutricional de indivíduos hospitalizados e sadios em diferentes ciclos 
de vida, educaçãonutricional; transição nutricional/fome oculta - obesidade e a desnutrição no contexto da 
saúde;dietoterapia e enfermagem; manejo, higiene e qualidade dos alimentos; segurança alimentar enutricional; 
enfermagem na nutrição em saúde pública. 
 
 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE I (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
EMENTA: A educação como prática social da enfermagem, para a promoção da saúde e qualidade de vida.  
  

6° SEMESTRE 
  
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 165H 
E CARGA HORÁRIA PRÁTICA - 105H)) 
EMENTA: Cuidados integrais no ciclo evolutivo da mulher, gestantes, parturiente, puérpera, recém-nascido, 
criança e adolescente na família e comunidade no contexto do SUS. Metodologia do cuidado de enfermagem, 
sexualidade, gênero, violência, processo saúde/doença. Direitos da mulher, criança e adolescente. Práticas de 
aleitamento materno. Educação em saúde. Políticas públicas de saúde. 
   
GENÉTICA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 45H) 
EMENTA: Evolução; conceito; Fontes da variabilidade genética nas populações. Conceito e importância da 
Genética relacionando a natureza do material hereditário e seu modo de ação; Primeira Lei de Mendel e Segunda 
Lei de Mendel: a co-dominância, as genealogias, as doenças autossômicas recessivas e dominantes; princípios de 
probabilidades aplicadas à genética, pleiotropia, grupos sangüíneos, interação gênica e herança ligada ao sexo; 
Aspectos básicos da Engenharia genética – Tecnologia do DNA recombinante, genoma, clonagem, transgenia. 
  
EDUCAÇÃO EM SAÚDE II (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
EMENTA: Processos de aprendizagem e desenvolvimento psicomotor, emocional, social e Moral, Consulta de 
enfermagem, técnicas de entrevista, grupo terapêutico, Teoria do Vínculo, Construção de Grupo, Papéis sociais, O 
que é Participação, Autoridade X autoritarismo na relação Enfermeiro-Educador e Paciente, métodos de ensino 
socializantes e individualizantes, estratégias de ensino para ação de Educação em Saúde;Etapas de um 
planejamento pedagógico e estratégias de ensino. 
  
 ANTROPOLOGIA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
EMENTA: Conceito de cultura. Cultura e natureza. Construção da identidade. Identidade social. Diversidade e 
diferença cultural. Alteridade. Gênero e corporalidade. Organização social. Processo saúde-doença e suas 
representações simbólicas. Experiência de doença e narrativas. Rituais e simbolismo. 
  

 
7° SEMESTRE 

  
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO II (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 135H E CARGA HORÁRIA 
PRÁTICA - 60H) 
EMENTA: Cuidados de enfermagem com seres humanos e família durante os processos crônico degenerativos 
de adoecimento, internados em unidades médico-cirúrgicas. Cuidados de 
enfermagem com o paciente nos períodos pré e pós-operatório. Planejamento, execução e 
avaliação dos cuidados de enfermagem aplicando a sistematização da assistência de 
enfermagem e raciocínio clínico no cotidiano do cuidado. Cuidados de enfermagem com o 



paciente nos períodos pré e pós-operatório. Reconhecimento das situações de vida e 
trabalho no processo de adoecimento e morte. 
  
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA CRIANÇA ADOLESCENTE HOSPITALIZADA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA 
- 90H E CARGA HORÁRIA PRÁTICA - 30H) 
EMENTA: O cuidado de enfermagem com a criança, adolescente e família no processo de viver, nas 
intercorrências clínicas no contexto hospitalar com ações de promoção e prevenção e 
recuperação da saúde. Sistematização da Assistência de Enfermagem com a criança, 
adolescente e família. Ações de educação em Saúde. 
  
BIOESTATÍSTICA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
  
EPIDEMIOLOGIA (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
  

 8° SEMESTRE 
  
ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM I (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 180H E CARGA 
HORÁRIA PRÁTICA - 90H) 
EMENTA: Fundamentos teóricos para a prática do trabalho administrativo/gerencial em saúde.Organização do 
sistema de saúde brasileiro. Teorias administrativas, planejamento,organização, liderança, direção, modelos de 
gestão, marketing em enfermagem.Gestão de serviços de saúde: hospitalares e ambulatoriais (unidades de 
saúde).Administração do processo de trabalho em enfermagem, gerenciamento de unidades deenfermagem, 
tomada de decisão, trabalho em equipe, dimensionamento de pessoal, avaliaçãode desempenho, educação 
permanente e política de gestão. 
  
METODOLOGIA CIENTÍFICA II (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 60H) 
EMENTA: Etapas da investigação científica. Modelos utilizados na produção de conhecimento nas diversas áreas 
da saúde e ciências sociais. A pesquisa como base para o conhecimento na enfermagem. Construção do Projeto 
de Prática Assistencial. 
  
SEMINÁRIO DE PROJETO DE TCC (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 15H) 
 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
  

9° SEMESTRE 
  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (CARGA HORÁRIA PRÁTICA- 405H) 
EMENTA: Estágios supervisionados em hospitais gerais do Sistema Único de Saúde (SUS) e Unidades 
Básicas de Saúde. Prática gerencial em enfermagem. Planejamento, implementação e avaliação 
da assistência e do serviço de enfermagem. SAE. Desenvolvimento de recursos humanos na área 
de saúde. Coleta de dados para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 
  

10° SEMESTRE 
  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (CARGA HORÁRIA PRÁTICA - 405H) 
EMENTA: Sistematização, execução e gerenciamento do cuidado de enfermagem na atenção hospitalar. 
Sistematização da Assistencia de Enfermagem. 
  
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (CARGA HORÁRIA TEÓRICA - 30H) 


