DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
Registros Acadêmicos da Graduação
Centro de Ciências da Saúde
Curso: 151 Enfermagem (Matutino)
Fase Turma
Disciplina
1 CNA.0252.01-4 Ser Humano e Saúde I

30/05/2019 12:54

Ementas por Currículo

Currículo: 2011/1
Créd. Teóricos Créd. Práticos
6
3

Ementa: Organelas celulares. Tecidos básicos. A histologia e anatomia dos sistemas: tegumentar; esquelético; muscular; articular e
nervoso.
Objetivo: Desenvolver o conhecimento a respeito da morfologia do corpo, relacionando aspectos citológicos, histológicos e
anatômicos.
1 ENF.0030.00-3 Epidemiologia e Saúde
7
1
Ementa: Processo saúde e doença . Níveis de atenção à saúde Vigilância em Saúde. Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica.
Morfologia, fisiologia, genética, patologia e identificação das bactérias,riquétzias. Morfologia, fisiologia, genética de vírus
e fungos patogênicos ao ser humano. Morfologia e biologia dos protozoários, helmintos, artrópodes e cogumelos.
Microbiologia.
Objetivo: Discutir o quadro nosológico de uma população a partir de indicadores epidemiológicos, relacionados-os à construção do
processo saúde e doença. Correlacionar os componentes da cadeia de transmissão das doenças e os mecanismos de defesa
do corpo humano com as medidas de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de agravos.
Compreender a relação entre os seres vivos e o meio ambiente.
1 ENF.0035.00-5 Enfermagem na Sociedade
4
0
Ementa: Ocurso de graduação em enfermagem da FURB. Estrutura organizacional da instituição e de seus recursos. Projeto Político
Pedagógico do curso. Enfermagem e as áreas de atuação do enfermeiro no contexto histórico, social e econômico. A equipe
de enfermagem. Legislação profissional.
Objetivo: Contextualizar o Curso de graduação em Enfermagem da Furb.Conhecer a estrutura organizacional da instituição e seus
recursos, discutir os princípios orientadores do projeto Político Pedagógico do Curso. Refletir, através do raciocínio
investigativo, sobre a Enfermagem e reconhecer as diversas áreas de atuação do enfermeiro no contexto histórico, social e
econômico.
1 PDE.0006.00-7 Educação Física - Prática Desportiva I
0
2
Ementa: O aluno poderá escolher a modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades, possibilitando experiências no domínio
cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física geral e específica. Desenvolver a resistência
aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da coordenação motora.
1 SOC.0174.00-6 Desafios Sociais Contemporâneos
4
0
Ementa: Caracterização da sociedade contemporânea. Implicações na vida cotidiana e nas atividades profissionais. Aspectos
desafiadores de algumas problemáticas sociais contemporâneas: sustentabilidade ambiental, relações inter-étnicas,
relações de gênero, implicações sócio-ocupacionais das políticas sociais e econômicas, relação globalização-localização,
violência urbana.
Objetivo: Identificar os traços característicos da sociedade contemporânea e seus desafios a fim de analisar as condições sociais da
futura atuação profissional e os aspectos desafiadores para essa atuação, avaliando os possíveis impactos em termos de
reprodução e/ ou transformação social.
2 CNA.0252.02-2 Ser Humano e Saúde II
7
4
Ementa: Aspectos histológicos e anatômicos do sistema cardiovascular, linfático, respiratório, endócrino, urinário e genital.
Desenvolvimento embrionário. Aspectos fisiológicos dos sistemas: tegumentar , muscular, articular e nervoso.
Objetivo: Relacionar aspectos anatômicos e histofisiológicos de alguns sistemas corporais e compreender os aspectos reprodutivos
mais relevantes.
2 ENF.0036.00-1 Trabalho em Saúde
3
0
Ementa: O trabalho em saúde no Brasil,em santa catarina e em Blumenau: aspectos conceituais, históricos,sociais e econômicos. O
trabalho em enfermagem no Brasil, em Santa
Objetivo: Compreender os diferentes modos de traballho em enfermagem correlacionando-os aos fiferentes modos de produção do
trabalho em saúde e suas formas de organização.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
7
0

Ementa: A Família na sociedade contemporânea. O cuidado de enfermagem na promoção da saúde e prevenção de doenças e
agravos no núcleo familiar. Valores éticos no relacionamento interpessoal no núcleo familiar. A estratégia saúde da
família. Atuação do enfermeiro como membro da equipe multiprofissional e interdisciplinar na promoção da saúde e
prevenção da doença no núcleo familiar.
Objetivo: Compreender a família na sociedade contemporânea, sua organização, seus valores, os papéis de seus membros, sua
dinãmica e a influ~encia dos valores e da dinãmica familiar no processo saúde e doença. Discutir a atuação de enfermeiro
como membro da equipe multiprofissional e interdisciplinar no núcleo familiar.
2 MED.0128.00-0 Saúde Comunitária
2
2
Ementa: Concepção de saúde e de doença. Processos de saúde como fator de bem estar social, econômico e cultural da coletividade.
Promoção, proteção e recuperação da saúde. Atenção integral a saúde. Territorialização. História das Políticas Públicas de
Saúde do Brasil. Principais serviços de saúde no Brasil. Estrutura e funcionamento das instituições de saúde. Sistema
Único de Saúde - SUS: planejamento, organização e avaliação dos serviços.
Objetivo: Conhecer a concepção de saúde e doenças, os processos de saúde, a promoção, proteção e a recuperação da saúde.
Conhecer as políticas públicas de saúde no país e seus principais serviços. Conhecer a estrutura e o funcionamento das
instituições de saúde e o Sistema Único de Saúde.
2 PDE.0007.00-3 Educação Física - Prática Desportiva II
0
2
Ementa: Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades, possibilitando experiências no
domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física geral e específica. Desenvolver a
resistência aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da coordenação motora. O aluno poderá escolher a
modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades, possibilitando experiências no domínio
cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física e geral e específica. Desenvolver a
resistência aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da coordenação motora. O aluno poderá escolher a
modalidade de sua preferência : ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço e voleibol.
3 CNA.0252.03-0 Ser Humano e Saúde III
6
1
Ementa: Bioquímica de componentes biológicos. Fundamentos de farmacologia para a Enfermagem. Aspectos Fisiológicos do
sistema tegumentar, muscular, articular e nervoso.
Objetivo: Desenvolver o conhecimento a respeito da fisiologia de alguns sistemas orgânicos relacionando-os aos aspectos
bioquímicos de componentes biológicos. Associar o conhecimento em farmacologia ao funcionamento orgânico.
3 EDU.0504.00-5 Universidade, Ciência e Pesquisa
4
0
Ementa: A função da Universidade como instituição de produção e socialização do conhecimento. O sentido da ciência no mundo
contemporâneo. O espírito científico e a atividade de pesquisa. Experiências da pesquisa na FURB: linhas e grupos de
pesquisa. A contribuição científica da FURB para o desenvolvimento regional.
Objetivo: Desenvolver a formação do espírito científico no graduando da FURB, estimulando a reflexão crítica que conduza à atitude
de sujeito ativo no processo de construção do conhecimento.
3 ENF.0038.00-4 Enfermagem e Ciência
6
0
Ementa: A natureza da ciência e da pesquisa científica na Enfermagem. Criação e produção de conhecimento emsaúde e na
enfermagem. Metodologia qualitativa e quantitativa na Pesquisa emenfermagem. Desenhos
Objetivo: Desenvolver o raciocínio investigativo. Reconhecer as tendências de pesquisa na área da Saúde e na Enfermagem.
Desenvolver Técnicas de entrevista e observação como instrumento de abordagem para a pesquisa científica. Refletir sobre
as relações entre a linguagem e as diferentes situações de interação vivenciadas pelos enfermeiros.
3 ENF.0039.01-9 Cuidado e Conforto Psico Físico I
3
2
Ementa: Comunicação terapêutica. Hospitalização. Cuidando e confortando o ser humano durante administração de medicamentos;
nos procedimentos de higiene; na verificação de sinais vitais; na prevenção da infecção hospitalar. Medidas
Antropométricas.
Objetivo: Desenvolver o cuidado de enfermagem utilizando os princípios científicos apresentados no módulo e pautados no conceito
de conforto.
3 PSI.0108.00-0 Relações Interpessoais na Saúde
3
0
Ementa: Constituição do sujeito. Conceito de grupo. Processos grupais: conflito e cooperação: liderança, motivação. Processos de
trabalho na saúde.
Objetivo: Capacitar o aluno para a compreensão e para uma intervenção qualificada dos grupos multiprofissionais nas organizações
da saúde.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
13
0

Ementa: Fundamentos da nutrição. Aspectos bioquímicos da respiração, circulação, ação hormonal e transporte de nutrientes.
Hormônios e ação hormonal. Imunoprofilaxia. Regulação gênica e diferenciação celular. Padrões de herança genética.
Aspectos Psiquicos do comportamento humano. Características psicológicas das diferentes fases da vida humana.
Anestésicos. Drogas que atuam sobre o sistema cardiovascular.Diuréticos. Aucalóides. Corticosteróides, analgésicos,
antitérmicos, anti-inflamatórios. Drogas que afetam o sistema hormonal. Anti-sépticos e antibióticos. Antiparasitários.
Objetivo: Desenvolver o conhecimento científico correlato ao módulo associando-o ao funcionamento orgânico.
4

ENF.0039.00-0 Cuidado nas Situações de Atendimento Pré - Hospitalar

2

1

Ementa: Pincípios gerais dos socorros de urgência.Medidas de prevenção de acidentes. Ações imediatas e mediatas em situações de
emergências e/ou urgências.
Objetivo: Desenvolver práticas de cuidado de enfermagem nas situações de urgência, com ações mediatas e imediatas.
4 ENF.0039.02-7 Cuidado e Conforto Psico Físico II
6
3
Ementa: Cuidando e confortando o ser humano no tratamento de feridas; na realização de enema; na aspiração de secreção; nos
cateterismos, nas ostomias, durante a oxigenioterapia. Terminologias Científicas em semiologia e semiotécnica. Cuidados
do corpo pós morte. Terapias Alternativas complementares.
Objetivo: Desenvolver o cuidado de enfermagem utilizando os princípios científicos apresentados no módulo e pautados no conceito
de conforto.
5 ENF.0040.00-9 Cuidado e Conforto a Criança Adolescente e Família
10
3
Ementa: Cuidado à saúde da criança, do adolescente e família em nível primário, secundário e terciário.Relacionamento do grupo
familiar com a criança e com adolescente. Violência a criança e ao adolescente. Fisiopatologia. Cuidado de enfermagem a
crianças e adolescentes sadios ou portadores de patologias mais frequentes. Clinicas cirúrgicas, urgência e emergência. O
cuidado de Enfermagem a criança, adolescente e família no acompanhamento de seu processo de crescimento e
desenvolvimento. Criança, adolescente e família frente ao processo de morte/morrer. Programa Nacional de Imunização.
Calendário de Vacinação para crianças e adolescentes. Sistematização da Assistência de Enfermagem a Criança e ao
adolescente.
Objetivo: Desenvolver o cuidado de enfermagem a criança, ao adolescente e família os princípios científicos desenvolvidos no
módulo e pautado no conceito de conforto.
5

ENF.0040.01-7 Cuidado e Conforto a Mulher e Família

9

3

Ementa: Cuidado à saúde da mulher e família em nível primário, secundário e terciário durante as várias fases de sua vida. Cuidado
de enfermagem em nível individual à mulher sadia ou em tratamento clínico e cirúrgico. Climatério. Sistematização da
Assistência de Enfermagem a mulher.
Objetivo: desenvolver o cuidado de enfermagem a mulher e família utilizando os princípios cientifícos desenvolvidos no módulo e
pautado no conceito de conforto.
6 ENF.0041.00-5 Cuidado e Conforto ao Adulto, Idoso e Família
16
3
Ementa: Cuidado à saúde do adulto, do idoso e família em nível primário, secundário e terciário. Fisiopatologia. Cuidado de
enfermagem ao adulto, ao idoso e à família em nível primário, secundário e terciário. Cuidado de enfermagem em nível
individual ao adulto, ao idoso sadio ou em tratamento clínico. Sistematização da Assistência de enfermagem ao adulto e
ao idoso.
Objetivo: Desenvolver o cuidado de enfermagem ao adulto, ao idoso e família utilizando os princípios científicos desenvolvidos no
módulo e pautado no conceito de conforto.
6 ENF.0041.01-3 Cuidado na Atenção a Saúde Mental
2
0
Ementa: Saúde Mental. As Políticas Públicas em Saúde Mental ao Longo da História. O cuidado de Enfermagem em Saúde Mental.
Objetivo: Desenvolver práticas de cuidado de enfermagem em saúde mental.
6 ENF.0042.00-1 Fundamentos para Gestão em Enfermagem I
4
0
Ementa: Organização e Gestão nas instituições de saúde. Instrumentos de gestão em saúde. Planejamento estratégico.
Dimensionamento e gerenciamento da tecnologia em saúde.Qualidade, acreditação e auditoria em saúde. Poder e cultura
organizacional. Gestão de recursos marteriais.
Objetivo: Comprender os fundamentos da gestão em saúde. Relacionar e desenvolver os instrumentos gerenciais na gestão de saúde.
Discutir e analisar as atribuições e instrumentos de gestão no SUS. Apreender a metodologia do planejamento estratégico
situacional.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
0

Ementa: Projeto de pesquisa. Elementos constituintes de um projeto de pesquisa. Aspectos éticos da pesquisa que envolve seres
humanos no Brasil. Planejamento e estruturação do projeto- Trabalho de conclusão do curso.
Objetivo: Oportunizar aos acadêmicos a ocasião formal elaborar um projeto de pesquisa- trabalho de conclusão de curso, ou seja
experienciar o processo de produção de conhecimento.
7

ENF.0042.02-8 Fundamentos para a Gestão em Enfermagem II

4

0

Ementa: O serviço de nfermagem na atenção primária, secundária e terciária. Instrumentos de gestão do cuidado de enfermagem.
Planejamento,gestão,avaliação do processo de trabalho em enfermagem.
Objetivo: Comprender os fundamentos da gestão de enfermagem nos diversos níveis de atenção á saúde. Desenvolver e aplicar os
instrumentos de gestão do cuidado de enfermagem. Conhecer as fases do processo de gestão de pessoas na enfermagem.
Relacionar a importãncia da organização na gestão do Serviço de Enfermagem. Relacionar a importância da organização na
gestão do Serviço de Enfermagem. Indicar as etapas do planejamento do cuidado e do serviço de enfermagem.
7 ENF.0043.00-8 Filosofia em Enfermagem
4
0
Ementa: Filosofia. Filosofia e a Bioética. Filosofia para a Enfermagem. Teoria, Marco conceitual. Teorias de Enfermagem.
Principais teoristas da Enfermagem Estruturas Conceituais para a prática da Enfermagem.
Objetivo: Conhecer as principais teorias de enfermagem. Relacionar os princípios das teorias de enfermagem com a prática
profissional. Saber desenvolver a SAE utilizando uma teoria de enfermagem.
7 ENF.0044.00-4 Cuidado e Conforto ao Ser Humano no Processo Cirúrgico
8
2
Ementa: Sistematização da Assistência de Enfermagem. Centro Cirúrgico. Cuidado de Enfermagem no Centro Cirúrgico. Central de
Material e Esterilização. Cuidado de enfermagem a indivíduos com afecções que requerem tratamentos cirúrgicos em
unidades de internação cirúrgica e centro cirúrgico. Anestésicos. Principais situações que requerem o tratamento cirúrgico.
Objetivo: Desenvolver o cuidado de enfermagem a indivíduos com afecções que requerem tratamento cirúrgico em unidades de
internação cirúrgica e centro cirúrgico pautado nos conhecimentos científicos apresentados no módulo e no conceito de
conforto.
7 MED.0129.00-6 Bioética
3
0
Ementa: Estudos sistemáticos da conduta humana na área das Ciências da Vida e da Saúde, examinada à luz dos valores e princípios
da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça.
Objetivo: Capacitar o aluno para a compreensão e para uma intervenção qualificada dos grupos multiprofissionais nas organizações
da Saúde.
8 COM.0045.00-0 Comunicação e Sociedade
4
0
Ementa: A comunicação como configuradora da contemporaneidade. A natureza social do fenômeno comunicacional. A
comunicação social e a indústria cultural. A mídia e as representações sociais. A complexidade dos sistemas de
comunicação no mundo contemporâneo. O papel dos meios de comunicação na sociedade e sua dimensão política.
Objetivo: Identificar as implicações da comunicação e sua interação com a política na sociedade atual, a fim de compreender e
utilizar a comunicação como um instrumento de expressão, de interação, de construção do conhecimento e de exercício de
cidadania.
8 ENF.0027.00-2 Optativa - Eixo Geral
4
0
Ementa:
Objetivo:
8 ENF.0027.02-9 Trabalho de Conclusão de Curso II

4

0

Ementa: Operacionalização do projeto eleborado no módulo TCC I. Relatório de Pesquisa.
Objetivo: Oportunizar aos acadêmicos a ocasião formal para a demonstração do grau de habilitação adquirido, capacidade de
aprofundamento temático, correlacionar teoria e prática, desenvolver o manejo oral e escrito da linguagem científica,
socializar conhecimentos e experi~encias relativas à pesquisa estimulado a produção acadêmica e dinamizando os Eixos
Norteadores do curso.
8 ENF.0045.00-0 Cuidado e Conforto ao Ser Humano nas Situações de Urgência e
6
2
Emergência
Ementa: Cuidado de Enfermagem ao ser humano em situação de politraumatismo, em choque, nas emergências urológicas, nas
emergências clínicas do sistema cardiocirculatório, endócrino, gastrointestinal, respiratório, ao grande queimado.
Sistematização da Assistência de Enfermagem no Pronto Socorro.
Objetivo: Desenvolver o cuidado de enfermagem nas situações de urgência e emerg~encia fundamentado no atendimento
sistematizado e nos conhecimentos científicos apresentados no módulo e pautado no conceito de conforto.

Núcleo de Informática

Pag.: 4 de 6

DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
Registros Acadêmicos da Graduação
Fase Turma
Disciplina
8 ENF.0046.00-7 Cuidado e Conforto ao Ser Humano em Situação Crítica

30/05/2019 12:54

Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
2

Ementa: Cuidado de enfermagem a indivíduos com afecções que requerem tratamento intensivo. Sistematização da Assistência de
Enfermagem ao paciente em Unidade de cuidado intensivo. Repercussões biológicas, socioculturais e espirituais da
hospitalização no paciente em UCI. Abordagem a família do paciente gravemente enfermo. A morte na unidade de cuidado
intensivo.
Objetivo: Desenvolver o cuidado de enfermagem ao paciente crítico que necessita ou tenha risco de necessitar atendimento em
Unidade de Cuidado Intensivo, fundamentado no atendimento sistematizado e nos conhecimentos científicos apresentados
no módulos e pautado no conceito de conforto.
8 LET.0160.00-7 Linguagem Científica
4
0
Ementa: Prática de análise da linguagem científica. Linguagem, estrutura e características para a produção de textos acadêmicos:
resumo, resenha e artigo científico. Tópicos gramaticais necessários ao uso da norma padrão.
Objetivo: Identificar as características da linguagem científica em diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, a fim de comprender e
interpretar a prática científica nos diversos meios de divulgação, fazendo co que os educandos tenham condições de ler,
compreender, analisar, sintetizar, avaliar e produzir textos científicos.
8 LET.0162.00-0 Libras
4
0
Ementa: A Surdez: Conceitos básicos,causas e prevenções. A evolução da história do surdo. A estrutura lingüística da Libras:
aspectos estruturais da Libras; LIBRAS: Aplicabilidade e vivência.
Objetivo: Instrumentalizar o acadêmico de enfermagem em relação à Língua Brasileira de Sinais. Realizar cuidado de enfermagem
aos portadores de surdez utilizando a Língua Brasileira de Sinais com forma de comunicação.
8 SOC.0175.00-2 Dilemas Éticos e Cidadania
4
0
Ementa: Dilemas éticos na vida cotidiana: ação (meios e fins) e responsabilidade. O individualismo e seus conflitos. O valor da vida
- (humanos e não humanos). Justiça, felicidade e cidadania. Implicações éticas dos estilos de vida e das escolhas
profissionais.
Objetivo: Reconhecer a dimensão valorativa da ação humana sob uma análise ética, a fim de promover junto aos educandos a
reflexão sobre os princípios éticos implícitos e explícitos das próprias ações nas relações individuais, grupais ou sociais,
avaliando as possíveis implicações para o meio em que vive.
9

ENF.0014.01-6 Internato na Atenção Terciária

0

25

Ementa: Cuidado de enfermagem integral ao indivíduo em todo o ciclo vital e a sua família na Atenção Terciária. Valores éticos,
morais e culturais da assistência ao indivíduo e família no ciclo vital. Gerenciamento do cuidado de enfermagem na
atenção terciária. Promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo em todo o ciclo vital e família na atenção
terciária. Educação permanente para indivíduo e família em seu ciclo vital e profissionais de saúde da atenção terciária.
Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Objetivo: Prestar o cuidado de Enfermagem sistematizado ao indivíduo em todo o ciclo vital e sua família na Atenção Terciária,
preservando os valores éticos, morais e culturais. - Gerenciar o cuidado de Enfermagem na Atenção Terciária a fim de
obter promoção, prevenção e Recuperação da saúde do indivíduo em todo o ciclo vital e família visando à qualidade da
assistência prestada. Desenvolver diagnóstico de campo da Instituição de Atenção Terciária,propondo ações, visando à
integralidade e interdisciplinaridade do cuidado ao indivíduo e família em todo o ciclo vital. Desenvolver ações de
educação em saúde, para a promoção, prevenção e recuperação da saúde integral do indivíduo em todo o ciclo vital e
família e o empoderamento. Promover a qualidade do cuidado de Enfermagem na atenção terciária através da educação
permanente.
10 ENF.0047.00-3 Internato na Atenção Secundária
0
4
Ementa: Cuidado de Enfermagem na promoção,prevenção e recuperação da saúde ao indivíduo em todo seu ciclo vital, família e
comunidade na Atenção secundária. As Políticas Públicas de Saúde: o Sistema Único de saúde. Gerenciamento do cuidado
de enfermagem na atenção Secundária. Promoção da Saúde do indivíduo, da família, da comunidade e dos profissionais de
saúde da atenção secundária. Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Objetivo: Prestar o cuidado de Enfermagem Siitematizado ao indivíduo, família em todo ciclo vital e comunidade na atenção
secundária. Gerenciar o cuidado de enfermagem na atenção secundária, fundamentada nos programas de saúde
preconizados pelo Ministério da Saúde, a fim de conhecer a organização dos serviços de saúde oferecidos na atenção
secundária, relacionando-os ao gerenciamento do cuidado de enfermagem e a gestão dos recursos humanos em saúde .
Promover a melhoria do cuidado de enfermagem na Atenção secundária, contribuindo para a reprodução de conhecimento.
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DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
Registros Acadêmicos da Graduação
Fase Turma
Disciplina
10 ENF.0048.00-0 Internato na Atenção Primária
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
0
25

Ementa: Cuidado de Enfermagem na promoção,prevenção e recuperação da saúde ao indivíduo em todo seu ciclo vital, família e
comunidade na Atenção primária. As Políticas Públicas de Saúde: o Sistema Único de saúde. Gerenciamento do cuidado
de enfermagem na atenção Primária. Promoção da Saúde do indivíduo, da família, da comunidade e dos profissionais de
saúde da atenção primária e secundária. Processo de educação em Saúde no cotidiano das práticas em saúde integrando
ensino/serviço. Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Objetivo: Prestar o cuidado de Enfermagem sistematizado ao indivíduo, família em todo ciclo vital e comunidade na atenção
primária, preservando os valores éticos, morais, culturais. Gerenciar o cuidado de enfermagem na atenção básica,
fundamentada nos programas de saúde preconizados pelo Ministério da saúde no âmbito da ESF, a fim de obter conhecer a
organização dos serviços de saúde oferecidos na atenção básica-primária e secundária, relacionando-os ao gerenciamento
do cuidado de enfermagem e a gestão dos recursos humanos em saúde. Desenvolver diagnóstico comunitário na área de
abrangência da Estratégia Saúde da Família , vivenciando as atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde,
tanto nos aspectos curativos como também preventivos, propondo ações que abarquem a integralidade e a
interdisciplinaridade do cuidado ao indivíduo, família em todo o ciclo vital e comunidade. Reconhecimento do perfil
epidemiológico da comunidade buscando a articulação intersetorial visando o desenvolvimento sustentável no atendimento
as necessidades da população. Estabelecimento e desenvolvimento de projeto e estratégias de atuação no cotidiano das
práticas em saúde em parceria com a equipe da ESF. Desenvolver ações de educação em saúde ao indivíduo, família em
todo ciclo vital e comunidade na produção do empoderamento. Promover a melhoria do cuidado de Enfermagem na
Atenção primária através da Educação Permanente em Saúde contribuindo para a produção de conhecimento.
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