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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO 

 

1. DADOS DA MANTENEDORA 

Razão Social: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MANHUACU LTDA (1341) 

Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil 

Endereço: Rua Duarte Peixoto, número 259, Bairro Coqueiro 

Município: Manhuaçu – UF: MG 

CEP: 36.900–000 

 

2. DADOS DA MANTIDA 

FACULDADE DO FUTURO – FAF (2040) 

Categoria Administrativa: Privada – Com fins lucrativos 

Endereço: Rua Duarte Peixoto, número 259, Bairro Coqueiro 

Município: Manhuaçu; UF: MG 

CEP: 36.900–000 

 

Preâmbulo: Na perspectiva de sua missão social, considerando a formação integral do profissional, 

procurando conciliar ensino, investigação científica e extensão, a Faculdade do Futuro busca 

desenvolver projetos de atendimento à população, oportunizando aos estudantes a realização de 

atividades práticas, buscando estabelecer uma política de conhecimento condizente com os 

princípios norteadores da formação acadêmica, primando pelo desenvolvimento de competências e 

habilidades exigidas não apenas pelo mercado de trabalho, mas, sobretudo, pela própria 

sociedade, como forma de garantir a formação de profissionais comprometidos com os valores da 

mudança social. Ao mesmo tempo, por meio dos projetos de atendimento à população a Faculdade 

do Futuro oferece à região, além de conhecimento, importantes serviços. Considerando, ainda, sua 

missão prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional, e no Projeto Pedagógico Institucional, a 

Instituição busca manter mecanismos para a implantação de políticas afirmativas voltadas para a 

democratização do acesso ao ensino de nível superior à parcela da população menos favorecida, 

otimizando, assim, uma política inclusiva e de aproximação entre IES e comunidade, como garantia 

de consolidação da ética, da cidadania e da diminuição das desigualdades, na formação de 
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lideranças humanizadas e com visão crítica e reflexiva na elaboração de estratégias eficientes na 

persecução dos objetivos institucionais e comunitários. A Faculdade do Futuro foi credenciada 

mediante a Portaria MEC nº. 2039/2003, de 25/07/2003, e obteve autorização para funcionamento 

do curso de Enfermagem, pela Portaria MEC nº 2.040/2003, de 25/07/2003, com 80 vagas anuais e 

reconhecido pela Portaria MEC nº 856 de 1/11/2006 publicado DOU nº 212 de 6/11/2006 seção 1, 

pg 5/6. Através da portaria nº 857, de 2 de outubro de 2007, foi autorizado o aumento de 40 vagas 

anuais no número de vagas iniciais, portanto o Curso de Graduação em Enfermagem possui 120 

vagas anuais autorizadas. 

 

3. DADOS DO CURSO 

3.1. Denominação 

Curso de Graduação em Enfermagem, bacharelado. 

3.2. Total de Vagas Anuais 

120 vagas anuais. 

3.3. Regime Acadêmico de Oferta 

Semestral. 

3.4. Dimensões da Turma 

Turmas de 60 alunos, sendo que, nas atividades práticas, as turmas têm as dimensões 
recomendadas pelo professor, com aprovação da Coordenadoria de Curso, sempre respeitado o 
limite máximo de 20 alunos por turma prática. 

3.5. Turnos de Funcionamento 

Noturno, sendo atividades práticas, de ensino clínico e de estágios diurnos; aulas teóricas 
noturnas. 

3.6. Regime de Matrícula 

Semestral. 

3.7. Carga Horária Total do Curso 

O Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade do Futuro possui a duração de 
4.017 horas de 60 minutos (hora relógio). 

3.8. Integralização do Curso 

Mínimo: 10 semestres. 

Máximo: 16 semestres. 
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3.9. Base Legal 

O Curso de Graduação em Enfermagem, bacharelado, da Faculdade do Futuro, ministrado 
no Município Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, foi concebido com base na Lei n° 9.394/1996, 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; na Resolução CES/CNE nº 3/2001, que instituiu 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem; na Resolução 
CNE/CES nº 4/2009, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 
integralização e duração do Curso de Graduação em Enfermagem, na modalidade presencial; na 
Resolução CNE/CES nº. 3/2007, que dispõe sobre procedimentos relativos à hora–aula; assim 
como nas recomendações da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), elaboradas a partir 
das discussões ocorridas nos últimos Seminários Nacionais de Diretrizes para a Educação em 
Enfermagem (SENADEn); nas determinações da Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/1986, 
Decreto nº 94.406/1987) e do Código de Ética (Resolução COFEn nº 311/2007) do Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEn); na Resolução CNE/CP n° 1, de 17 de junho de 2004, que 
instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico–Raciais; na 
Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos; na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e no Decreto nº 4.281 de 
25 de junho de 2002, sobre Políticas de Educação Ambiental; com adequação de seus conteúdos 
curriculares às exigências do Decreto n° 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras. 

A infraestrutura institucional apresenta condições de acesso para portadores de 
necessidades especiais, em observância ao Decreto nº. 5.296/2004. 

 

4. DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Diretor: Flávio José Ribeiro de Almeida 

Vice–Diretora: Maria Rosângela Perígolo Mól 

Coordenadora do Curso de Enfermagem: Tatiana Vasques C. dos Santos 

Coordenador do Núcleo de Comunicação e Marketing: Guilherme Ligieri de Almeida 

Tesouraria: Maria Beatriz L. de Almeida 

Comissão Permanente de Vestibular: Rosângela Perígolo, Celso de Souza Leite 

Programa de Bolsas: Guilherme Ligieri de Almeida 

Secretaria Geral: Maria Aparecida da Paixão 

Bibliotecária: Juliana dos Santos Paiva e Santos 

Reprografia: Flávia Marinho de Oliveira 

. 
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ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

1. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

1.1. Relevância Social do Curso de Graduação em Enfermagem, Bacharelado. 

1.1.1. Caracterização Regional da Área de Inserção da Instituição 

O município de Manhuaçu está localizado na região leste do Estado de Minas Gerais, nas 
proximidades da fronteira com o Estado do Espírito Santo. É considerado polo econômico de uma 
região de mais de vinte municípios mineiros e capixabas, compreendendo, entre outros: Simonésia, 
Santa Bárbara do Leste, Vermelho Novo, Caputira, Matipó, Luisburgo, Manhumirim, Reduto, Raul 
Soares, Alto Caparaó, Caparaó, Alto Jequitibá, Abre Campo, Chalé, Durandé, Lajinha, Martins 
Soares, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu e São José do 
Mantimento. No contexto da divisão macro regional mineira está localizado na Zona da Mata e 
corresponde a uma microrregião que recebe seu nome e influência. 

A importância do município de Manhuaçu pode ser medida por seu potencial de agregar 
serviços e órgãos de representação dos governos Estadual e Federal. Além disso, Manhuaçu 
possui 1.712 empresas, 1.697 estabelecimentos agropecuários e nove hotéis. A região é muito rica 
em plantações, especialmente, no plantio do café devido ao clima e solo apropriados, que 
caracteriza a base de sua economia. 

Segundo estimativas do IBGE para 2011, a população residente em Manhuaçu é de 80.530 
pessoas, com mais de 65.000 habitantes na área urbana. O rendimento nominal médio é de cerca 
de R$ 539,56 per capita. Considerando os dados dos municípios que integram a região, a 
população chega a aproximadamente 446.889 mil habitantes. 

Por meio da pirâmide populacional do município de Manhuaçu (2010) observa–se um 
processo de diminuição do crescimento da população, provavelmente em função da queda da 
fecundidade. Entretanto, a população municipal ainda possui uma estrutura jovem, com uma 
pirâmide populacional de ápice estreito. 

PIRÂMIDE POPULACIONAL DE MANHUAÇU, MG / 2010 
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Fonte: IBGE, 2010. 

População do Ensino Médio Regional 

De acordo com o Censo Escolar 2012, foram registradas, em Manhuaçu, 5.194 matrículas 
iniciais no Ensino Médio (incluindo EJA e Educação Profissional), o que confirma a existência de 
demanda potencial para a formação superior na localidade.  

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH–M) 

No período 1991–2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH–M) de 
Manhuaçu cresceu 15,99%, passando de 0,669 em 1991 para 0,776 em 2000. O IDH de Manhuaçu 
continuou a crescer, de acordo com o PNUD/2006 estava em 0,812. A dimensão que mais 
contribuiu para este crescimento foi a Longevidade, com 45,0%, seguida pela Educação, com 
27,5% e pela Renda, com 27,5%. Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância 
entre o IDH do município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 – IDH) foi reduzido em 32,3%. Se 
mantivesse esta taxa de crescimento do IDH–M, o município levaria 9,9 anos para alcançar São 
Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH–M do Brasil (0,919), e 4,7 anos para alcançar 
Poços de Caldas (MG), o município com o melhor IDH–M do Estado (0,841). 

Segundo a classificação do PNUD (200), o município está entre as regiões consideradas de 
médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do Brasil, 
Manhuaçu apresenta uma situação boa: ocupa a 1.144ª posição, sendo que 1.143 municípios 
(20,8%) estão em situação melhor e 4363 municípios (79,2%) estão em situação pior ou igual. Em 
relação aos outros municípios do Estado de Minas Gerais, Manhuaçu apresenta uma situação boa: 

FAIXA ETÁRIA 
HOMENS MULHERES 

Quantidade % % Quantidade 
Mais de 100 anos 3 0,00% 0,00% 8 

95 a 99 anos 12 0,00% 0,00% 22 
90 a 94 anos 41 0,10% 0,10% 81 
85 a 89 anos 101 0,10% 0,30% 206 
80 a 84 anos 311 0,40% 0,50% 417 
75 a 79 anos 457 0,60% 0,80% 625 
70 a 74 anos 663 0,80% 1,00% 807 
65 a 69 anos 834 1,00% 1,10% 910 
60 a 64 anos 1.209 1,50% 1,60% 1.301 
55 a 59 anos 1.615 2,00% 2,20% 1.760 
50 a 54 anos 1.992 2,50% 2,60% 2.098 
45 a 49 anos 2.344 2,90% 3,10% 2.472 
40 a 44 anos 2.690 3,40% 3,50% 2.767 
35 a 39 anos 2.732 3,40% 3,70% 2.958 
30 a 34 anos 3.377 4,20% 4,00% 3.191 
25 a 29 anos 3.484 4,40% 4,60% 3.664 
20 a 24 anos 3.508 4,40% 4,50% 3.601 
15 a 19 anos 3.539 4,40% 4,40% 3.517 
10 a 14 anos 3.621 4,60% 4,40% 3.541 

5 a 9 anos 3.384 4,30% 4,30% 3.395 
0 a 4 anos 3.273 4,10% 3,80% 3.043 
TOTAL 39.190 0,491 0,505 40.384 



 

9 

 

ocupa a 128ª posição, sendo que 127 municípios (14,9%) estão em situação melhor e 725 
municípios (85,1%) estão em situação pior ou igual. 

Ensino Superior, Taxa de Escolarização e Demanda pelo Curso 

No município de Manhuaçu, além da Faculdade do Futuro, duas IES ofertam cursos de 
graduação: a Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu (FACIG) e a Faculdade Comunitária 
(FCM) de Manhuaçu. De acordo com os dados obtidos no Cadastro e–MEC, as três Instituições 
ofertam 2.870 vagas em cursos de graduação. A Faculdade do Futuro é a única instituição de 
ensino superior de Manhuaçu que oferece o Curso de Graduação em Enfermagem, modalidade 
presencial. 

A taxa de escolarização líquida e a taxa de escolarização bruta calculadas para o Município 
de Manhuaçu demonstram claramente as deficiências do setor de ensino superior em relação aos 
jovens que residem na região. 

TAXAS DE ESCOLARIDADE BRUTA E LÍQUIDA NO ENSINO SUPERIOR 

Município 

Estimativa (2010) Ensino Superior (2010) 

População 

População na 
Faixa Etária 
de 18 a 24 

anos 

Matrículas 
Total 

Matrículas de 18 
a 24 anos 

(Estimativa) 

Taxa Bruta de 
Escolarização 

Taxa Líquida de 
Escolarização 

Manhuaçu 79 574 10.947 1.732 457 15,82 4,17 

TOTAL 79.574 10.947 1.732 457 15,82 4,17 

Fonte: IBGE/INEP, 2010. 

Metas do Plano Nacional de Educação – PNE 

Dentre os objetivos do Plano Nacional de Educação – PE para o decênio 2001/2010 (Lei nº 
10.172/2001) estavam: a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da 
qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais quanto 
ao acesso e a permanência. Uma das metas do PE era a oferta da educação superior para, pelo 
menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos até 2010. 

O Projeto de Lei do PE para o decênio 2011/2020 encontra–se tramitando no Congresso 
Nacional. A oferta do Curso de Graduação em Enfermagem pela Faculdade do Futuro está em 
consonância com as seguintes diretrizes e metas do Projeto de Lei do PE: 

Diretrizes: 

• Melhoria da qualidade do ensino; 

• Formação para o trabalho; 

• Promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

Metas: 



 

10 

 

• Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 
líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

Assim, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade do 
Futuro está alinhado com os objetivos e as metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº 
10.172/2001) e com projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação (PE), no que tange aos 
seguintes aspectos: 

• Aumentar a oferta de vagas no ensino superior no Município, contribuindo para 
elevação da taxa bruta de matriculas nesse nível de ensino, que está distante da meta 
estabelecida no projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação (PE); 

• Aumentar a oferta de vagas no ensino superior para estudantes na faixa etária de 18 a 
24 anos, residentes no Município, contribuindo para elevação da taxa líquida de 
matrículas nesse nível de ensino, que está distante da meta preconizada no PE para 
janeiro de 2011, assim como da meta estabelecida no projeto de lei do novo Plano 
Nacional de Educação (PE); 

• Contribuir para a redução das desigualdades regionais na oferta de educação superior; 

• Interiorizar e diversificar, regionalmente, o sistema de ensino superior, mediante a 
oferta um curso de grande importância, que visa a contribuir para o desenvolvimento 
da região, promovendo a inclusão social e contribuindo para o fortalecimento da 
cidadania; 

• Assegurar a necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos 
oferecidos pela Faculdade do Futuro de forma a melhor atender às necessidades 
diferenciais e às peculiaridades regionais; 

• Facilitar a inclusão na educação superior, através de programas de compensação de 
deficiências de formação anterior, permitindo–lhes, desta forma, competir em igualdade 
de condições com os demais estudantes; 

• Institucionalizar um sistema de avaliação interna e externa, que promova a melhoria da 
qualidade do ensino, da extensão e da gestão acadêmica. 

Da mesma forma, a oferta do Curso de Graduação em Enfermagem é uma medida que 
contribui para o fortalecimento da cidadania e ampliação das condições de acesso a serviços de 
saúde de qualidade na região de inserção da Faculdade do Futuro, com elevado grau de 
comprometimento social. 

Situação de Saúde em Manhuaçu 

A região de Manhuaçu apresenta também uma destacada importância na área de saúde, 
em razão da presença dos estabelecimentos de saúde.  

A seguir estão apresentados os tipos de unidades de serviços instalados no Município de 
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. 

Posto de Saúde – 01 
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Centro de Saúde/Unidade Básica – 20 

Hospital Geral – 01 

Consultório Isolado – 160 

Clinica /Centro de Especialidade – 21 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado) – 17 

Farmácia – 01 

Secretaria de Saúde – 01 

Centro de Atenção Psicossocial – 02 

Pronto Atendimento – 01 

TOTAL DE UNIDADES DE SERVIÇOS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU = 225 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (DATASUS), 
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp?VEstado=31&VMun=313940, acesso abril de 2013.  

A seguir é apresentada a distribuição dos serviços por níveis de hierarquia no Município de 
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. 

03–Media – M2 e M3–Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos 
de Média Complexidade definidos pela NOAS como de 2º nível de referência – M2.e /ou de 3º nível 
de referência – M3 – 191. 

07 – Media – M3–Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos hospitalares de 
média complexidade. Realiza procedimentos previstos nos estabelecimentos de níveis de 
hierarquia 02 e 03, abrangendo SADT ambulatorial de alta complexidade – 1. 

06 – Media – M2 e M3–Estabelecimento de Saúde que realiza procedimentos previstos nos 
de níveis de hierarquia 02 e 03, além de procedimentos hospitalares de média complexidade. Por 
definição enquadram–se neste nível os hospitais especializados – 1. 

04 – Alta AMB–Estabelecimento de Saúde ambulatorial capacitado a realizar 
procedimentos de Alta Complexidade definidos pelo Ministério da Saúde – 7. 

01 – PAB–PABA–Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza somente 
Procedimentos de Atenção Básica –PAB e ou Procedimentos de Atenção Básica Ampliada 
definidos pela NOAS – 22. 

02 – Media – M1–Estabelecimento de Saúde ambulatorial que realiza procedimentos de 
Média Complexidade definidos pela NOAS como de 1ºnível de referência – M1 – 2. 

TOTAL = 225 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (DATASUS), 
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Hierarquia.asp?VEstado=31&VMun=313940, acesso abril de 2013.  

A seguir, estão apresentados os serviços especializados disponíveis no Município de 
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. 

101 – Estratégia de Saúde da Família – 19 

102 – Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde – 1 

104 – Regulação Assistencial dos Serviços de Saúde – 1 
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107 – Serviço de Atenção a Saúde Auditiva – 2 

110 – Serviço de Atenção a Saúde Reprodutiva – 2 

112 – Serviço de Atenção ao Pré–Natal, Parto e Nascimento – 20 

113 – Serviço de Atenção Domiciliar – 2 

114 – Serviço de Atenção em Saúde Bucal – 2 

115 – Serviço de Atenção Psicossocial – 3 

116 – Serviço de Atenção Cardiovascular / Cardiologia – 1 

117 – Serviço de Cirurgia Reparadora – 1 

119 – Serviço de Controle de Tabagismo – 4 

120 – Serviço de Diagnostico por Anatomia Patológica e/ou Citopato – 3 

121 – Serviço de Diagnostico por Imagem – 13 

122 – Serviço de Diagnostico por Métodos Gráficos Dinâmicos – 7 

123 – Serviço de Dispensarão de Orteses Próteses e Materiais Espe – 2 

125 – Serviço de Farmácia – 2 

126 – Serviço de Fisioterapia – 11 

128 – Serviço de Hemoterapia – 3 

130 – Serviço de Nefrologia Urologia – 2 

131 – Serviço de Oftalmologia – 3 

135 – Serviço de Reabilitação – 2 

136 – Serviço de Suporte Nutricional – 1 

140 – Serviço de Urgência e Emergência – 1 

141 – Serviço de Vigilância em Saúde – 1 

142 – Serviço de Endoscopia – 2 

144 – Serviço Posto de Coleta de Materiais Biológicos – 2 

145 – Serviço de Diagnostico por Laboratório Clinico – 10 

146 – Serviço de Videolaparoscopia – 1 

147 – Serviço de Apoio a Saúde Da Família – 1 

150 – Cirurgia Vascular – 2 

156 – Serviço de Atenção a Saúde das Pessoas Ostomizadas – 1 

TOTAL – 128 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (DATASUS), 2013. 

No campo da saúde pública identifica–se na Microrregião de Manhuaçu um grande 
problema nacional: a forte concentração dos serviços de saúde na cidade maior, em paralelo à 
grande porosidade e insuficiência do entorno na prestação destes serviços, sobrecarregando a 
cidade de Manhuaçu, cuja oferta não é suficiente para o atendimento de toda a demanda regional. 
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Todavia, no caso de Manhuaçu, esta constatação se torna ainda mais grave quando atentamos 
para a grande extensão territorial do entorno, escasso em serviços de saúde. 

Conforme se verifica, no Município de Manhuaçu existe uma rede de serviços de saúde 
instalada utilizada pelo Curso. Para tanto, a Faculdade do Futuro providenciou a celebração de 
convênios com entidades específicas, garantindo oportunidades de experiências práticas e a 
realização de estágios nestes locais. 

A implantação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da 
Faculdade do Futuro foi realizada não só com compromissos, mas com ações já em prática, a partir 
dos cursos da área de saúde da Instituição. Esses cursos foram implantados em parceria e com 
compromissos assumidos com os gestores, locais e regional, do SUS, havendo intensa 
preocupação com a promoção do conhecimento sobre as realidades local e regional, seus saberes 
e práticas e com o pleno desenvolvimento de responsabilidades entre Instituição, estudantes e 
profissionais, que são plenamente demonstradas no preenchimento dos Censos da Educação 
Superior do MEC. 

A implantação do Curso de Graduação em Enfermagem no município de Manhuaçu, no 
Estado de Minas Gerais, constituiu, dessa forma, medida que visa a atender às necessidades 
sociais da região, contribuindo para a formação de profissionais em cuja área não existe oferta. 

Cabe destacar que a microrregião e o município de Manhuaçu, onde é oferecido o Curso 
de Graduação em Enfermagem, possui infraestrutura de saúde, capaz de absorver os egressos, 
assim como proporcionar importantes experiências de prática profissional aos alunos. 

1.1.2. Justificativa 

Na cidade de Manhuaçu e regiões vizinhas, um grande número de jovens completa, 
anualmente seus estudos de nível médio e, na maioria dos casos, encerra aí suas possibilidades 
de estudo, dirigindo–se para outros estados uma vez que a área da saúde  não é contemplada 
pelas instituições de ensino Superior da Região, frustrando suas potencialidades de permanecerem 
na região.  

Suas esperanças de desenvolvimento terminam aí, ampliando ainda mais as barreiras para 
desenvolver–se como pessoa humana, como profissionais em condições de conduzir a própria 
vida, até mesmo de sobreviver com dignidade de seu próprio potencial produtivo, de poder 
contribuir para o desenvolvimento de seu ambiente de vida comunitária, em sociedade, e, 
consequentemente propiciando ao grupo de sua comunidade originária uma melhoria constante de 
possibilidades e oportunidades de bem–viver. 

Os que possuem recursos, encerradas aí as suas oportunidades, abandonam a região e 
vão buscar a realização profissional fora, com todos os ônus, incômodos e desconforto que isto 
representa para as famílias, que por muito tempo os mantêm longe do domicílio, em busca da 
formação superior. 

Invariavelmente, não retornam, tomando outros rumos e proporcionando um processo 
migratório constante. Tal condição mina a região de sua capacidade jovem, que certamente é 
indiscutível a sua representação como mola propulsora do progresso continuado. Tudo isto, além 
do prejuízo que traz para a melhoria da qualidade de vida regional. Instala–se uma desigualdade e 
um fosso cada vez mais flagrantes entre pobres e ricos. Significando para estes, muitas vezes, o 
abandono de sonhos e esperanças, a perda de um potencial que poderia ser aproveitado em 
benefício de todos, pela capacidade que teria de participar efetivamente da sustentação do 
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desenvolvimento daquele ambiente em que nasceu e em que, se lhe derem oportunidade, 
certamente se honrará de qualificar.   

A região beneficiária do empreendimento se estrutura dentro de um esquema integrativo 
que propicia a participação de todos, no potencial de cada município, a utilização de todos os 
recursos, benesses e serviços vários, em qualquer das localidades em que se instale.  

Desta forma, deve–se ver a região, por essa já existente integração, como uma espécie de 
beneficiário único, pois não há nenhuma dificuldade na utilização dos recursos postos à disposição, 
em cada município, e abertamente, à utilização comum. O empreendimento do curso de Graduação 
em Enfermagem não serviu somente a Manhuaçu, mas atende a uma necessidade regional.  

Para atender diretamente e com grande facilidade a toda a região carente, com o 
estabelecimento de uma contribuição decisiva aos projetos do próprio Governo do Estado, dividiu–
se o espaço geográfico mineiro em regiões administrativas, com a preocupação de proporcionar 
recursos de permanência aos residentes, impedindo o êxodo em direção aos grandes centros. No 
entanto, tal condição só contribui para a disseminação da miséria e a impossibilidade do controle 
social, com a insegurança que essa dificuldade tem trazido e que é do conhecimento geral. 

Há capitais brasileiras, em que o domicílio já se tornou impraticável, e aí o êxodo das 
famílias se estabelece em sentido contrário, da Capital para o interior, em busca de maior 
tranquilidade e, por consequência, melhor qualidade de vida. 

Não há, na região, qualquer oferta de curso superior em Enfermagem. O curso mais 
próximo é oferecido no Espírito Santo, a 300 quilômetros de Manhuaçu. Isso faz com que os 
estudantes que optam pela profissão de enfermeiro tenham que deixar a região para buscar suas 
qualificações em outras localidades. Diante deste fenômeno, observa–se que há uma demanda 
regular reprimida em Manhuaçu e na região do seu entorno, pois tal distância inviabiliza os estudos 
daqueles que não podem residir no Espírito Santo – é próximo, mas não o suficiente para fazer 
com que o aluno possa ir e voltar diariamente. Para os que podem estudar no Espírito Santo 
significa mudar de vida, modificar seus padrões e viver lá. 

Esta conjugação de fatores faz com que toda a demanda da região, seja direcionada para 
o curso em Belo Horizonte (236 km de Manhuaçu) ou no Estado do Espírito Santo, desequilibrando 
a oferta e elevando os custos de aprendizado para o estudante, o que certamente, torna dicotômica 
em face dos objetivos da atual política educacional brasileira. 

Por outro lado, nos países de economia avançada, os índices de atenção à saúde das 
populações atingem impressionantes taxas de 500 a 700 enfermeiros para cada grupo de 100.000 
habitantes. São números que revelam uma preocupação crescente de garantir acesso aos serviços 
de atendimento em saúde por parte da população, cuja expectativa de vida só tende a crescer, e 
cuja preocupação em viver mais e melhor tem sido cada vez maior. 

Se os índices europeu, nipônico e norte–americano, por exemplo, mostram–se adequados 
a uma nova configuração mundial, embora não permitam que esses países sejam imunes a 
problemas de atendimento em saúde coletiva, os índices que retratam a relação 
enfermeiro/habitantes, no Brasil, dão uma pequena amostra do quanto ainda precisa–se avançar 
neste aspecto. 

O Brasil, em 2010 apresentava uma população de 190.732.694 habitantes (Censo 
IBGE/2010) e 271.809 enfermeiros. A despeito do investimento em formação de profissionais de 
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nível superior e médio na área de atendimento em Enfermagem, em 2010, essa relação não 
ultrapassava a barreira de 143 enfermeiros para cada 100.000 habitantes. No Estado de Minas 
Gerais são 37.720 Enfermeiros com Inscrição ativa (COREN/MG, 2013). Considerando uma 
população estadual de 19.597.330 habitantes, resulta em uma relação de 193 enfermeiros para 
cada 100.000 habitantes.  

Se os índices dos países de economia avançada mostram–se adequados a uma nova 
configuração mundial, embora tal situação não permita que esses países sejam imunes a 
problemas de atendimento em saúde, os índices que retratam a relação enfermeiro/habitantes, no 
Brasil, revelam uma pequena amostra do quanto ainda é preciso avançar. Observe–se que, neste 
aspecto, o Brasil está atrás de países como Cuba (677/100 mil) e próximo de países como Zâmbia 
(113/100mil) e Costa Rica (107/100mil). 

Considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais, de certa maneira é 
possível justificar a apresentação de índices tão discrepantes. Ao mesmo tempo pode–se afirmar, 
com razão, que nos grandes centros urbanos a concentração de profissionais da área de saúde, 
notadamente médicos e enfermeiros, é extremamente alta. Entretanto, isto não resolve o problema 
de como possibilitar acesso a um bom serviço de atendimento à saúde por profissionais bem 
formados e capacitados, principalmente àquela parcela da população brasileira mais carente e que 
habita, exatamente, as regiões mais distantes dos grandes centros populacionais. 

É notório que houve uma significativa melhoria, pelo menos no que se refere ao 
atendimento primário em saúde, com a implementação de programas governamentais que têm 
como princípio a universalização e a equidade do acesso aos serviços previstos na Constituição 
Federal de 1988. O Programa de Saúde da Família (PSF), por exemplo, está conseguindo, de certa 
forma, minimizar as disparidades regionais e entre os grupos sociais em relação ao acesso à 
saúde. Mas, mesmo assim, persistem entraves que ora impossibilitam, ora encarecem um 
atendimento de melhor qualidade. Em termos objetivos, a possibilidade de ter acesso aos cuidados 
em saúde ainda representa um avanço muito tímido em relação ao que se poderia esperar de uma 
sociedade como a brasileira. 

Atualmente, as profissões da área de saúde somam mais de um milhão de vínculos de 
emprego, representando 3,5% do mercado de trabalho assalariado formal do Brasil. Em relação ao 
ano de 1995, houve um crescimento bruto de 13,9% (Relação Anual de Informações Sociais – 
RAIS, 2000). Nesse período, o pessoal de Enfermagem, em conjunto, experimentou um 
crescimento bruto de 22,1%. Quanto ao percentual de emprego de profissionais de saúde por 
esfera administrativa, no período 1995–2000, o setor público estadual manteve sua participação 
mais ou menos nas mesmas proporções. Os estabelecimentos do setor público municipal que já 
detinham 40,2% do emprego público de profissionais de saúde em 1995, reflexo da 
municipalização da saúde propiciada pela implementação da política de construção do Sistema 
Único de Saúde (SUS), passam a ter uma participação de mais de 55% em 2000. Relativamente ao 
mercado de trabalho do setor público das ocupações da área de Enfermagem, as instituições 
públicas municipais passaram a concentrar mais de 48% dos empregos de enfermeiros. 

Sendo que, a constatação de que as ações e serviços públicos na área de saúde 
constituem um sistema único, organizado conforme diretrizes estabelecidas no Artigo 198, da 
Constituição de 1988, tendo como características principais, a descentralização, com direção única 
em cada esfera do governo; atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais e com a participação da comunidade. 
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E, baseados nos princípios supracitados, a Lei Nº 8.080/90 institui o Sistema Único de 
Saúde (SUS), que se constitui em um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos 
e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. O objetivo do SUS, de acordo com 4º e 5º dessa Lei, é 
identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes da saúde, formular política de saúde, a 
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

Nesse entendimento, os cursos da área de saúde lançam desafios de se estabelecer 
currículo flexível, para a formação do aluno que procuram esses cursos, incluindo conhecimentos, 
saberes múltiplos e inter/transdisciplinares que respeite os direitos humanos e sociais, a 
diversidade e diferença e, ao mesmo tempo, assegure a qualidade da formação, de modo a permitir 
e direcionar a formação do profissional de saúde de forma a contemplar o Sistema de Saúde 
vigente no País, o trabalho em equipe e a atenção integral à saúde. 

E, nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos cursos da área de 
saúde para assegurar essa formação, de forma prática e contextualizada, valorizando a realidade 
social, articulando projeto de formação, serviços de saúde e os vários contextos da vida dos 
indivíduos e da população. Essa articulação entre realidade social e as necessidades de saúde 
mais imediatas da população brasileira, somando–se aos princípios do SUS, previstos na 
Constituição Brasileira Cidadã de 1988, que no seu Artigo 196 afirma que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
a promoção, proteção e recuperação é fato imprescindível na formação do Enfermeiro e de todos 
os outros profissionais da área de saúde. E, busca–se a formação do profissional da saúde, na 
forma de universalização do acesso e do atendimento integral com prioridade para as ações 
preventivas e curativas, produziu uma significativa mudança no campo das práticas na área de 
saúde. 

Uma modificação importante observada no mercado de trabalho dos enfermeiros foi à 
emergência de novas especialidades na CBO (Classificação Brasileira Ocupacional) de 2002 em 
relação à de 1994 (CBO/Ministério do Trabalho e Emprego, 2002). Dentre estas novas 
especialidades, estão as de enfermeiro auditor, de bordo, intensivista, nefrologista, neonatologista, 
de berçário, de saúde pública, enfermeira parteira e instrumentador cirúrgico que se somaram as já 
descritas na CBO de 1994: enfermeiro, enfermeiro de centro cirúrgico, puericultor e pediátrico, de 
terapia intensiva, do trabalho, psiquiátrico e sanitarista. Atualmente na CBO foram acrescentadas 
as seguintes especialidades às já citadas: enfermeiro de estratégia de agente comunitário de 
saúde, de estratégia de saúde da família, do PACS, do PSF, estomoterapeuta, obstetra, de saúde 
pública e de saúde da família. 

Além dos aspectos mencionados, possivelmente, a política de desprecarização do trabalho 
em saúde, que tem como objetivo a regularização dos vínculos de trabalho, a regulação das 
profissões da saúde e a qualificação da gestão do trabalho no SUS seja outro aspecto que 
ocasionará diferença substantiva no mercado de trabalho do enfermeiro. 

É indiscutível a importância do trabalho social desenvolvido pela Enfermagem no mercado 
de trabalho brasileiro, que representa o maior número de pessoal empregado na área de saúde. 
Contudo, o enfermeiro ainda é um profissional escasso em várias regiões do Brasil e em muitas 
instituições ou setores da saúde. 
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Segundo análise dos dados do Conselho Federal de Enfermagem (COFEn/2010), se 
observarmos os estados que compõem a Região Sudeste, verificaremos que Minas Gerais é o que 
apresenta a segunda menor relação enfermeiros/1.000 habitantes na Região: 1,39. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ENFERMEIROS NOS ESTADOS DA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL – 
2010 

Estado Habitantes 
N° Profissionais 
Enfermeiros 

Relação 
Enfermeiros/1.000 

Habitantes 
Rio de Janeiro 15.993.583 32.706 2,04 

São Paulo 41.252.160 73.088 1,77 
Minas Gerais 19.595.309 27.207 1,39 
Espírito Santo 3.512.672 4.450 1,27 

TOTAL 80.353.724 137.451 1,71 
Fonte: COFEn/2010. 

As estatísticas do Conselho Federal de Enfermagem (COFEn/2010) também apontam que, 
no Brasil, aproximadamente 80,7% dos profissionais de Enfermagem ainda não possuem formação 
profissional de nível superior. São apenas 19,3% do pessoal com Curso de Graduação em 
Enfermagem enquanto 80,7% são técnicos, auxiliares e atendentes em Enfermagem. 

A Faculdade do Futuro, entidade mantida pela Sociedade de Educação Superior de 
Manhuaçu, dentro deste contexto apresentado, desenvolve estratégias voltadas para incentivar a 
formação acadêmica de nível superior como instrumento gerador de mudança social voltada para o 
desenvolvimento da região.  

1.1.3. Concepção do Curso 

A população brasileira sofre profundamente de patologias psico–corporais por não 
perceber que o ser humano forma–se como um ser integrado e, ainda, que é de fundamental 
importância pertencer a um meio familiar e social, devidamente harmoniosos e provedores de 
oportunidades adequadas para o seu desenvolvimento pessoal.  

A prevenção, a carência de esclarecimento básico, e ainda, a falta de recursos, numa 
sociedade que ainda se vê distante da excelência e do acesso aos sistemas de saúde, têm 
representado um aumento da perspectiva de trabalho do profissional enfermeiro em hospitais, 
ambulatórios, clínicas, casas de saúde, domicílios, dentre outros; pela própria necessidade de seus 
serviços, que se mostram cada vez mais evidente, bem como a alta tecnologia que vem sendo 
incorporada pelas instituições de saúde e a complexidade da assistência, tem exigido pessoal cada 
vez mais qualificado. 

O enfermeiro representa um braço importante e indispensável ao funcionamento ideal de 
todo o sistema de saúde do país, visto que este profissional é apto a desenvolver pesquisas, e 
através delas investigar e aplicar novos conhecimentos e divulgá–los, além de contribuir para 
conscientização sobre o contexto sociopolítico do país com uma visão crítica dos problemas. 

Compete a este profissional a observação, o cuidado e a educação do cliente, visando 
identificar problemas com a saúde, oferecer assistência adequada e educar, de forma a 
proporcionar ao cidadão, consciência da importância da prevenção na melhoria das condições de 
saúde da comunidade de modo geral. 
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Sabe–se que o problema da saúde no país é de dimensão assustadora e o enfermeiro, 
juntamente com outros profissionais de saúde, pode, se não solucionar, oferecer com qualidade, 
assistência significativa e constituir–se em real importância para a melhoria gradativa da saúde na 
comunidade em que atua. O papel desempenhado por esse profissional traz segurança para a 
população, no dia–a–dia de atendimentos importantes, em que os conhecimentos técnico e 
científico se fazem necessários.  

O curso de Enfermagem oferecido pela Faculdade do Futuro pretende levar o egresso a 
compreender que é sua a responsabilidade de desenvolver e criar ações nos serviços de proteção, 
recuperação e de reabilitação da saúde. 

A Faculdade do Futuro, atendendo aos anseios e necessidades urgentes da comunidade 
local e regional, oferece cursos que contribuem, efetivamente, para a qualificação da mão de obra 
existente e que representam significativo avanço aos setores que, desenvolvidos, trazem melhoria 
às condições de vida da população e consequente crescimento qualitativo, para a região de 
influência imediata. 

O curso implantado pela Faculdade do Futuro foi concebido para a formação de 
profissionais que atendam às necessidades presentes e futuras da Região, suprindo a deficiência 
de profissionais de saúde capacitados para prestar socorros imediatos, trabalhar em programas de 
prevenção, cuidar do saneamento de ambientes, do controle de doenças transmissíveis, da saúde 
coletiva, do trabalhador e da família, prestar assistência materno–infantil e de educação sanitária, 
atuar juntamente com outros profissionais da saúde, na prevenção de doenças, na recuperação e 
reabilitação de doentes, de acordo com as Políticas Públicas nacionais e locorregionais. 

Partindo do pressuposto que o conhecimento liberta o homem, a Faculdade do Futuro 
pretende levar a liberdade, formando homens e mulheres críticos, conscientes, preparados para o 
trabalho e que exerçam sua verdadeira cidadania, dentro dos princípios de liberdade e 
solidariedade humana. 

Propõe um Ensino Superior de qualidade, ancorado no tripé ensino–pesquisa–extensão, 
fundamentado na realidade brasileira e com especial destaque na região no qual o curso está 
inserido. Direciona a sua prática pedagógica através de um conjunto de conhecimentos, voltados 
para a formação de um profissional atuante em todos os setores, com competência científica e 
tecnológica, ético e com responsabilidade social. 

Sendo assim, o curso de graduação em Enfermagem tem por finalidade, promover a 
formação do profissional enfermeiro com capacidade crítica e reflexiva, qualificado para o exercício 
da enfermagem com base no rigor científico e intelectual pautado nos princípios éticos e legais que 
lhe são conferidos na Lei do Exercício Profissional. Comprometido com a integralidade da 
assistência à saúde através da visão holística e humanística aguçada durante o processo educativo 
no Instituto. 

A Faculdade do Futuro pretende a formação de profissionais capacitados, com visão 
crítica, voltada para a prevenção de doenças, como forma de proporcionar melhoria às condições 
de saúde da comunidade de modo geral; a profissionalização da mão de obra para atendimento 
qualificado aos hospitais, clínicas, postos de saúde e domicílios; e ainda, a coordenação de 
programas de conscientização popular quanto à importância do cuidado com a saúde como forma 
saudável de viver. Nessa perspectiva, se faz presente como instituição transformadora e formadora 
de cidadãos, conduzindo seus acadêmicos a pensarem e repensarem os seus papéis como 
agentes transformadores. 
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O curso tem como Missão formar profissionais com visão bioética, humanística, crítica e 
reflexiva, para atuar nas equipes multiprofissionais e interdisciplinares em todos os níveis de 
atenção à saúde, com cientificidade e desenvolvimento intelectual, exercendo as funções que lhes 
são atribuídas legalmente: assistenciais, administrativas, educativas e de pesquisa nos níveis 
primário, secundário e terciário da saúde, por meio do cuidar integral ao indivíduo, à família e à 
comunidade. 

As áreas de atuação deste profissional são diversificadas, podendo desenvolver ações de 
enfermagem nos serviços de proteção, recuperação e reabilitação da saúde, levantando dados, 
planejando, intervindo e avaliando as ações pertinentes a cada caso. Pode, ainda, atuar como 
pesquisador e educador em questões relativas à saúde, organizador e gerenciador dos serviços de 
enfermagem. 

1.1.4. Fundamento Histórico 

Na Ciência Enfermagem, a construção do conhecimento advém da era nighthingaliana 
sustentada pelo paradigma ambientalista nos fins de 1890. 

Todavia, mirantes revoluções ocorreram nos diferentes cenários sociais e na educação 
emerge a revolução científica edificada por projetos político–pedagógicos inovadores e voltados 
para o saber contemporâneo e caracterizador de contextos históricos e sociais. 

A Enfermagem como profissão é uma prática social e fundamentada na sua própria 
historicidade. No Brasil, a partir da década de 50 iniciou–se a consolidação da cientificidade da 
Enfermagem, por meio de um levantamento de recursos e necessidades da profissão, no que 
concerne à força de trabalho no país e as condições de ensino das escolas de formação 
profissional, ascendeu no cenário acadêmico quando da formação de enfermeiros, principalmente 
na região sudeste. 

De 1950 até hoje, a evolução da enfermagem é visível com a ampliação dos cursos de 
graduação, criação dos programas de pós–graduação lato e stricto sensu. Porém, essa realidade 
quando refletida de forma regionalizada, não confere à região, mesmos números de escolas e 
cursos de enfermagem que têm nos grandes centros urbanos e capitais do país.  

A compreensão de enfermagem apresentou uma evolução, indiscutivelmente nas cinco 
últimas décadas, principalmente com o desenvolvimento da pesquisa e da pós–graduação 
nacional, o que fez–se permitir a compreensão cada vez mais reflexiva e aproximada da realidade 
na qual se insere este profissional. 

Como prática social, a Enfermagem é historicamente determinada e inserida no contexto 
político e econômico, tendo na sua essência e especificidade o cuidado ao ser humano, 
desenvolvendo atividades de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde, atuando 
em equipes em todos níveis de organização dos serviços de saúde. 

No desenvolvimento de sua profissão, o enfermeiro, no contexto atual exerce sua 
competência e habilidades visando à transformação, o que implica, necessariamente, ter uma 
formação, crítico–reflexiva sobre a realidade da saúde, da educação, da família, da comunidade e 
dos agentes que constituem a população brasileira para intervir efetivamente através de suas 
ações profissionais. 

1.2. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 



 

20 

 

A política de ensino, em sintonia com a política de investigação científica e extensão 
institucionais, atua permanentemente no processo de aperfeiçoamento continuado de docentes, 
estimulando o aprimoramento da ação curricular, com base no desenvolvimento de novas 
metodologias e tecnologias de ensino, com vista à qualificação do curso de tela. A política de 
ensino, estabelecida no PDI, busca alcançar horizontes que indicam a promoção de ensino de 
qualidade, os avanços da ciência e dos processos de ensino–aprendizagem, com base em 
princípios de interdisciplinaridade e na articulação das áreas do saber, de acordo com a missão da 
FAF. 

A implantação e consolidação do curso ocorrem mediante a utilização das políticas 
institucionais aprovadas no âmbito do PDI. O PDI estabelece as políticas e as diretrizes 
institucionais, ações estratégicas a serem implantadas, num determinado horizonte temporal, para 
o cumprimento dessas políticas institucionais. A Instituição implantou as políticas previstas para o 
ensino na modalidade presencial, de forma coerente com as políticas constantes dos documentos 
oficiais (PDI e PPC). As políticas institucionais de ensino têm como pressuposto a formação 
profissional capaz de preparar para o mercado de trabalho, proporcionando condições para que os 
futuros egressos superem as exigências da empregabilidade, sejam estimulados ao 
empreendedorismo e à inovação e atuem de acordo com os valores da ética e com os princípios da 
cidadania. 

As políticas institucionais visam a promover a compreensão dos alunos sobre o contexto 
econômico, social, político e cultural da sociedade. As políticas institucionais para a graduação são 
operacionalizas mediante o estimulo às práticas de auto–estudo; ao encorajamento para o 
desenvolvimento de habilidades e competências adquiridas nos diversos cenários de ensino 
aprendizagem, inclusive as que se referem à experiência profissional considerada relevante para a 
área de formação; ao fortalecimento da articulação da teoria com a prática, valorizando as 
atividades de investigação (individual e coletiva), assim como a realização de estágios e a 
participação em atividades de extensão; à condução das avaliações periódicas que utilizem 
instrumentos variados e complementares que sirvam para orientar processos de revisão do projeto 
pedagógico do curso que oferece; e à promoção da discussão de questões relacionadas à ética 
profissional, social e política no curso que oferece. 

No curso, as atividades de investigação científica estão voltadas para a resolução de 
problemas e de demandas da comunidade na qual a Instituição está inserida; e alinhadas a um 
modelo de desenvolvimento que privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da 
qualidade de vida. 

No curso, as atividades de extensão são desenvolvidas visando a promover a sua 
articulação com a sociedade, transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as 
atividades de ensino e investigação científica; e captando demandas e necessidades da sociedade 
para orientar a produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. Caracteriza–se pela 
viabilização prática e compartilhamento com a comunidade do conhecimento sistematizado pelo 
saber humano e daquele produzido na Instituição. 

As prioridades de ações de responsabilidade social fazem com que a IES cumpra a sua 
função social e se torne uma estrutura fundamental para melhoria na qualidade de vida no contexto 
local, regional e nacional. 

A gestão da IES, articulada à gestão do curso, segue as políticas estabelecidas nos 
documentos oficiais, destacando–se Regimento Interno, PDI e PPC, documentos que norteiam o 
cumprimento das políticas de gestão da Instituição. São realizadas reuniões com a Direção e 
Coordenação para discutir assuntos de interesse do curso. O Conselho Superior, órgão máximo de 
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natureza normativa, consultiva e deliberativa da Instituição conta com a participação da 
Coordenadora do Curso, membro do Colegiado do Curso e do NDE. Assim, assuntos de interesse 
do curso tratados pelo NDE e pelo Colegiado do Curso são, quando necessários regimentalmente, 
encaminhados à Direção e ao Conselho Superior. 

1.3. Objetivos do Curso 

1.3.1. Objetivo Geral 

Formar Enfermeiros generalistas capazes de prestar assistência integral sistematizada, 
exercer as funções de promoção e manutenção da saúde, prevenção, reabilitação e tratamento de 
doença/enfermidade, no contexto das necessidades do ser humano e da realidade loco regional. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

– Desenvolver as atividades curriculares na busca da interdisciplinaridade e garantir a articulação 
entre o ensino, a investigação científica e a extensão/assistência, por meio de um ensino crítico, 
reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil do egresso; 

– Desenvolver as competências e habilidades gerais e específicas necessárias ao exercício 
profissional do Enfermeiro articuladas aos contextos sócio–político–cultural nacional e local; 

– Desenvolver os conteúdos previstos na estrutura curricular do curso por meio das atividades 
teóricas, teórico–práticas, práticas, complementares, elaboração de trabalho de conclusão de curso 
e estágio curricular supervisionado, de forma integrada, considerando a realidade socioeconômica 
nacional e local; 

– Fomentar a valorização das dimensões éticas e humanísticas da profissão, desenvolvendo no 
aluno atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; 

– Formar profissionais capacitados voltados para o atendimento dos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde – SUS; 

– Implementar metodologias no processo ensinar–aprender que estimulem o aluno a refletir sobre a 
realidade social e aprenda a aprender; 

– Promover a articulação das atividades teóricas e práticas desde o início do processo de formação 
do enfermeiro, permeando–a de forma integrada e interdisciplinar; 

– Promover o preparo do enfermeiro para o pleno exercício da cidadania, sob visão crítico–reflexiva 
do contexto sócio–econômico–cultural loco regional, nacional e internacional; 

– Propiciar a formação de consciência científica, para o avanço no comprometimento político, 
visando à transformação social; 

– Suprir o mercado local e regional com profissionais mais qualificados, generalistas, aptos a 
atuarem nos vários segmentos onde se necessita a sua presença – Educação, Meio Ambiente e 
Saúde. 

1.4. Perfil Profissional do Egresso, Competências e Habilidades 

1.4.1. Perfil Profissional do Egresso 

O Enfermeiro oriundo do Curso de Enfermagem da Faculdade do Futuro, com formação 
generalista, humanista, crítica e reflexiva será o profissional qualificado para o exercício de 
Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual, pautado em princípios ético–bioéticos. 
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Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde–doença mais prevalentes no 
perfil epidemiológico local, municipal/ estadual, regional e nacional, identificando as dimensões bio–
psico–sociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade ética e 
social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. 

Será um profissional adaptável e com suficiente autonomia intelectual e profissional, 
capacitado para continuar a buscar conhecimentos após a graduação e comprometido com as 
transformações sociais em qualquer nível de desenvolvimento dos programas de saúde, atendo 
aos princípios da universalidade, integralidade, equidade, solidariedade e hierarquização que 
norteiam o sistema de saúde vigente no país. 

Dessa forma, a formação proporcionada privilegiará um egresso capaz de reconhecer a 
natureza humana nas diversas expressões e fases evolutivas; de reconhecer as estruturas e as 
formas de organização social; de compreender as políticas sociais, em particular as políticas de 
saúde e sua interface com as práticas de Enfermagem; de intervir em Enfermagem, segundo as 
especificidades dos sujeitos e dos perfis epidemiológicos do coletivo, em conformidade com os 
princípios éticos e legais da profissão; e buscar e utilizar novos conhecimentos para o 
desenvolvimento da prática profissional. 

1.4.2. Competências e Habilidades 

Seguindo o que rege as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Enfermagem: 

� Dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes 
competências e habilidades gerais: 

I – Atenção à saúde: Aptidão para desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Prática 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. Realização de serviços dentro 
dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução 
do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

II – Tomada de decisões: 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, com competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 
adequadas, baseadas em evidências científicas; 

III – Comunicação: Eticidade e confidencialidade nas informações a eles confiadas, na interação 
com outros profissionais de saúde e o público em geral. Comunicativos de modo a envolver 
comunicação verbal e não verbal e habilidades de escrita e leitura; com o domínio de, pelo menos, 
uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV – Liderança: Demonstrar espírito de liderança, tendo em vista o bem–estar da comunidade, com 
compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 
gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V – Administração e gerenciamento: Ter iniciativa na gestão em saúde e enfermagem para 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. 
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VI – Educação permanente: Capacidade de aprendizagem contínua, tanto na sua formação, 
quanto na sua prática, sob o processo de aprender a aprender e ter responsabilidade e 
compromisso com a sua educação e com os treinamentos/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 mobilidade 
acadêmica e profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 

E de forma específica: 

� Dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes 
competências e habilidades específicas: 

I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas 
expressões e fases evolutivas; 

II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; 

III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de 
organização social, suas transformações e expressões; 

IV – desenvolver formação técnico–científica que confira qualidade ao exercício profissional; 

V – compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis 
epidemiológicos das populações brasileiras, da região sudeste e do Estado de Minas Gerais; 

VI – reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 
integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 

VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, 
do adulto e do idoso, do trabalhador; 

VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar–se, de tomar 
decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em 
constante mudança; 

IX – reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 

XI – responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 
estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção 
integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades; 

XII – reconhecer–se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 

XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional e 
interdisciplinar em saúde. 

XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação social; 

XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta 
para o cuidar de enfermagem; 

XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos 
modelos clínico e epidemiológico; 
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XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população do Estado de 
Minas Gerais, seus condicionantes e determinantes; 

XIII – intervir no processo de saúde–doença, responsabilizando–se pela qualidade da 
assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de 
promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência; 

XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas de 
saúde; 

XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas 
pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos de comunidade; 

XXI – compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de enfermagem às 
diferentes demandas dos usuários; 

XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais e interdisciplinares; 

XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de Bioética, 
com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos de atuação 
profissional; 

XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação contínua dos 
trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

XXV – planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, considerando a 
especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e 
adoecimento; 

XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 

XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 

XXIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo–se como agente desse 
processo; 

XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da 
assistência à saúde; 

XXX – participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde; 

XXXI – assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; 

XXXII – cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem–estar como cidadão e como 
enfermeiro; e 

XXXIII – reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e 
planejamento em saúde. 
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1.5. Estrutura Curricular 

O presente Projeto Pedagógico do Curso privilegia a flexibilidade curricular, a visão 
interdisciplinar, a formação global, a articulação entre teoria e prática, o predomínio da formação 
sobre a informação, a capacidade para lidar com a construção do conhecimento de maneira crítica 
e o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes formativas. O processo ensino–
aprendizagem, baseado no processo dialógico, privilegia a articulação da teoria com a prática, e 
pressupõe a pertinência dos conteúdos programáticos direcionados à formação holística do futuro 
profissional, com a aquisição de conhecimento associada ao desenvolvimento dos valores éticos, 
individuais e sociais. 

A carga horária total do curso é de 4.017 horas, em atendimento ao disposto na Resolução 
CNE/CES nº 04, de06 de abril de 2009, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos 
relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, 
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia 
Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial. 

Os conteúdos contemplam as Ciências Biológicas e da Saúde; as Ciências Humanas e 
Sociais; e as Ciências da Enfermagem, onde se incluem os Fundamentos de Enfermagem, a 
Assistência de Enfermagem, a Administração de Enfermagem e o Ensino de Enfermagem. Há 
integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e 
permanente, em atendimento a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002. Conforme estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico–raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro–brasileira e Indígena, a temática 
da História e Cultura Afro–Brasileira e Indígena está inclusa nas disciplinas e atividades curriculares 
do curso. 

Está previsto componente curricular optativo, de livre escolha pelo aluno. LIBRAS constitui 
componente curricular optativo em atendimento ao disposto no Decreto nº 5.626/2005. 

Além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao longo da formação, a estrutura 
curricular prevê carga horária para o desenvolvimento do Estágio Supervisionado, que é realizado 
em hospitais gerais e especializado, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e 
comunidades nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. 

A Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, inserida na matriz curricular do curso, 
consiste em um trabalho desenvolvido individualmente pelo aluno, sob orientação docente. É uma 
atividade de síntese e integração de conhecimento. 

Também está prevista para o curso a realização de 200 horas em Atividades 
Complementares. As Atividades Complementares são desenvolvidas em qualquer semestre ou 
período letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, 
sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino do curso, que são prioritárias. O 
aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a carga horária 
mínima estabelecida na matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem. 

O Curso de Enfermagem está organizado em conformidade com os padrões definidos nas 
Diretrizes Curriculares nacionais preconizadas pelo MEC. Possui uma infraestrutura física e 
organizacional específica para o curso e corpo docente titulado e capacitado para 
operacionalização do projeto pedagógico. 
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A Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) enfatiza a importância 
da construção do conhecimento com políticas de planejamentos educacionais, voltados para a 
garantia do padrão de qualidade no ensino, valorizando a experiência do aluno, o respeito ao 
pluralismo de ideias e concepções, como básicos da democracia e flexibilização da ação educativa. 

Desse contexto emanam as diretrizes curriculares para os cursos de Graduação que 
defendem uma proposta pedagógica fundamentada numa concepção crítica das relações 
existentes entre educação, sociedade e trabalho, que inspirem a implementação de uma prática 
educativa transformadora e participativa, centrada na construção do conhecimento e na 
aprendizagem crítica e ativa de conteúdos vivos, significativos e atualizados.  

Ainda, nessa perspectiva, destaca–se a exigência da qualidade do ensino e sua definição 
de um diferencial na formação acadêmica e profissional em sintonia com as necessidades do 
desenvolvimento social do país, elegendo a graduação como etapa inicial de formação. 

É o aluno que, por meio dos desafios proporcionados pelas trocas com seus colegas, 
professores e com os materiais didáticos, constrói seu conhecimento. Significa, ainda, continuar a 
compreender o ensino como um processo organizado para favorecer trocas e propor desafios, 
buscando criar oportunidades para a sistematização do conhecimento, para a reflexão e o 
aprofundamento entre a teoria e prática.  

Dessa forma, o Curso de Graduação em Enfermagem tem as bases de sua criação, nos 
pressupostos supracitados, levando em consideração as seguintes dimensões: as teorias da 
aprendizagem; a realidade social dos acadêmicos; o caráter científico e sistemático das 
informações; o caráter histórico dos fenômenos e processos estudados, além, é claro, de privilegiar 
os aspectos relevantes para a vida social e para a prática profissional dos alunos, com o objetivo de 
não ser apenas mais um Curso de Graduação, mas de realmente contribuir para a formação de um 
profissional que faça a diferença, pelo seu fazer, seu posicionar, seu aparecer e, finalmente pelo 
seu ser.  

O enfermeiro que se pretende formar deve atuar e coordenar sua equipe de trabalho, numa 
perspectiva que transcenda o fazer técnico e o cuidado com o corpo biológico. É mister resgatar o 
cuidado autêntico, solicitude que reconhece o homem como ser social, histórico e existencial. Que 
integre e interaja criticamente como sujeito ativo, corresponsável e coparticipante nas decisões de 
qualquer natureza. 

É imprescindível preparar o aluno para uma educação verdadeiramente multicultural, para 
a compreensão dos imperativos do planeta e do Brasil, das necessidades específicas das 
comunidades locais, rurais ou urbanas, que tem a sua própria cultura. Levando em conta uma 
tomada de consciência da diversidade e o respeito aos outros; compreensão da condição humana 
tendo em vista os aspectos físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico e espiritual; 
compreensão da ética do ser humano, envolvendo autonomias individuais, participações 
comunitárias; consciência de pertencimento à espécie humana e consciência de que pertença ao 
planeta Terra. 

Portanto, o Curso de Graduação em Enfermagem da concretiza uma experiência 
interdisciplinar, mostrada por um núcleo integrador, que engendra vivências comuns, 
enriquecedoras e dinamizadoras do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e a 
aprender a conviver, respeitando o outro que faz a diferença para o cuidar do ser humano de forma 
integrada, pessoal e holística. 

“Uma concepção alargada de educação deve fazer com que todos possam descobrir, 
reanimar e fortalecer o seu potencial criativo, revelando o tesouro escondido em cada pessoa” 
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(DELORS, 2000). Pensar a formação do enfermeiro nessa concepção é ter como referência a 
compreensão das noções apresentadas a seguir: 

• HOMEM – em essência todos os homens são iguais, respeitadas as características 
relativas à vontade e a escolha que distinguem cada indivíduo em si, como único ser humano, com 
capacidade para pensar, sentir, agir e re–significar a própria existência, ser inacabado, portanto em 
constante aprendizagem em busca do direito da cidadania.  

• ENFERMAGEM – não é apenas uma profissão técnica que manipula conhecimentos ou 
tecnologias, é um trabalho de promoção do ser humano, com toda sua liberdade, unicidade e 
dignidade (MARCEL, 1997); 

• PROCESSO SAÚDE–DOENÇA – espaço de atuação do enfermeiro, pois a saúde é um 
bem inalienável da pessoa humana, conforme a Constituição do Brasil assegura no seu Art. 196; 

• EDUCAÇÃO – processo dialético, co–participativo de ensino–aprendizagem, onde se 
processa a apropriação ativa e reelaboração do saber, com vistas à transformação social, que se 
dá: 

- Pela aprendizagem. 

- Pela diversidade de experiências coletivas e individuais. 

- Pelo tornar–se pessoa. 

- Pelo desenvolvimento de talentos, potencialidades, criatividades. 

- Pela busca de competências. 

O  Curso  de  Graduação em Enfermagem se propõe por meio de uma concepção 
pedagógica emancipatória, formar um profissional  com  sólida  base  ético-bioética, humanística, 
cidadã e científica  a  fim  de  que este profissional possa ser capaz de conhecer criticamente, 
refletir e intervir sobre os problemas e situações de saúde–
doença mais prevalentes no perfil epidemiológico e social brasileiro e da região no qual o curso 
está inserido.  

O Curso de Enfermagem, na sua organização didático–pedagógica, 
foi estruturado assegurando os  seguintes aspectos formativos discente: 

•  Formação  cidadã –  baseada na crítica e reflexão bioética  e  moral  do  aluno,  capacitando–o  
para  a  cidadania  e  para  a  realidade  em  que  irá  atuar,  com  senso  de  responsabilidade ética 
e social, na qualidade de ator social de  promoção  da  saúde  do  ser  humano;  

•  Formação  profissional  –  propiciadora do saber ser para o conhecimento  profissional com 
competências e habilidades que o qualifique para atuar na atenção à  saúde  do indivíduo e 
da coletividade em nível ambulatorial e hospitalar por meio de ações de  assistência,  de  
educação, de gestão e de pesquisa. 

1.6. Conteúdos Curriculares 

Os componentes curriculares do Curso de Enfermagem estão de acordo com as Diretrizes 
Nacionais, voltados para a compreensão: multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar do 
processo saúde–doença do cidadão, da família e da comunidade, processo este, integrado à 
realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em 
enfermagem com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando: 
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I – Ciências Biológicas e da Saúde – bases moleculares e celulares dos processos normais e 
alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações 
decorrentes do processo saúde–doença no desenvolvimento da prática assistencial de 
Enfermagem; 

II – Ciências Humanas e Sociais – estudo das dimensões da relação indivíduo/sociedade, 
constituintes da compreensão dos determinantes antropológicos, sociais, culturais, 
comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do 
processo saúde–doença; 

III – Ciências da Enfermagem – Fundamentos de Enfermagem: processos metodológicos e 
instrumentos relacionados ao trabalho do enfermeiro e da enfermagem em nível individual e 
coletivo; 

IV – Assistência de Enfermagem: assistência de enfermagem em nível individual e coletivo 
prestada à criança, ao adolescente, ao adulto, à mulher e ao idoso, considerando os determinantes 
socioculturais, econômicos e ecológicos do processo saúde–doença, bem como os princípios 
éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado de Enfermagem;  

V – Administração de Enfermagem: administração do processo de trabalho de enfermagem e da 
assistência de enfermagem; e 

VI – Ensino e Pesquisa em Enfermagem: capacitação pedagógica do enfermeiro e introdução à 
pesquisa científica. 

O Curso de Enfermagem foi construído com ênfase na integralidade na formação, 
buscando possibilitar ações diversificadas de saúde frente à dinamicidade das fronteiras das 
ciências, múltiplas relações de trabalho e de alternativas sociopolíticas de transformação da 
sociedade, na perspectiva de construção de uma sociedade sustentável e na integralidade dos três 
níveis de ensino de enfermagem – educação profissional, graduação e pós–graduação. 

Os conteúdos curriculares são relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do 
curso e com o perfil do egresso; contando com adequado dimensionamento da carga horária para o 
seu desenvolvimento, e são complementados por atividades extraclasse, definidas e articuladas 
com o processo global de formação. 

O ementário explicita as linhas mestras dos conteúdos que serão desenvolvidos em cada 
componente curricular, seguidos de bibliografia básica e complementar. A bibliografia básica e 
complementar foi recomendada pelos docentes responsáveis pelas disciplinas, supervisionada pela 
Coordenadoria de Curso. O Núcleo Docente Estruturante também colabora na atualização 
bibliográfica. A bibliografia prevista no Projeto Pedagógico do Curso é utilizada nos Planos de 
Ensino, está atualizada e considera os aspectos teórico–práticos da formação. 

Na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em Estágio 
Curricular Supervisionado, pelo professor, está assegurada efetiva participação dos enfermeiros do 
serviço de saúde onde se desenvolve o referido Estágio. A carga horária mínima do estágio 
curricular supervisionado totaliza 20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso de 
Graduação em Enfermagem proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 

O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade do Futuro 
contempla atividades complementares. A Instituição criou mecanismos de aproveitamento de 
conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes, 
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presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; 
programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

Para conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade do Futuro, o aluno 
deverá elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso sob a orientação acadêmica de professor 
qualificado. 

A Coordenadora do Curso conta com o Núcleo Docente Estruturante – NDE e com o corpo 
docente que, por meio de reuniões antes do início de cada semestre, discute os conteúdos a serem 
abordados em cada componente curricular, a metodologia de ensino e avaliação. Ao final das 
reuniões, os professores entregam os planos de ensino contendo: ementa, carga horária, objetivos, 
conteúdo programático, cronograma, metodologia de ensino e avaliação, bibliografia básica e 
complementar. 

1.7. Matriz Curricular 

1º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
 Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Anatomia Humana 02 02 04 80 

Antropologia 02 00 02 40 
Biologia Celular 03 01 04 80 

Parasitologia 03 01 04 80 
Português 02 00 02 40 

Saúde Ambiental 02 00 02 40 
Sociologia 02 00 02 40 
Total 16 04 20 400 

 
2º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
 Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Biofisiologia 03 02 05 100 
Bioquímica 03 02 05 100 
Genética 01 01 02 40 
Histologia 02 01 03 60 

Leitura e Produção de Textos 02 00 02 40 
Neuroanatomia 02 02 04 80 

Total 13 08 21 420 
 

3º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
 Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Embriologia 01 01 02 40 

Farmacologia 03 01 04 80 
História da Enfermagem 02 00 02 40 

Imunologia 01 01 02 40 
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Metodologia da Pesquisa 02 00 02 40 
Microbiologia 04 01 05 100 

Patologia 02 01 03 60 
Tecnologia da Comunicação e 

Informação 
02 00 02 40 

Total 17 05 22 440 
 
 

4º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
 Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Bioestatística 02 00 02 40 

Doenças Infecto-contagiosas e 
parasitárias: ações de promoção e 

prevenção em saúde 
02 00 02 40 

Ética Profissional, Direitos Humanos 
e Deontologia 

02 00 02 40 

Metodologia da Assistência de 
Enfermagem 

02 00 02 40 

Planejamento Educativo em Saúde 02 01 03 60 
Política de Saúde 02 00 02 40 

Relacionamento Interpessoal 02 00 02 40 
Semiologia e Semiotécnica I 03 02 05 100 

Total 17 03 20 400 
 

5º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
 Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Ações de Enfermagem na Saúde 

Mental 
02 01 03 60 

Ações de Enfermagem nas 
Urgências e Emergências 

02 01 03 60 

Administração e Cálculo de 
medicamentos e imunobiológicos 

03 02 05 100 

Epidemiologia 02 00 02 40 
Marketing profissional 02 00 02 40 

Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Enfermagem I: abordagem 

quantitativa 
02 00 02 40 

Processo Gerencial I 02 00 02 40 
Semiologia e Semiotécnica II 02 02 04 80 

Total 17 06 23 460 
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6º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
 Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Enfermagem nas Ações de Saúde à 

Mulher I 
03 02 05 100 

Enfermagem nas ações de Saúde da 
Criança e do Adolescente I 

03 02 05 100 

Enfermagem nas ações de vigilância 
em Saúde e Sistemas de Informação 

02 01 03 60 

Enfermagem nas ações em Saúde 
ao Adulto e ao Idoso I 

02 02 04 80 

Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Enfermagem II: abordagem 

qualitativa 
02 00 02 40 

Saúde Coletiva I 02 01 03 60 
Total 14 08 22 440 

 
 

7º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
 Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Enfermagem nas Ações de Saúde à 

Mulher II 
03 04 07 140 

Enfermagem nas ações de Saúde da 
Criança e do Adolescente II 

03 04 07 140 

Enfermagem nas ações em Saúde 
ao Adulto e ao Idoso II 

02 04 06 120 

Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Enfermagem III 

02 00 02 40 

Processo Gerencial II 02 00 02 40 
Total 12 12 24 480 

 
 
 

8º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
 Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Ações de Enfermagem em 

Hemoterapia 
02 02 04 80 

Ações de Enfermagem no Centro 
Cirúrgico e CME 

02 00 02 40 

Atenção à Saúde do Trabalhador 02 02 04 80 
Enfermagem nas ações em Saúde 02 04 06 120 
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ao Adulto e ao Idoso III 
Processo Gerencial III 02 01 03 60 

Seminário de Produção Científica 02 00 02 40 
Optativa 02 00 02 40 
Total 14 09 23 460 

9º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Elaboração de Trabalho de 

Conclusão de Curso I 
02 00 02 40 

Estágio Supervisionado I 00 00 00 480 
Total 02 00 02 520 

10º PERÍODO 

Componentes Curriculares 
CH 

Semanal 
Teórica 

CH 
Semanal 
 Prática 

CH 
Semanal 
Total 

Carga 
Horária 

Semestral 
Elaboração de Trabalho de 

Conclusão de Curso II 
04 00 04 80 

Estágio Supervisionado II 00 00 00 480 
Total 04 00 04 560 

 
 

Componentes Curriculares Optativos CH Semestral 
Libras 40 

Biossegurança 40 
Análise de ECG 40 

Toxicofarmacologia 40 
Auditória em Saúde 40 

Interpretação de Exames Laboratoriais 40 
Intervenção de Enfermagem em Cardiologia 40 

Responsabilidade Civil e Criminal do Profissional de Saúde 40 
Enfermagem em Oncologia 40 

Diagnostico Sorológico e Molecular 40 
Atuação do Enfermeiro na Unidade de Terapia Intensiva 

 
40 

Protocolo de Manchester 40 
 

 
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA HORÁRIA 

HORA AULA HORA RELÓGIO % 
Componentes Curriculares Teórico–Práticos 3.620 3.017 75% 
Estágio Supervisionado 960 800 20% 
Atividades Complementares 240 200 5% 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4.820 4.017 100% 
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1.8. Ementário e Bibliografia 

1° SEMESTRE 

ANATOMIA HUMANA 

Ementa  

História da anatomia. Princípios básicos da Anatomia Humana: nomenclatura, planos de 
delimitação do corpo. Aparelho Locomotor: sistema ósseo, sistema articular e sistema muscular. 
Sistemas: circulatório, respiratório, digestório, gênito–urinário e reprodutor. 

Bibliografia Básica: 

DANGELO, Jose Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para 
o estudante de medicina. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2002. 

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia orientada para a clínica. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 

NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 21 ed. vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

TORTORA, Gerard J. Corpo humano : fundamentos de anatomia e fisiologia. 4 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

WOLF–HEIDGGER. Atlas de Anatomia Humana. Vol. 1 e 2.  5ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000. 

ANTROPOLOGIA 

Ementa  

A essência do homem e o mundo. O problema do homem. Filosofia e as ciências da saúde. 
Conhecimento antropológico e o impacto no processo saúde e doença. Processo saúde–doença–
cuidado e educação ambiental. Explicar a determinação histórico–social do processo saúde–
doença–cuidado e sua abordagem junto às famílias e a coletividade. Os modelos explicativos da 
doença: unicausalidade, multicausalidade e determinação social; Determinantes e condicionantes 
da saúde; Modelo explicativo: saúde–doença–cuidado sob a ótica da família e coletividade. 

Bibliografia Básica: 

LAPLANTINE, François. Antropologia da Doença. São Paulo: Martins Fonte, 2004. 

SCLIAR, Moacyr. História do Conceito de Saúde. Physis: Revista Saúde Coletiva, rio de Janeiro, 
17(1): 29–41, 2007. 

SILVA, RMCA, PEREIRA, ER, SANTO, FHE, SILVA, MA. Cultura, saúde e enfermagem: o saber, o 
direito e o fazer crítico–humano. Revista Eletrônica Enfemagem. 2008; 10 (4) 1165–71. 

Bibliografia Complementar: 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
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QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. de O.; OLIVEIRA, M. G. M. de. Um Toque de Clássicos. 2 ed. 
rev. e amp. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 27–66. 

VALLA, Victor Vincent. “Educação popular, saúde comunitária e apoio social numa conjuntura de 
globalização”. CAD. SAÚDE PÚBLICA VOL.15  SUPPL.2 RIO DE JANEIRO  1999. 

BIOLOGIA CELULAR 

Ementa  

Estrutura e funcionamento celular. Células: origem, estrutura e funções. Membrana celular: 
estrutura, mecanismo de transporte e glicocálix. Retículo endoplasmático e complexo de golgi. 
Mitocôndrias, citoesqueleto. Núcleo celular e ciclo celular. Divisão celular. Alterações dos 
mecanismos moleculares que desencadeiam doenças. 

Bibliografia Básica: 

COOPER, G. M. A Célula: uma abordagem molecular. Porto Alegre: Artmed, 2001.  

DE ROBERTIS. E. M. F & HIB, J. De Robertis bases da biologia celular e molecular. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

LODISH, Harvey F.; et al. Biologia celular e molecular. 5 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2005. 

ZHANG, Shu–Xin. Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

VALLE. F.C. Práticas de citologia e genética. São Paulo: MEDSI, 2001. 

PARASITOLOGIA 

Ementa  

Morfologia, ciclo evolutivo, patogenia, sintomatologia, diagnóstico laboratorial, epidemiologia e 
profilaxia dos parasitos. Protozoários intestinais; do trato gênito–urinário; do sangue e dos tecidos. 
Vetores . Nematelmintos. Platelmintos. Artrópodes causadores de doenças. 

Bibliografia Básica: 

MARKELL, Edward K. etal. Parasitologia medica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005. 

REY, Luis. Parasitologia. Parasitos e doenças parasitarias do homem nas Américas e na África.  
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias. Brasília. Ministério da Saúde. 
2006. 

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Doenças infecciosas e parasitárias.  Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

NEVES, David Pereira. Parasitologia básica. São Paulo: COOPMED, 2003. 
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PORTUGUÊS 

Ementa  

Leitura e interpretação. Reflexão e prática de produção de textos. Revisão de aspectos práticos e 
teóricos da gramática normativa de nossa língua, tais como: emprego de classes de palavras, 
pontuação, regência, concordância e colocação. 

Bibliografia Básica: 

CADORE, Luis Agostinho. Curso prático de português: literatura, gramática e redação. São Paulo: 
Contexto, 2003. 

INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. 7 ed. São Paulo: Scipione, 2008. 

TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Ática, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

AZEVEDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática do Português. 5 ed. Rio de Janeiro: Zahor, 
2010. 

INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação.  São Paulo: Scipione, 
2003. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 7 ed. São Paulo: Contexto, 
2003. 

SAÚDE AMBIENTAL 

Ementa  

Visão Bioética do Saneamento ambiental. Educação ambiental. Processo saúde–doença. Vigilância 
à saúde. O programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e seu impacto no meio 
ambiente. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Secretaria Nacional de Saúde de Minas Gerais. 
Manual de Resíduos Hospitalares. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001. 

BRASIL. CONAMA. Resolução CONAMA nº 308, de 21 de março de 2002. 

ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e Saúde. Rio de 
Janeiro: MEDSI, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

FLETCHER, Robert H. Epidemiologia clinica: elementos essenciais. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 
2002.  

FORATTINI, Oswaldo Paulo. Epidemiologia geral. 2 ed.  Porto Alegre: Artes Medicas, 1996. 

MINAYO, M.C.S.; MIRANDA, A.C.(orgs). Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de 
janeiro: Fiocruz, 2002. 

SOCIOLOGIA 

Ementa  
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Nascimento da Sociologia, no contexto das Ciências Sociais, da ciência moderna e 
contemporânea. A sociedade como sistema de significação. O corpo humano socialmente 
concebido. Compreensão sociológica do processo saúde e doença. 

Bibliografia Básica: 

BERGER, Peter L.. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 25 ed. Petrópolis: Vozes, 
2002. 

DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. 2 ed. São Paulo: Martin Claret, 2001. 

LE BRETON, David. A Sociologia do Corpo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS,  Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral. 7 ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 

OLIVEIRA, P. S. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 2004. 

QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. de O.; OLIVEIRA, M. G. M. de. Um Toque de Clássicos. 2 ed. 
rev. e amp. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 27–66. 

 

2° SEMESTRE 

BIOFISIOLOGIA 

Ementa 

Estudos de eventos biofísicos e fisiológicos mantenedores da homeostase hídro–eletrolítica e ácido 
básico, no âmbito dos sistemas funcionais do organismo humano. Biofísica do transporte da água e 
das soluções orgânicas. Meio interno dos líquidos corporais. Eletrofisiologia celular Neurofisiologia. 
Fisiologia e biofísica dos sistemas cardiovascular, respiratório, renal, gastrointestinal, endócrino. 
Radioatividade. Radiações, radioisótopos, radiobiologia. 

Bibliografia Básica: 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de Fisiologia Médica. 10 ed.  Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 

GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 4 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

BERNE, Robert M.; LEVY, Matthew N. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

BIOQUÍMICA 

Ementa 

Estudo da estrutura e propriedades dos componentes químicos dos seres vivos com ênfase no 
estudo de aminoácidos e proteínas. Enzimas. Carboidratos. Lipídeos. Ácidos nucléicos. Vitaminas e 
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co–enzimas. Metabolismo anaeróbico de carboidratos. Metabolismo de lipídeos. Biossíntese de 
carboidrato e lipídeos. Ciclo do ácido cítrico. Bioquímica hormonal. 

Bibliografia Básica: 

LEHNINGER, A. L. et al. Bioquímica. São Paulo: Sarvier, 2006. 

MONTGOMERY, R; CONWAY, W. SPECTON, A. A. Bioquímica: uma abordagem dirigida por 
casos. 5 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

VIERA, E. C. Química Fisiológica. São Paulo: Edgar Blücher, 1995. 

Bibliografia Complementar: 

BERG, J; TYMOCZKOJ; STRYER, L. Bioquímica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

BRACHT, A., ISHII–IWAMOTO, E.L., Métodos de laboratório em Bioquímica. 1 ed. São Paulo: 
Manole, 2002. 

CHAMPE, PAMELA, C.; HARVEY, RICHARD, A., Bioquímica Ilustrada. 2 ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2002. 

GENÉTICA 

Ementa  

Divisão celular. Ácidos Nucléicos. Mendelismo. Padrões de Herança genética. heredogramas. 
Estudo das alterações estruturais e numéricas que geram síndromes abordadas pela genética 
humana. Cromossomas humanos. Alterações nos cromossomas. Aconselhamento genético. 

Bibliografia Básica: 

BURNS, George W.; BOTTINO, Paul J. Genética. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, s/d. 

NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES,  Roderick R.; WILLARD, Huntington F. Thompson e Thompson: 
Genética Médica. 6 ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

SNUSTAD, P; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 

Bibliografia Complementar: 

BROWN, T.A. Genética: um toque molecular. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

GRIFFITHS, Anthony J.F. Introdução a Genética. 7 ed. Rio de Janeiro: Ganabara Koogan, 2008. 

VALE, Francisco das Chagas. Práticas de Citologia e Genética. São Pulo: Medsi, 2001. 

HISTOLOGIA 

Ementa  

Introdução ao estudo da histologia. Estudo e identificação do tecido epitelial, conjuntivo, muscular, 
nervoso. Histologia especial: estudo do sistema hemocitopoiético. 

Bibliografia Básica: 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica – texto e atlas. 10 ed. São Paulo: Nobel, 
2004. 

PAPINI, Solange; FRANÇA, Maria Heloísa Sayago. Manual de citologia e histologia para o 
estudante da área de saúde. São Paulo: Atheneu, 2003.  
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ZHANG, Shu–Xin. Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

COOPER, G. M. A Célula: uma abordagem molecular. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.  

FIORE, M. S. H. di. Atlas de Histologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

VALLE. F. C. Práticas de citologia e genética. São Paulo: MEDSI, 2001. 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Ementa  

Métodos de estudo: leitura e interpretação. Características e estruturação de resenhas, resumos, 
fichamentos, redação, dissertação, monografias, artigos. 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antônio. Língua portuguesa: noções básicas para 
cursos superiores. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

CITELLI, Adilson. O  texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 2004.  

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. 18. ed. São Paulo: Contexto, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coerência textual. 15 ed. São Paulo: Contexto, 2003.  

PÉCORA, Alcir. Problemas de Redação. 6 ed. São Paulo: WMF, 2011. 

SOARES; M. B.; CAMPOS, E. N. Técnica de Redação.  São Paulo: Livro Técnico, 2004. 

NEUROANATOMIA 

Ementa  

Crânio e coluna. Sistema nervoso: órgãos, aspectos estruturais e funcionais. 

Bibliografia Básica: 

BURT, Alvin M. Neuroanatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, s/d.   

COZENZA, Ramon M. Fundamentos de neuroanatomia. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005.  

DANGELO, Jose Geraldo ; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar: 
para o estudante de medicina. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

MACHADO, Angelo B. M.. Neuroanatomia funcional. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2002.  

TORTORA, Gerard J. Corpo humano : fundamentos de anatomia e fisiologia. 4 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

WOLF–HEIDGGER. Atlas de Anatomia Humana. Vol. 1 e 2.  5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000. 
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 3° SEMESTRE 

EMBRIOLOGIA 

Ementa  

Desenvolvimento embrionário humano. Processos de morfogênese e organogênese.  
Gametogênese, fertilização, blastulação, gastrulação, neurulação. Eixos corporais e diferenciação 
dos folhetos embrionários. Formação e função dos anexos embrionários. Aspectos do 
desenvolvimento normal e de má formação dos sistemas orgânicos. 

Bibliografia Básica: 

MOORE, K. L., PERSAUD T. V. N. Embriologia básica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 

MOORE, K. L., PERSAUD T. V. N. Embriologia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

WOLPERT, L. Princípios de biologia do desenvolvimento. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

CATALA, M. Embriologia: desenvolvimento humano inicial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003. 

MAIA, G. D. Embriologia Humana. São Paulo: Atheneu, 2006. 

MELLO, R. A. Embriologia Humana. São Paulo: Atheneu  2000. 

FARMACOLOGIA 

Ementa  

Introdução ao estudo da farmacologia geral e especial. Estudo da farmacologia do sistema nervoso 
autônomo e central. Farmacologia das drogas que atuam na musculatura lisa. Farmacologia da 
inflamação. Farmacologia hormonal, cardiovascular e renal. Farmacologia do sistema respiratório e 
do sistema digestivo. Farmacologia das drogas antimicrobianas e farmacologia do sangue. 

Bibliografia Básica: 

GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10 ed. Guanabara–Koogan, 
2003. 

RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara–Koogan, 
2001. 

SILVA, P. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

BENNETT, G. Tratado de Medicina Interna. 21 ed. Guanabara–Koogan, 2001. 

GUYTON & HALL. E. D. Tratado de Fisiologia Médica. 10 ed. Guanabara Koogan, 2000 

LULLMANN, H.; MOHR, K.; HEIN, L.; BIEGER, D. Farmacologia Texto e Atlas. 5 ed. Artmed, 2008. 

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 

Ementa  

O desenvolvimento histórico das práticas de saúde. Economia e política da ordem médica. A 
história da história da enfermagem. História da enfermagem no mundo. O desenvolvimento da 
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enfermagem no Brasil. Órgãos de classe: sindicalismo e enfermagem no Brasil. Contextualização 
histórica acerca do surgimento da metodologia assistencial. 

Bibliografia Básica: 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida. Práticas de Enfermagem– Fundamentos, Conceitos, 
Situações e Exercícios. São Caetano do Sul: Difusão Enfermagem, 2003. 

GEOVANINI, Telma et al. História da Enfermagem: versões e interpretações.Rio de Janeiro: 
Revinter, 2002. 

LIMA, Maria José. O que é Enfermagem.São Paulo: Brasiliense,2001. 

Bibliografia Complementar: 

BASSI, M. A. Florence Nightingale: a dama do lampião. São José dos Campos: Infograde, 1999. 

NITHINGALLE, F. Notas sobre enfermagem. Portugal: Lusodidacta, 2006. 

RIGOTTO, M. L. F. História da enfermagem e sua relação com a saúde pública. Goiânia: Cultura, 
1999. 

IMUNOLOGIA 

Ementa  

Estudo das respostas imunes primárias e secundárias no homem, com ênfase na distinção entre 
imunidade, hiperssensibilidade, tolerância imunológica, supressão imunológica e doenças auto–
imunes. 

Bibliografia Básica: 

ABBAS, A. K; LICHTMAN, A. H. Imunologia Celular e Molecular. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 

CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. 

ROITT, I.; BROSTOFF, J.; MALE, D. Imunologia. São Paulo: Manole, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

GORCZYNSKI, R. M.; STANLEY, J. Imunologia Clínica. Rio de Janeiro: Reicmann Affonso, 2001. 

LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: Princípios de bioquímica. 4 ed. São 
Paulo: Sarvier, 2006. 

PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia: básica e clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Ementa  

Teoria do Conhecimento. Tipos de conhecimento. Paradigmas do conhecimento. Métodos e 
técnicas de pesquisa nas ciências da Saúde. O estado da arte. 

Bibliografia Básica: 

BARROS, A. J. S. B.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a 
iniciação científica. São Paulo: Makron Books, 2000. 

CERVO, A.; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. 5ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. “A pesquisa científica e a 
iniciação científica”. In: BARROS, Aidil Jesus da Silveira e LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 
Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Person Education do Brasil, 2000. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2005 

RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 2007. 

MICROBIOLOGIA 

Ementa  

Estudo da morfologia, características tinturiais, fisiologia, genética e identificação das bactérias 
patogênicas ao homem. Bactérias causadoras de infecção do trato respiratório superior e inferior. 
Uretrites específicas não venéreas. Uretrites inespecíficas enterobactérias. Virologia. Micologia. 
Resistência bacteriana. MRSA. 

Bibliografia Básica: 

MURRAY, Patrick R. et al. Manual de Microbiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara, 2000. 

MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S. Microbiologia médica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004. 

RIBEIRO, Mariangela Cagnori; SOARES, Maria Magali S. R. Microbiologia prática: roteiro e 
manual: bactérias e fungos. São Paulo: Atheneu, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

KONEMAN, Elmer W et al. Diagnóstico microbiológico: Texto e atlas colorido. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

PELCZAR Jr., Joseph Michael. Microbiologia: conceitos e aplicações. São Paulo: Mackron Books, 
1997. 

TORTORA, et al. Microbiologia. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

PATOLOGIA 

Ementa  

Fundamentos de Patologia. Agentes físicos, químicos e biológicos como causas de doença. 
Processo regressivo e cálculos. Alterações locais da circulação. Fisiopatologia do sistema 
endócrino. Processo inflamatório. Alterações da estrutura e funções gênicas. Processos 
progressivos. Noções de imunoterapia. 

Bibliografia Básica: 

BRASILEIRO, F .G.; PITTELLA, J. E. H.; PEREIRA, F. E. L.; BAMBIRRA, E. A.; BARBOSA, A. J. A. 
Bogliolo Patologia Geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

COTRAN, R. S.; KUMAR, V.; ROBBINS, S. L.; SCHOEN, F. J. Robbins Patologia Estrutural e 
Funcional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

KING, T. Patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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Bibliografia Complementar: 

DONNA, E. H.; RENEE, Z. D. Fundamentos de Rubin Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

RUBIN, J. Bases clinico patológicas da medicina. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Ementa  

A importância da informação como disseminador de cultura por meio das principais ferramentas 
computacionais e o processo de comunicação em geral e da comunicação científica aplicada à 
saúde, em especial, analisando os elementos da comunicação interpessoal e de massa e os efeitos 
da qualidade da comunicação e da informação, considerando seus aspectos éticos e políticos. 

Bibliografia Básica: 

ALI, M. Como usar técnicas de relações públicas. São Paulo: PubliFolha, 2001. 

CARVALHO, E. C.; STEFANELLI, M. C. (orgs.). A comunicação nos diferentes contextos da 
enfermagem. Barueri, SP: Manole, 2005. 

MUNARI, D. B.; FUREGATO, A. R. F. Enfermagem e Grupos. 2 ed. Goiânia: AB, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informações gerenciais – administrando a empresa 
digital. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W. Princípios de Sistemas de Informação. São Paulo: Thomson 
Pioneira, 2005. 

TURBAN, Efraim; RAINER, R. K.; POTTER, R. E. Administração de Tecnologia da Informação. 3 
ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005. 

 

4° SEMESTRE 

BIOESTATÍSTICA 

Ementa  

Introdução ao estudo da bioestatística. Organização dos dados. Apresentação dos dados. Medida 
de variabilidade. Tomada de decisões – aplicações e interpretação dos dados. Aplicação de 
correlações – aplicações e interpretações. 

Bibliografia Básica: 

ALVES, A. Introdução à Bioestatística. São Paulo: LTC, 2003. 

ARANGO, H. G. Bioestatística: teórica e computacional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

VIEIRA, S. Introdução a biestatística. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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DAWSON, Beth.; TRAPP, Robert G. Bioestatística: básica e clínica. 3 ed. Rio de Janeiro: McGraw–
Hill Interamericana do Brasil Ltda, 2001.  

TRIOLA, M. F.; FARIAS, A. A. Introdução a Estatística: elementary statistics. 7 ed. São Paulo: LTC, 
2008. 

DOENÇAS INFECTO–CONTAGIOSAS E PARASITÁRIAS: AÇÕES DE PROMOÇÃO E 
PREVENÇÃO EM SAÚDE 

Ementa  

Doenças transmissíveis e modos de transmissão. Parasitoses: Amebíase, Ancilostomíase, 
Ascaridíase, Escabiose, Esquistossomose, Giardíase, Teníase/cisticercose. Infecções Sexualmente 
Transmissíveis: Cancro Mole, Cancro Duro/ Sífilis, Candidíase, Condiloma Acuminado, 
Donovanose, gonorréia, Gardnerelose, Herpes Genital, Linfogranuloma Venéreo, Trichomoníase, 
Infecção pelo vírus HIV, Papilomavírus Humano. Doenças Bacterianas e Virais: Caxumba, 
Coqueluxe, Dengue; Difteria, Febre Amarela, Hepatites Virais, Herpesvírus, Malária, Poliomielite; 
Rubéola, Sarampo, Tétano, Tuberculose. Medidas de saúde coletiva. Fundamentos de 
Enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis, enfocando os aspectos preventivos, 
curativos e de reabilitação. Controle das Doenças Infecciosas no Brasil; Vigilância Epidemiológica 
no Brasil; Doenças de Notificação Compulsória. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. 

HINRICHSEN, S, L. Doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: MEDSI, 2005. 

NEVES, D, P. Parasitologia Humana. 10 ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

CECÍLIO, L. C. O. (Org) Inventando a Mudança na Saúde. São Paulo: Hucitec, 1999. 

COUTO, Renato Camargos; PEDROSA, Tânia Moreira Grillo. Guia prático de controle de infecção 
hospitalar: epidemiologia, controle e tratamento. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

HINRICHSEN, S. L. Biossegurança e Controle de Infecções: Risco Sanitário Hospitalar. Rio de 
Janeiro: Medsi, 2004. 

 

ÉTICA PROFISSIONAL, DIREITOS HUMANOS E DEONTOLOGIA 

Ementa  

Fundamentos da Bioética, seus princípios e elementos. Ética, moral, ethos, deontologia. Estrutura 
do agir ético. Ser e agir no mundo contemporâneo: direitos humanos fundamentais, dignidade 
humana. Dilemas bioéticos: eutanásia, aborto, religião, transplante de órgãos e tecidos, trans–
sexualidade, pesquisa em seres humanos. A importância da ética no âmbito da vida humana. 
Legislação do Exercício Profissional. Aspectos éticos e legais do exercício profissional de 
Enfermagem. 

Bibliografia Básica: 

COFEN 311/2007 – Código de Ética dos profissionais de Enfermagem. 

FEIJOO, Ana Maria Lopez Calvo de (et. al.). A ética na saúde. São Paulo: Pioneira, 2002. 
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OGUISSO, Taka (Org.). Ética e bioética: desafios para a enfermagem e a saúde. Barueri/SP: 
Manole, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

FONTINELE Jr, K. Ética e Bioética em enfermagem. Goiânia: Ab, 2002. 

LUNARDI, V. L. A ética como o cuidado de si e o poder pastoral na enfermagem. Pelotas: UFPel, 
1999. 

OGUISSO, T. Trajetória histórica e legal. Barueri: Manole, 2005. 

 

METODOLOGIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

Ementa  

O Modelo Nightingaliano na sistematização da Assistência de Enfermagem. As Teorias de 
Enfermagem: Ambientalista de Florence Nightingale, Dorothéa Orem, Wanda Aguiar Horta, Gordon, 
Hildegard Peplau, Marta Rogers, Watson, Myra Levine, Imogenes King, Virgínia Henderson. 
Teóricas Contemporâneas Brasileiras: Nébia Figueiredo, Eloíta Arruda Neves, Waldow.  As etapas 
da sistematização da assistência (SAE). 

Bibliografia Básica: 

CARPENITO–MOYET. Compreensão do Processo de Enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: 
Definições e Classificação. 2003–2004.. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

TANNURE, Meire C.; GONÇALVES Ana M. P. SAE Sistematização da Assistência de Enfermagem: 
Guia Prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida. Fundamentos, conceitos, situações e exercícios. Rio de 
Janeiro: Difusão Enfermagem, 2003. 

POTTER, PERRY. Grande Tratado de Enfermagem Prática: clínica e prática hospitalar. 3 ed. São 
Paulo: Santos Editora, 2002. 

WALDOW, Vera Regina. Cuidar Expressão Humanizadora Da Enfermagem. Rio de Janeiro: Vozes, 
2006 

PLANEJAMENTO EDUCATIVO EM SAÚDE 

Ementa  

Planejamento: concepções e funções. Abordagens didátido–pedagógicas das ações educativas de 
enfermagem no contexto social e histórico. Os diversos momentos da construção e da execução de 
uma proposta educativa com ênfase na educação ambiental, promoção e prevenção da saúde. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Cadernos de Estudo. Brasília: 2006. 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano 
do Sul: Difusão Paulista de Enfermagem, 2003. 528p. (Práticas de enfermagem.) 
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GAZZINELLI, M. F.; REIS, D. C.; MARQUES, R. C. Educação em saúde: teoria, método e 
imaginação. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 2011. 

MEYER, Dagmar Esterman; WALDOW, Vera Regina; LOPES, Marta Júlia Marques. Marcas da 
Diversidade: Saberes e Fazeres da Enfermagem Contemporânea. Porto Alegre: Artes Médicas, s/d. 

WALDOW, Vera Regina. Estratégias de ensino na Enfermagem. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Ementa  

Processo histórico de construção das Políticas Públicas em Saúde: CAPs, IAPs, INAMPS, SUDS, 
SUS. Processo da reforma Sanitária e os Modelos Assistenciais de Saúde: Sanitarista, Vertical 
Campanhista, Modelo de Assistência Médico Previdenciária; Medicina Comunitária; Modelo de 
Vigilância em Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): Lei 8.080/90, Lei 8.142/90, NOBS SUS (91; 
93; 96), NOAS 2011, PDR: regionalização, sistemas de referência e contra–referência. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. 
38. ed.  São Paulo: Saraiva, 2006. 

BRASIL. Lei orgânica da Saúde 8.080/90, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 

BRASIL. Lei 8.142/90, 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. O sistema público de saúde brasileiro. Seminário Internacional. Tendências e Desafios 
dos Sistemas de Saúde nas Américas. São Paulo, Brasil –  11 a 14 de agosto de 2002. Disponível 
em: http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/03_0149_M.pdf 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano 
do Sul: Difusão Paulista de Enfermagem, 2003. 

NOAS (2011) 

Normas Operacionais Básicas do SUS (91; 93; 96). 

Publicações do Ministério da Saúde disponíveis em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Ementa  

Noções de consciência, temperamento e caráter. Problemas comportamentais relações humanas e 
seus problemas. Relações étnico-raciais, indígenas e afro descendência. Meio ambiente 
terapêutico e a interação da enfermagem no ambiente de trabalho. Relacionamento entre cliente, a 
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família em situações críticas e o posicionamentos do profissional de enfermagem frente à estas 
situações. 

Bibliografia Básica: 

DEL PRETTE, Almir; DEL PRETTE, ZIida Aparecida Pereira. Psicologia das relações interpessoais: 
vivências para o trabalho em grupo. 5 ed. Petrópolis: Vozes. 2007 

FARAH, O. G. D; SÁ, A. C.(orgs) Psicologia aplicada à Enfermagem. São Paulo: Manole, 2008. 

WALDOW, V. R. Cuidar Expressão Humanizadora da Enfermagem.  Petrópolis: Vozes, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

ANGERMEIGIR, W. F. Psicologia para o dia–a– dia. Rio de Janeiro: Vozes, 1993. 

BOCK, A. M. Psicologia: Uma introdução ao estudo da Psicologia. São Paulo: Saraiva, 1995. 

DEL PRETTE, A. Psicologia das habilidades Sociais. Petrópolis: Vozes, 2009. 

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I 

Ementa  

Introdução ao estudo dos signos na prática da enfermagem. Elementos fundamentais da 
semiologia e semiotécnica em enfermagem em busca de um planejamento e diagnóstico 
simplificado de saúde. Semiologia geral e segmentar. O ambiente hospitalar: físico e biológico. 
Cuidados de enfermagem para assegurar conforto e segurança ao paciente: sono e repouso, 
higiene corporal. 

Bibliografia Básica: 

BEVILACQUA, Fernando;  et al. Manual do exame clínico. 13 ed. Rio de Janeiro: Cultura médica, 
2003. 

POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 
2004. 

POTTER, Patricia Ann. Semiologia em enfermagem. 4 ed. Rio de Janeiro: Reichmann Affonso, 
2002. 

Bibliografia Complementar: 

HORTA, W. M. A. Processo de Enfermagem. São Paulo, 1979. 

KOCH, R.M. et. al. Técnicas básicas de enfermagem. Curitiba: Florence, 1999. 

PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

 

5° SEMESTRE 

AÇÕES DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL 

Ementa  

Institucionalização da assistência psiquiátrica; conceitos de saúde e doença mental; políticas de 
saúde mental no Brasil, aspectos ético–legais. Assistência de enfermagem: funções e atividades da 
enfermeira e a equipe multidisciplinar. Instrumentos de intervenção de enfermagem em saúde 
mental: relacionamento interpessoal, comunicação terapêutica, psicopatologias, psicofarmacologia, 
diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação da assistência de enfermagem. Diversas 
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unidades de atenção à saúde mental: ambulatório de saúde mental, centro de atenção psicossocial 
e hospital psiquiátrico. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DAPE. Coordenação Geral de 
Saúde Mental. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Brasília, 2005. 

ROCHA, Ruth Mylius. Enfermagem em saúde mental. 2 ed. Rio de janeiro: Senac Nacional, 2005. 

STUART, Gail Wiscarz. Enfermagem Psiquiátrica. 4 ed. Rio de Janeiro: Reichmann e Afonso, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

AMARANTE, P. D. (org). Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2003. 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: Artes 
Médica, 2000. 

ISACS, Ann. Saúde mental e enfermagem psiquiátrica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1998. 

AÇÕES DE ENFERMAGEM NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

Ementa  

Assistência de enfermagem pré–hospitalar. Assistência de enfermagem nos estados de choque. 
Controle da hemorragia. Trauma. Intoxicação exógena. PCR. Equilíbrio termo–regulador. 
Assistência de enfermagem em acidentes com animais peçonhentos. Distúrbios neurogênicos: 
crise convulsiva, crise epilética, DNV. Insuficiência Respiratória Aguda. Alívio da dor. Afogamento. 
Protocolo de Manchester. Escala de coma de Glasgow. 

Bibliografia Básica: 

BERGERON, J. et.al. Primeiros socorros. São Paulo: Atheneu, 2007.  

BERNARD, J. Primeiros Socorros para Estudantes. São Paulo: Ground, 2001. 

NATIONAL SAFETY. Primeiros Socorros. São Paulo: Council, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

ALEXANDRE, N. M. C; BRITO, E. Procedimentos básicos de enfermagem. São Paulo, Atheneu, 
2000. 

GIOVANI, A .M. M. Cálculo e administração de medicamentos. São Paulo: Legnar informática e 
editora, 2002. 

PIRES, M. T. B.; STARLING, S. Manual de urgência em Pronto Socorro. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 

ADMINISTRAÇÃO E CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLÓGICOS 

Ementa  

Princípios gerais que norteiam a administração de medicamentos: medicação via oral, medicação 
intra–muscular, medicação sub–cutânea, medicação intra–dérmica, medicação endo–venosa, 
medicação tópica, instilações, inaloterapia, soroterapia, medidas e diluições de drogas.. Técnicas 
de administração de medicamentos. Práticas Seguras e eficazes na administração de 
medicamentos. Cálculo de medicamentos fracionados. Técnicas de aplicação de imunobiológicos 
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(vacinas, soros e imunoglobulinas): sala de vacina: manuseio e conservação dos imunobiológicos; 
organização e controle da temperatura da geladeira. 

Bibliografia Básica: 

GIOVANI, A .M. M. Cálculo e administração de medicamentos. São Paulo: Legnar informática e 
editora, 2002. 

MUSSI, Nair Miyamoto e outros. Técnicas Fundamentais de Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 
2008. 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira; MOTTA, Ana Letícia Carnevalli.  Manuseio e Administração de 
Medicamentos. São Paulo: Iátria, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

GUIMARÃES, Deoclesiano Torrieri. Dicionário de Termos Médicos e Enfermagem. São Paulo: 
Rideel, 2002. 

GOODMAN, & GILMAN, A .G. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Rio de Janeiro: 
Guanabara–Koogan, 2003. 

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.; BRUNNER; SUDDARTH: Tratado de Enfermagem 
Médico–Cirúrgica.  10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

EPIDEMIOLOGIA 

Ementa  

Fundamentos do estudo da epidemiologia. História natural da doença e prevenção. Epidemiologia 
descritiva. Epidemiologia analítica: conceitos e aplicações. Sistemas de informação. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância Epidemiológica. Parte 1 e Parte 2. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0044_M1.pdf 

ROUQUAYROL, M. Z.; FILHO, N. A. Epidemiologia e Saúde. 4 ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2002. 

TEIXEIRA, C. (org.); PAIM, J. S.; VILLASBOAS, A. L. Promoção e Vigilância da Saúde. Salvador: 
ISC, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

FLETCHER, Robert H. Epidemiologia clinica: elementos essenciais. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 
2002. 

FORATTINI, Oswaldo Paulo. Epidemiologia geral. 2 ed. Porto Alegre: Artes Medicas, 1996. 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia Teórica–Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 

MARKETING PROFISSIONAL 

Ementa  

Marketing – conceitos e evolução. O ambiente do marketing. Pesquisas e sistemas de informação. 
Comportamento do Consumidor. Segmentação. Estratégias para produtos e serviços. Estratégias 
de preço. Canais de distribuição. Estratégias de Comunicação. Administração de Marketing em 
Saúde. Marketing Pessoal. 
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Bibliografia Básica: 

ARAÚJO, Maria Aparecida A. Etiqueta empresarial: ser bem educado é...Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2004 

CORTEZ, Edmundo Vieira. A Magia do Marketing Pessoal. São Paulo: Alaúde, 2004. 

MATARAZZO, Cláudia. Negócios, negócios, etiqueta faz parte. São Paulo: Melhoramentos, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

GRACIOSO, Francisco. Marketing Estratégico. São Paulo: Atlas, 2001. 

MADRUGA, Roberto. Guia de Implantação de Marketing de Relacionamento e CRM. São Paulo: 
Atlas, 2004. 

PREDEBON, José. Curso de Propaganda. São Paulo: Atlas, 2004. 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ENFERMAGEM I: ABORDAGEM QUANTITATIVA 

Ementa  

Abordagens metodológicas nas pesquisas quantitativas. Métodos de amostragem e cálculos de 
tamanhos de amostras para os diferentes tipos de estudos analíticos. Planejamento de estudos 
caso–controle: seleção de casos e controles, principais fontes de viéses, opções pelo pareamento, 
análise. Planejamento de estudos prospectivos: estudos de coortes e principais fontes de viéses, 
análise. Modificação de efeito, variáveis de confusão, viés. Estudos de coorte, prevalência ou 
transversal e surveys. Modelos experimentais e não experimentais. 

Bibliografia Básica: 

HULLEY, Stephen B.; CUMMINGS, Steven R.; BROWNER, Warren S.; GRADY, Deborah S.; 
NEWMAN, Thomas B. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. 3 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 

SERAPIONI, M. Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa social em saúde: algumas 
estratégias para a integração. Ciência & Saúde Coletiva, 5(1):187–192, 2000 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, A .J. S. B.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a 
iniciação científica. São Paulo: Makron Books, 2000. 

CERVO, A.; BERVIAN, P.A. Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 

PROCESSO GERENCIAL I 

Ementa  

Aspectos conceituais da administração. Organização geral dos sistemas de saúde. Teorias da 
Administração. Estruturas Organizacionais, Instrumentos Organizacionais. Gerenciamento do 
cuidado à partir da Sistematização da Assistência de Enfermagem e suas relações com as metas 
institucionais. Funções Integrantes do Processo administrativo nas Instituições de saúde: 
planejamento, organização, direção e controle. 
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Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3 ed. São Paulo: Makron 
Books, 2000. 

MARQUIS, Bessie L.; HUSTON, Carol J.. Administração e liderança em enfermagem: teoria e 
prática. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

ROBBINS, Stephen P.; DECENZO, David A. Fundamentos de administração: conceitos essenciais 
e aplicados. 4 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

ALFARO–LEFEVRE, R. Pensar crítico em enfermagem: um enfoque prático. Porto Alegre: Artes 
Médicas, s/d. 

CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Campos, 2004. 

KURCGANT, Paulina (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo: EPU, 1991. 

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA II 

Ementa  

O exame físico e a propedêutica de enfermagem.  Cuidados de enfermagem relacionados ao 
sistema cárdio–respiratório. Cuidados de enfermagem relacionados ao sistema termo–regulador. 
Cuidados de enfermagem relacionados à nutrição. Cuidados de enfermagem relacionados à 
eliminação: Técnicas e tecnologias em enfermagem. 

Bibliografia Básica: 

BEVILACQUA, F.  et al. Manual do exame clínico. 13 ed. Rio de Janeiro: Cultura médica, 2003. 

POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 
2004. 

POTTER, Patricia Ann. Semiologia em enfermagem. 4 ed. Rio de Janeiro: Reichmann Affonso, 
2002. 

Bibliografia Complementar: 

HORTA, W. M. A. Processo de Enfermagem. São Paulo: EPU, 1979. 

KOCH, R. M. et. al. Técnicas básicas de enfermagem. Curitiba: Florence, 1999. 

PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

 

6° SEMESTRE 

ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE SAÚDE À MULHER I 

Ementa  

Introdução à Enfermagem obstétrica. Assistência à saúde da mulher no ciclo gravídico – puerperal 
e nas complicações obstétricas. Programa de humanização no pré–natal, parto e nascimento. 
Gestação de alto–risco. Emergências obstétricas. 

Bibliografia Básica: 
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BARROS, S. M. O. Enfermagem no ciclo gravídico puerperal: série enfermagem. São Paulo: 
Manole, 2006.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Viva mulher: controle do câncer de colo do útero e de mama: 
informações técnico–gerenciais e ações desenvolvidas. Rio de Janeiro: INCA, 2002. 

REZENDE, J. Obstetrícia. 10 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à saúde. Departamento de ações 
Programáticas Estratégicas. Área técnica de Saúde da Mulher. Pré–natal e puerpério: atenção 
qualificada e humanizada – manual técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 158p. 

ENKIN, M. et al. Guia para Atenção Efetiva na Gravidez e no Parto. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

ZIEGEL, Erna E.; CRANLEY, M. S. Enfermagem Obstétrica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1986. 

ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE I 

Ementa  

Fisiologia do recém–nascido. Características do Recém nascido a termo, pré termo, pós termo. 
Puericultura. Assistência de enfermagem no processo diagnóstico–terapêutico na atenção 
integrada às doenças prevalentes na infância (AIDPI).  Inclusão da família no processo de 
Assistência à criança. Manejo da dor em crianças. Estatuto da Criança e do Adolescente. O papel 
do enfermeiro na atenção à criança e ao adolescente vítima de Abuso sexual e violência doméstica. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção humanizada ao recém–nascido de baixo peso – Método 
Mãe Canguru. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança – 
Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 1986. 

ENGEL, J. Avaliação em pediatria. 3 ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso editores, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

AVERY, G. B.; FLETCHEK, M. A. & MACDONALD, M. G. Neonatologia – Fisiopatologia e 
tratamento do recém–nascido. Rio de Janeiro: Medsi, 2000. 

BONOMI, A. Pré–natal Humanizado – Gerando crianças felizes. São Paulo: Atheneu, 2001. 

LOWDERMILK, D. L. et al O cuidado em enfermagem maternal. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ementa  

Modelo da Vigilância em Saúde no âmbito da Saúde Coletiva, as competências da Vigilância 
Epidemiológica e Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária no contexto do SUS: legislação sanitária 
e seus atos pertinentes. Identificação de fatores de risco e agravos à saúde, a educação ambiental, 
a importância da participação popular e o controle social para a Vigilância Sanitária e a criação da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Sistemas de informação de base nacional: SIM, 
SINAN, SINASC, SIA e SIH/SUS. Outros SIS: SIAB, APAC, SISVAN, SINITOX. 
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Bibliografia Básica: 

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: Medsi, 
2003. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância Epidemiológica. 5 ed. Brasília: FUNASA, 2002. 

CURY, G. C. Epidemiologia Aplicada ao Sistema Único de Saúde/ Programa Saúde da Família. 
Belo Horizonte: COOPMED, Editora Médica, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

LESSA, F. J. D.; MENDES, A. C. G.; FARIAS, S. F. et al. Novas metodologias para vigilância 
epidemiológica: uso do Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS. Informe Epidemiológico 
do SUS, v. 9, supl. 1, p. 3–27, 2000. 

MENDES, A. C. G.; SILVA JR, J. B.; MEDEIROS, K. R.; LYRA, T. M.; MELO FILHO DA, S. 
Avaliação do Sistema de Informações Hospitalare–SIH/SUS como fonte complementar na vigilância 
e monitoramento de doenças de notificação compulsória. Informe Epidemiológico do SUS, v. 9, n. 
2, p.67–86, 2000. 

OLIVEIRA, M. R. F. Fontes de informação complementares para a vigilância epidemiológica de 
doenças de notificação compulsória (Editorial). Informe Epidemiológico do SUS, v. 9, n. 2, p. 65, 
abr./jun. 2000. 

ENFERMAGEM NAS AÇÕES EM SAÚDE AO ADULTO E AO IDOSO I 

Ementa  

Doenças e Síndromes degenerativas. Distúrbios hidroeletrolíticos, cardíacos, vasculares, 
respiratórios, gastrointestinais, hepáticos, endócrinos e metabólicos, renais e hematológicos. 
Assistência de enfermagem aos portadores destas afecções. Necessidades nutricionais dos 
indivíduos em diferentes faixas etárias. Educação nutricional. Estatuto do Idoso. 

Bibliografia Básica: 

NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: 
Definições e Classificações. 2007–2008. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

SÉRIE INCRIVELMENTE FÁCIL. Líquidos e Eletrólitos. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2003.   

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G.; BRUNNER; SUDDARTH: Tratado de Enfermagem Médico–
Cirúrgica.  10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

BEYERS, M.; DUDAS, S. Enfermagem médico–cirúrgica. Tratado de Prática Clínica. Rio de 
Janeiro: Guanabara–Koogan, 1989. 

CAROL, M. Enfermagem para Idosos. São Paulo: Artmed, 1991. 

SÉRIE INCRIVELMENTE FÁCIL. Enfermagem em Cuidados Críticos. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ENFERMAGEM II: ABORDAGEM QUALITATIVA 

Ementa  
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Estudo das concepções teóricas de pesquisas qualitativas. Discussão dos diferentes métodos e 
técnicas da pesquisa de campo: estudos de caso, história oral, história de vida. Técnicas para 
coleta de dados: entrevista, grupo focal, observação. Análise dos dados em pesquisas qualitativas: 
análise do discurso e análise do conteúdo. 

Bibliografia Básica: 

DRIESSNACK, Martha; SOUSA, Valmi; MENDES, Isabel Amélia Costa. Revisão dos desenhos de 
pesquisa relevantes para Enfermagem: Parte 3: Métodos Mistos E Múltiplos. Rev Latino–am 
Enfermagem 2007 setembro–outubro; 15(5). 

MARTINS, Maria Cezira Fantini Nogueira, BÓGUS, Cláudia Maria. Considerações sobre a 
metodologia qualitativa como recurso para estudos das ações de humanização em saúde. Revista 
Saúde e Sociedade, v. 13, n. 3, p.44–57, set/dez, 2004. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de 
programas sociais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, A. J. S. B.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a 
iniciação científica. São Paulo: Makron Books, 2000. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza O desafio do Conhecimento. Pesquisa Qualitativa em Saúde. 10 
ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 

SAÚDE COLETIVA I 

Ementa  

O processo de construção da atenção primária no Brasil: Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde, Programa de Saúde da Família, Política Nacional da Atenção Básica, Política Nacional de 
Humanização (HumanizaSus), Política Nacional de Educação Ambiental. Pacto pela Saúde. Linhas 
Guia da atenção Primária em Saúde: Hiperdia; hanseníase, tuberculose, Saúde da Mulher, Saúde 
da Criança, Saúde do Homem. 

Bibliografia Básica: 

ARANDA, Clélia Maria Sarmento de Souza, (elab) et al. Manual de procedimentos para vacinação. 
4 ed. Brasília: FUNASA, 2001. 

CADERNOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

COSTA, Elisa Maria Amorim; CARBONE, Maria Herminda. Saúde da família: uma abordagem 
interdisciplinar. Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

BOURGET, Monique Marie M. (Org.). Programa Saúde da Família: guia para planejamento local. 
São Paulo: Martinari, 2005. 102p. (O cotidiano do PSF.) 

BOURGET, Monique Marie M. (Org.). Programa Saúde da Família: manual para o curso 
introdutório. São Paulo: Martinari, 2005. 144p. (O cotidiano do PSF.) 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional da Saúde. Manual de normas de vacinação. 3 
ed. Brasília:  Ministério da Saúde: Fundação Nacional da Saúde, 2001. 72p. 
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Publicações do Ministério da Saúde, disponíveis em: 
http://bvsms.saude.gov.br/php/level.php?lang=pt&component=51&item=38 

 

7° SEMESTRE 

ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE SAÚDE À MULHER II 

Ementa  

Estudo do gênero como categoria de análise primordial no estudo da saúde da mulher. Prevenção 
de agravos resultantes de violência sexual a luz do referencial de gênero. Planejamento familiar. 
Afecções ginecológicas: assistência de Enfermagem no pré, trans e pós–operatório das cirurgias 
ginecológicas. Assistência de enfermagem de alta complexidade as mulheres com complicações 
ginecológicas. Assistência a mulheres portadoras de câncer ginecológico/mamário em atendimento 
especializado. Climatério e menopausa. 

Bibliografia Básica: 

ABRÃO, Fauzer Simão. Tratado de oncologia genital e mamária. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 
2006. 

BARROS, Maria O.; MARIN, Heimar de Fátima; ABRÃO, Ana Cristina F. V. Enfermagem obstétrica 
e ginecológica: Guia para a Prática Assistencial. São Paulo: ROCA , 2002. 

CARVALHO, G. Citologia do Trato Genital Feminino. 5 ed. Revinter, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Falando sobre câncer de colo do útero. Secretaria de Assistência à 
Saúde. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer, 2002. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Falando sobre câncer de mama. Secretaria de Assistência à Saúde. 
Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer, 2002.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Câncer de mama: documento de consenso. Secretaria de Atenção a 
Saúde. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer, 2004.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância Epidemiológica 
/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde.  6 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 
2007. 

ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II 

Ementa  

Assistência de Enfermagem imediata e mediata ao recém nascido. Organização dos cuidados de 
enfermagem no Alojamento Conjunto. Organização da assistência de enfermagem em unidades 
pediátrica, neonatal. Recreação em unidades de internação pediátrica; A criança hospitalizada – 
Sistematização do cuidado _ levantamento das necessidades básicas em unidades pediátricas  e 
elaboração do plano de cuidados pós  alta. Alimentação da criança hospitalizada.  Assistência de 
enfermagem à criança e ao adolescente em cirurgia: pré, trans e pós operatório. Medidas para 
proteção da criança nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP); Assistência de 
enfermagem de alta complexidade à criança e ao adolescente. Síndromes Neurológicas. Oncologia 
pediátrica. 

Bibliografia Básica: 
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CARPENITO–MOYET, Linda Juall: Manual de diagnósticos de enfermagem. 10 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 

COSTA, Maria Conceição Oliveira; SOUZA, Ronald Pagnocelli de. Semiologia e atenção primária à 
criança e ao adolescente. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2005 

WHALEY, L. F. E.; WONG D. L. Enfermagem  pediátrica  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1999. 

Bibliografia Complementar: 

CLOHERTY, J et al. Manual de Neotalogia. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

MARCONDES, Eduardo. Pediatria Básica. Rio de Janeiro: Sarvier, 2008. 

TAMEZ, R. N.; SILVA, M. J. P. Enfermagem na UTI Neonatal – Assistência ao Recém–nascido de 
Risco. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

ENFERMAGEM NAS AÇÕES EM SAÚDE AO ADULTO E AO IDOSO II 

Ementa  

Assistência de Enfermagem (pré, trans e pós–operatório) nas cirurgias: abdominais, intestinais, 
torácicas, vasculares/cardíacas, neurológicas, ortopédicas/traumáticas, de tireóide, amígdalas e 
laringe. Assistência de enfermagem nas ostomias. 

Bibliografia Básica: 

BRITO, Carlos Alexandre Antunes de; BARCELAR, Tércio Souto. Condutas em emergências 
médicas. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 

BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico–Cirúrgica. Rio de janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 

JORGE, Sílvia Angélica; DANTAS, Sônia R. Pérez Evangelista. Abordagem multiprofissional do 
tratamento de feridas. São Paulo: Atheneu, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

HARGROVE–HUTTEL, Ray A. Enfermagem médico–cirúrgica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1998. 

MOURA, Maria Lúcia Pimentel de Assis. Enfermagem em centro de material e esterilização. 7 ed. 
São Paulo: Senac, 2004. 

POSSARI, João Francisco. Centro de material e esterilização: planejamento e gestão. São Paulo: 
Iátria, 2003. 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM ENFERMAGEM III 

Ementa  

Elaboração do projeto de pesquisa: delimitação do problema e objetivo do estudo, objetivos, 
referencial teórico–metodológico, métodos e técnica de coleta e de análise de dados, pesquisa 
bibliográfica. Redação de relatórios de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

BARROS, A.J.S.B e LEHFELD, N.A.S.Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a 
iniciação científica. 2 ed.Itaimbi, SP: Makron Books, 2000. 
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CERVO, A.L; BERVIAN, P.A. Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos da Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, Resolução 196/96, Conselho Nacional de Saúde. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de 
programas sociais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. 

RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo. Ed. Atlas, 1999. 

PROCESSO GERENCIAL II 

Ementa  

Gestão de Pessoas: Liderança, conflitos e resolução de problemas, dimensionamento de pessoal 
de enfermagem, Recrutamento e seleção, Distribuição do pessoal para o trabalho de enfermagem 
(diária e mensal), Educação Continuada/Permanente. Educação ambiental. Gestão de Recursos 
materiais, físicos e financeiros nos serviços de saúde. 

Bibliografia Básica: 

CUNHA, Kátia de Carvalho (Org.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas e competências. 
São Paulo: Martinari, 2005. 

KURCGANT, Paulina (Coord.). Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

ROBBINS, Stephen P.; DECENZO, David A.. Fundamentos de administração: conceitos essenciais 
e aplicados. 4 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

ALFARO–LEFEVRE, R. Pensar crítico em enfermagem: um enfoque prático. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1996. 

CHIAVENATO, I. Gerenciando com as pessoas. 2 ed. São Paulo: Campos, 2005. 

CHIAVENATO, I. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos. 7 ed. São Paulo: 
Manole, 2009. 

 

8° SEMESTRE 

AÇÕES DE ENFERMAGEM EM HEMOTERAPIA 

Ementa  

História e futuro da Hemoterapia. Redes de hemocentros. Legislação brasileira. O sangue: 
aspectos fisiológicos; coleta, testes, processamento e armazenamento do sangue em Serviço de 
Banco de Sangue; componentes derivados do sangue; antígenos, anticorpos e testes de 
compatibilidade. A transfusão: os processos e as responsabilidades; indicações, intercorrências e 
condutas; infecções transmitidas por transfusão. Biossegurança em enfermagem hemoterápica. 
Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados. Comitê transfusional hospitalar. PGRSS. 

Bibliografia Básica: 
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BORDIN, José Orlando; COVAS, Dimas Tadeu; LANGHI JR, Dante Mário. Hemoterapia: 
fundamentos e pratica. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

BORGES, Thaís de Souza; VIDIGAL, Dorotheia Carneiro; CHAVES, José Maria. Assistência de 
enfermagem na coleta de sangue do doador e na hemotransfusão. Cadernos Hemominas. Volume 
XI. Belo Horizonte, 2004. 

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.; BRUNNER; SUDDARTH: Tratado de Enfermagem 
Médico–Cirúrgica.  10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

BEYERS, M.; DUDAS, S. Enfermagem médico–cirúrgica. Tratado de Prática Clínica. Rio de 
Janeiro: Guanabara–Koogan, 1989. 

HARGROVE–HUTTEL, Ray A. Enfermagem médico–cirúrgica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1998. 

SÉRIE INCRIVELMENTE FÁCIL. Enfermagem em Cuidados Críticos. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 

AÇÕES DE ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO E CME 

Ementa  

Ações de Enfermagem no Centro Cirúrgico: O ambiente cirúrgico; Terminologia cirúrgica; 
Classificação das cirurgias; Tempos cirúrgicos; Posição do paciente na mesa operatória; 
Paramentação na técnica estéril; Instrumentais básicos e fios cirúrgicos; Anestesia; Limpeza do 
Centro Cirúrgico; Unidade de Recuperação Pós Anestésica (URPA); Centro de Material Esterilizado 
(CME), Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

Bibliografia Básica: 

CALICCHIO, Lígia Garrido. Práticas Recomendadas – SOBECC. 4 ed. São Paulo: SOBECC, 2007  

FIGUEIREDO,  Nébia Maria Almeida; LEITE, Joséte Luzia; MACHADO, Willian César Alves: Centro 
Cirúrgico. 1 ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2006.  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.; BRUNNER; SUDDARTH: Tratado de Enfermagem 
Médico–Cirúrgica.  10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

CINTRA, E. A. et al. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo. 2 ed. São 
Paulo: Atheneu, 2001. 

MEEKER, Margaret Hurth; ROTHROCK, Jane C. ALEXANDER: Cuidados de enfermagem ao 
paciente cirúrgico. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan , 1997.  

STOCHERO (org). Enfermagem em Centro Cirúrgico Ambulatorial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR 

Ementa  

Estudo epidemiológico, fisiopatológico, clínico, terapêutico e preventivo das doenças ocupacionais. 
Aspectos conceituais e estudo das causas e da prevenção dos acidentes de trabalho. Importância 
da educação ambiental. Estatística e legislação de interesse em Medicina do Trabalho. 
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Organizações de segurança do trabalho. Saúde Ocupacional e Enfermagem; SIPAT: definição e 
organização. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Acidentes de Trabalho. Brasília: Ministério da Saúde, 2005 

LUCAS, A. J. O Processo de Enfermagem do Trabalho. A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem em Saúde Ocupacional. 2 ed. São Paulo: Iátria, 2004.    

MORAES, Vilma G. Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde do Trabalhador. 1 
ed. São Paulo: Iátria, 2008. 

Segurança e medicina do trabalho lei n. 6.514 de 22 de dezembro de 1977. 

Bibliografia Complementar: 

ÍNDICES REMISSIVOS / COORDENAÇÃO E SUPERVISAO DA EQUIPE ATLAS. 57 ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 

NORMAS REGULAMENTADORAS (NR) aprovadas pela portaria n. 3.214, de 8 de junho de 1978. 

NORMAS REGULAMENTADORAS RURAIS (NRR) aprovadas pela Portaria n. 3.067,de 12 de abril 
de 1988. 

Publicações do Ministério da Saúde, disponíveis em: http://bvsms–bases.saude.bvs.br/cgi–
bin/wxis.exe/iah/ms/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=P&base=txtc&nextAction=lnk&exprSearch=SAUDE
%20AND%20TRABALHADOR$&indexSearch=TW&format=title.pft 

ENFERMAGEM NAS AÇÕES EM SAÚDE AO ADULTO E AO IDOSO III 

Ementa  

Oncologia Básica. Assistência de enfermagem nas complicações e síndromes degenerativas: 
comprometimento neurológico, comprometimento Cardíaco, complicações diabéticas e renais. 
Cuidados em unidades de alta complexidade. Técnicas e Tecnologias no cuidado de alta 
complexidade. Intervenções de enfermagem aos pacientes Gravemente enfermos: Monitorização 
hemodinâmica, Drogas Vasoativas; Monitorização invasiva e não invasiva, Ventilação mecânica 
básica, Gasometria, Parada Cardiorrespiratória, Cardioversão e Desfibriliação. 

Bibliografia Básica: 

PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para enfermagem. 2 ed. São Paulo: 
Látria. 2003. 

MEEKER, Margareth Hurth; ROTHROCK, Jane C. ALEXANDER. Cuidados de enfermagem ao 
paciente cirúrgico. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 

Bibliografia Complementar: 

FERNANDES, A. T. et al. Infecção hospitalar e suas interfaces na área de saúde. 1 ed. São Paulo: 
Atheneu, 2000. 

HARGROVE–HUTTEL, Ray A. Enfermagem médico–cirúrgica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1998. 

PESSINI, L. Distanásia: até quando prolongar a vida? São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 
2001. 
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PROCESSO GERENCIAL III 

Ementa  

Planejamento estratégico, tático, operacional. Gestão para a qualidade em saúde. Avaliação dos 
Serviços de Saúde. Auditoria. Acreditação. Informatização dos serviços. 

Bibliografia Básica: 

KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

LEITÃO, R. E. R.; KURCGANT P. Qualidade na prática gerencial da Enfermagem: as duas faces da 
mesma moeda. Niterói: Intertexto, 2004 

MARX, L. C. Manual de gerenciamento de enfermagem. São Paulo: EPUB, 2003 

Bibliografia Complementar: 

CUNHA, Kátia de Carvalho (Org.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas e competências. 
São Paulo: Martinari, 2005. 

MARQUIS, Bessie L.; HUSTON, Carol J. Administração e liderança em enfermagem: teoria e 
prática. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

ROBBINS, Stephen P.; DECENZO, David A.. Fundamentos de administração: conceitos essenciais 
e aplicados. 4 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Ementa  

Análise e discussão dos projetos de Trabalho de Conclusão de Curso em um processo de 
avaliação dos avanços e dificuldades teórico–metodológicos e de desenvolvimento do trabalho de 
pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

BARROS, A. J. S. B.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a 
iniciação científica. São Paulo: Makron Books, 2000. 

CERVO, A. L; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, Resolução 196/96, Conselho Nacional de Saúde. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de 
programas sociais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. 

RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

9° SEMESTRE 

ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Ementa  
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Desenvolvimento do projeto de pesquisa: revisão dos objetivos, métodos, Coleta dos dados, pré–
análise dos dados. 

Bibliografia Básica: 

BARROS, A. J. S. B.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a 
iniciação científica. São Paulo:  Makron Books, 2000. 

CERVO, A. L; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, Resolução 196/96, Conselho Nacional de Saúde. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de 
programas sociais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. 

RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Ementa  

Aplicação prática através de estágio supervisionado da assistência de enfermagem à família, 
comunidade e coletividades. Assistência de enfermagem ambulatorial em saúde mental; ao adulto 
e ao idoso; à saúde integral da mulher; à saúde integral da criança e do adolescente; e situações 
de urgência e emergência na atenção básica, gerenciamento, educação ambiental e liderança em 
enfermagem em unidades básicas de saúde. 

Bibliografia Básica: 

De acordo com o campo de estágio. 

FIGUEIREDO,  Nébia Maria Almeida; LEITE, Joséte Luzia; MACHADO, Willian César Alves: Centro 
Cirúrgico. 1 ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2006. 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar de clientes em situações clínicas 
e cirúrgicas. São Caetano do Sul: Difusão Paulista de enfermagem, 2003.  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para enfermagem. 2 ed. São Paulo: 
Látria, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

De acordo com o campo de estágio. 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano 
do Sul: Difusão Paulista de Enfermagem, 2003. 

PINHEIRO, R. & MATTOS, R A. Os sentido da Integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio 
de Janeiro: UERJ / Rede Sirius/ CBC, 2001. 

ROSES, M. O Futuro da Saúde Pública e os objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Rio de 
Janeiro: ENSP, 2004. 
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10° SEMESTRE 

ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Ementa  

Finalização da pesquisa: discussão e análise dos dados, considerações finais / conclusões. 
Relatório final do trabalho científico. Defesa do estudo. 

Bibliografia Básica: 

BARROS, A. J. S. B,; LEHFELD, N. A. S.Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a 
iniciação científica. São Paulo: Makron Books, 2000. 

CERVO, A. L; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, Resolução 196/96, Conselho Nacional de Saúde. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de 
programas sociais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. 

RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Ementa  

Aplicação prática em estágio supervisionado da assistência de enfermagem: à criança e ao 
adolescente em situações de urgência e emergência, internação clínica e cirúrgica e unidades de 
alta complexidade, assistência de enfermagem à mulher nas intercorrências ginecológicas e 
obstétricas, gerenciamento e liderança em enfermagem em unidades de internação, assistência de 
enfermagem a pacientes em internação clínica e cirúrgica em todas as fases do ciclo vital. 
Assistência de enfermagem a adulto portador de transtorno mental. Aplicação dos Instrumentos de 
intervenção de enfermagem em saúde mental. Estágio supervisionado de enfermagem na rede de 
Unidades básicas de saúde. 

Bibliografia Básica: 

De acordo com o campo de estágio. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Assistência ao recém–nascido. Coordenação Materno–
infantil.Brasília, 1994. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança – 
Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento. 3º ed. Brasília, 1986. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à saúde. Departamento de ações 
Programáticas Estratégicas. Área técnica de Saúde da Mulher. Pré–natal e puerpério: atenção 
qualificada e humanizada – manual técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.  

TAMEZ, R N & SILVA, MJP. Enfermagem na UTI Neonatal – Assistência ao Recém–nascido de 
Risco. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

WONG, Donna. Enfermagem Pediátrica – elementos essenciais à intervenção efetiva. Rio de 
Janeiro: Guanabra Koogan, 1999. 
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Bibliografia Complementar: 

De acordo com o campo de estágio. 

BARROS, Maria O.; MARIN, Heimar de Fátima; ABRÃO, Ana Cristina F. V. Enfermagem obstétrica 
e ginecológica: Guia para a Prática Assistencial. São Paulo: Roca, 2002. 

KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

MARX, L.C. Manual de gerenciamento de enfermagem. São Paulo: EPUB, 2003. 

ZIEGEL, Erna E.; CRANLEY,M.S. Enfermagem Obstétrica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1986. 

OPTATIVAS 

LIBRAS 

Ementa  

De acordo com a disciplina escolhida pelos alunos: LIBRAS – Língua Brasileira de SINAIS; 
Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida; Nutrição Aplicada ao Esporte; Ergonomia e Ginástica 
Laboral; Judô; Tênis; Pólo Aquático; Atividade Física e Envelhecimento; Elaboração de Programas 
de Ginástica Freestyle; Gerenciamento e Marketing em Academias; Saúde Coletiva. 

Bibliografia Básica: 

CASTRO, Alberto Rainha de; CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por língua brasileira de 
sinais. 3 ed. Rio de Janeiro: SENAC, 2009.  

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 
Artmed, 1997.  

SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Nuria. Educação de Surdos: pontos e contrapontos. São 
Paulo: Summus, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, Rubem. Educação dos sentidos. São Paulo: Verus, 2005. 

FERREIRA, Vanja. Educação física: interdisciplinaridade, aprendizagem e inclusão. São Paulo: 
Sprint, 2006. 

LIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva e igualdade social. São Paulo: Avercamp, 2006.  

SACKS, Oliver W. Vendo Vozes: Uma viagem no mundo dos surdos. São Paulo. Companhia das 
Letras, 1998. 

SKLIAR, Carlos (org.). Um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

BIOSSEGURANÇA 

Ementa  

Noções de biossegurança, níveis de biossegurança, equipamentos de biossegurança (EPI), 
limpeza e desinfecção,Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, Manuseio e o descarte 
de resíduos e produtos químicos, Transgênicos e Legislação atual. 

Bibliografia Básica: 

HIVATA, M. H.; FILHO, J.M.; Manual de biossegurança. Ed. Manole: 2002 



 

63 

 

FRANCO, B.D.G.M. & LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos, Editora Atheneu, 2005. 

COSTA, M. A. F. da. Qualidade em biossegurança. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

ARRUDA, G.A. Manual de Boas Práticas, Vol.I e II, São Paulo, Editora Ponto Crítico, 1996. 

MESOMO, J. C. Gestão da qualidade na saúde: princípios básicos. São Paulo: Manole Ltda., 2001. 

TORTORA,G.J.; FUNKE,B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 8° edição, Editora Artmed, 2005 

GAVA, A.J. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 1984 

ANÁLISE DE ECG 

Ementa  

Fundamentos da anatomoeletrofisiologia cardíaca. Fundamentos da eletrocardiografia enfocando 
os princípios básicos; freqüência cardíaca; ritmos e alterações de ritmos, uso de marcapasso e 
interpretação do ECG nestas situações; eixo cardíaco enfocando o eixo principal e interpretação 
básica dos desvios de eixo no infarto agudo do miocárdio; hipertrofias atriais e ventriculares; infarto 
agudo do miocárdio; outros eventos com repercussão eletrocardiográficas: distúrbios eletrolíticos, 
pulmonares e drogas. 

Bibliografia Básica: 

WOODS, S.L. et all. Enfermagem em Cardiologia. 4ªed. São Paulo: Manole, 2005. 
  

DUBIN, D. Interpretação Rápida do ECG. 4ªed. Rio de Janeiro: Publicações Científicas, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

BASS, L.S.et all. Interpretação do ECG. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
 

LOPES, A . C. Arritmias Cardíacas. São Paulo: Atheneu, 2004. 

TOXICOFARMACOLOGIA 

Ementa  

Fundamentos básicos da Toxicologia; Toxicidade, Farmacocinética e Farmacodinâmica; Toxicidade 
de Drogas que atuam no sistema nervoso autônomo e central. 

Bibliografia Básica: 

FILHO, a; CAMPOLINA, D, DIAS, M.B. Toxicologia na Prática Clínica,1.ed. Belo Horizonte, Folium 
Comunicações, 2001 

Bibliografia Complementar: 

ZANINI,  aC. & OLGA Farmacologia aplicada. 5 ed. São Paulo: 1994. 

AUDITÓRIA EM SAÚDE 

Ementa  
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Estuda as abordagens teórico-científicas da Administração, Contabilidade e as relaciona com a 
prática de Enfermagem na área Gerencial. Focaliza o Universo das instituições particulares de 
saúde. Discute o contexto das políticas de saúde na área suplementar. 

Bibliografia Básica: 

KURCGANT, Paulina. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 1991. 
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
LEITÃO, R.E.R. ; KURCGANT P. Qualidade na prática gerencial da Enfermagem: as duas faces da 
mesma moeda. Niterói: Intertexto, 2004 
MAQRUIS, B. L.; HUSTON, C.J. Administração e Liderança em Enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 
1999. 
MARX, L.C. Manual de gerenciamento de enfermagem. São Paulo: EPUB, 2003 

MOTTA, A.L.C. Auditoria de Enfermagem nos hospitais e Operadoras de Planos de Saúde. São 
Paulo: Iatria, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

MOTTA, A.L.C. Auditoria de Enfermagem nos hospitais e Operadoras de Planos de Saúde. São 
Paulo: Iatria, 2003. 

MAQRUIS, B. L.; HUSTON, C.J. Administração e Liderança em Enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 
1999. 
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 

Ementa  

Apresentação dos exames laboratoriais realizados com mais freqüência na bioquímica, 
hematologia, parasitologia e uranálise, com seus respectivos valores  de  referência,  promovendo  
uma discussão  sobre  as possíveis  alterações orgânicas capazes de alterar estes valores 

Bibliografia Básica: 

OTTO MILLER, Laboratório para o clínico. 8º ed. São Paulo: Atheneu, 2002. 
CANÇADO, J. R., Métodos de laboratório Aplicados à Clínica ( Técnica e 

Interpretação ). 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985. 

Bibliografia Complementar: 

NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 6. ed. São Paulo: Atheneu,1985. 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA 

Ementa  

Introdução aos cuidados críticos. Terapia Infusional na Terapia Intensiva. Suporte Nutricional. 
Monitorização Não-invasiva e Invasiva. Principais arritmias cardíacas.Suporte Ventilatório Não-
invasivo e invasivo. Avaliação Neurológica. Infecção Hospitalar na Terapia Intensiva. 

Bibliografia Básica: 

SMELTZER, BARE. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 9ª ed, Rio de Janeiro: 
Interamericana, 2002. 
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CINTRA, E.; NISHIDE,V. M.; NUNES, W. Assistência de Enfermagem ao Paciente Gravemente 
Enfermo. 2ªed, São Paulo: Atheneu, 2005. 
SÉRIE INCRIVELMENTE FÁCIL. Enfermagem em Cuidados Críticos. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan , 2006. 

COLEÇÃO PRÁXIS ENFERMAGEM. Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 

Bibliografia Complementar: 

SÉRIE INCRIVELMENTE FÁCIL. Enfermagem em Cuidados Críticos. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan , 2006. 

COLEÇÃO PRÁXIS ENFERMAGEM. Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 

RESPONSABILIDADES CIVIL E CRIMINAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE 

Ementa  

Responsabilidade civil e penal: função, ato ilícito civil e penal, aspectos constitucionais. 
Classificaçào. Elementos. Fundamentos. Teoria da ação e teoria do dano. Nexo de causalidade. 
Responsabilidade civil subjetiva: pressupostos, espécies, exlcudentes. Responsabilidade objetiva: 
pressupostos, espécies, excludentes. 

Bibliografia Básica: 

ERRO MÉDICO E A LEI – Irany Novah Moraes – Editora Revista dos Tribunais. 

O ERRO MÉDICO : A responsabilidade Penal – Newton Pacheco – Editora Livraria do Advogado. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO – Miguel Kfouri Neto – Editora Revista dos Tribunais. 

Bibliografia Complementar: 

O ERRO MÉDICO : A responsabilidade Penal – Newton Pacheco – Editora Livraria do Advogado. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO – Miguel Kfouri Neto – Editora Revista dos Tribunais 

ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 

Ementa  

Ações de Enfermagem a clientes com câncer, enfocando o aspecto preventivo; Ações de 
enfermagem aos clientes submetidos à radioterapia e quimioterapia; Assistência de enfermagem 
nas diversas neoplasias malignas; As principais medidas de suporte ao cliente portador de câncer. 

Bibliografia Básica: 

BRUNNER E SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
CINTRA, Eliane de A.; NISHIDE, Vera M.; NUNES, Wilma A. Assistência de Enfermagem ao 
paciente Gravemente Enfermo. 
MOHALLEM, Andréa G. da Costa e RODRIGUES, Andréa B. Enfermagem Oncológica. 
OTTO, Shirley E. Oncologia. 

Bibliografia Complementar: 

BRUNNER E SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 
OTTO, Shirley E. Oncologia. 
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DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO E MOLECULAR 

Ementa  

Noções de anticorpos / Introdução à sorologia: principais testes sorológicos; importância da 
sorologia no diagnostico de doenças; conversão sorológica / Fundamento e utilização das diversas 
técnicas sorológicas: teste de neutralização, hemaglutinação, inibição da hemaglutinação, fixação 
do complemento, imunofluorescencia, ELISA; western blotting. 
Introdução a biologia molecular/ propriedades do DNA, replicação do DNA, importância da biologia 
molecular no diagnostico de doenças / Fundamento e aplicação das diversas técnicas de biologia 
molecular no diagnostico/ Reação de hibridização, reação da polimerase em cadeia, técnica de 
captura do híbrido. 

Bibliografia Básica: 

ABBAS, Abul K; LICHTMAN, Andrew, H. Imunologia Celular e Molecular. 5ª edição. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, 580p. 
  
ROITT, Ivan; BROSTOFF, Jonathan, MALE, David. Imunologia. 6ª edição. São Paulo: Manole, 
2003.481p. 

Bibliografia Complementar: 

CALICH, Vera; VAZ, Celidéia. Imunologia. 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2001, 260p. 
 
GORCZYNSKI, Reginald M.; STANLEY, Jacqueline. Imunologia Clínica. Rio de Janeiro: Reicmann 
Affonso, 2001, 355 p. 
  
PEAKMAN, Mark; VERGANI, Diego. Imunologia Básica e Clínica. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara 
Koogan, 1999, 327p. 
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Ementa  

Aperfeiçoamento teórico-prático na área hospitalar: Atuação do enfermeiro nas Unidades de 
Terapia Intensiva. Assistência de enfermagem ao pacientes gravemente enfermo. Cuidados em 
unidades de alta complexidade. Técnicas e Tecnologias no cuidado de alta complexidade. 

Bibliografia Básica: 

CINTRA, Eliane de A.; NISHIDE, Vera M.; NUNES, Wilma A. Assistência de Enfermagem ao 
paciente Gravemente Enfermo. 2ª. Ed, São Paulo: Atheneu, 2005. 
 
SÉRIE INCRIVELMENTE FÁCIL. Enfermagem em Cuidados Críticos. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 
 
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
 
SMELTZER & BARE et all. BRUNNER & SUDDARTH - Tratado de enfermagem Médico-cirúgica. 
10ª edição. Volume 1 - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 

Bibliografia Complementar: 
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COLEÇÃO PRÁXIS ENFERMAGEM. Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 
2005. 

ZUÑIGA, Quênia G. Pinheiro. Ventilação Mecânica Básica para Enfermagem. São Paulo: 
Atheneu, 2004. 
 
PROTOCOLO DE MANCHESTER 

Ementa  

História e implementação da classificação de risco, o processo de tomada de decisão e a 
classificação de risco, método de classificação de risco, gestão do fluxo em serviços de urgência e 
emergência por meio da classificação de risco. 

Bibliografia Básica: 

RESOLUÇÃO COFEN No- 423, DE 9 DE ABRIL DE 2012 Normatiza, no âmbito do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do Enfermeiro na atividade de 
classificação de riscos.  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS. Parecer Técnico nº136, de 
2011. Competência do enfermeiro para realizar a Classificação de Risco nos diversos pontos de 
atenção à saúde da população. Belo Horizonte, MG, 2011. Disponível em: < http://www.coren-
mg.org.br/  
BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência / 
Brasília : Ministério da Saúde, 2009.  
SOUZA, Cristiane Chaves de.Grau de concordância da classificação de risco de usuários atendidos 
em um pronto-socorro utilizando dois diferentes protocolos [manuscrito]. /Belo Horizonte: 2009. 
119f.: il. Dissertação (mestrado): Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Enfermagem.  

GODOY, Fernanda da Silva Floter. Organização do trabalho em uma unidade de urgência: 
percepção dos enfermeiros a partir da implantação do acolhimento com avaliação e classificação 
de risco / Londrina, 2010.155 f.  

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério Da Saúde – Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece 
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Oferta e demanda dos serviços de saúde livro integralidade pag. 65, 2010.  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS. Parecer Técnico nº10, de 22 de 
fevereiro de 2007. Dispõe sobre a participação do enfermeiro na triagem de pacientes sem a 
presença de médicos especialistas. Belo Horizonte, MG, 22 fev.2007. Disponível em: < 
http://www.coren-mg.org.br/gerencial1007>. Acesso em: 23 abr. 2008.  
Portaria n° 1600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às 
Urgências e institui a Rede deAtenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS).  
Portaria n° 737/GM/MS, de 16 de maio de 2001, que institui a Política Nacional de Redução da 
Morbimortalidade por Acidentes e Violências  
Portaria n° 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências 
e emergências;  
Portaria n° 2488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011 que revoga a portaria 648/GM/MS, de 28 de 
março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica;  

Portaria n° 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que prioriza a organização e 
implementacão das Redes de Atenção a Saúde (RAS) no país.  
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1.9. Flexibilidade Curricular 

Conforme destacado anteriormente, “o presente Projeto Pedagógico do Curso privilegia a 
flexibilidade curricular, a visão interdisciplinar, a formação global, a articulação entre teoria e 
prática, o predomínio da formação sobre a informação, a capacidade para lidar com a construção 
do conhecimento de maneira crítica e o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 
formativas. O processo ensino–aprendizagem, baseado no processo dialógico, privilegia a 
articulação da teoria com a prática, e pressupõe a pertinência dos conteúdos programáticos 
direcionados à formação holística do futuro profissional, com a aquisição de conhecimento 
associada ao desenvolvimento dos valores éticos, individuais e sociais”. 

A instituição oferece flexibilidade curricular e a autonomia intelectual, possibilitada por um 
currículo com atividades complementares e outras atividades teórico–práticas que permitem ao 
aluno trilhar sua trajetória acadêmica de acordo com seus interesses específicos e particulares, e 
sua vocação, buscando sua formação de acordo com suas aptidões. 

A organização da estrutura das disciplinas que serão oferecidas busca ainda, inter–
relacionar, contrastar, complementar e ampliar conhecimentos. 

1.10. Atividades Práticas e Estágios 

O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, indispensável à 
consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, que visa 
proporcionar ao aluno formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades 
necessárias à atuação profissional. Reserva–se, exclusivamente, para alunos matriculados no 
Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade do Futuro.  

É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações simuladas e reais de vida 
e trabalho, vinculadas à sua área de formação. 

A formação do enfermeiro da Faculdade do Futuro prevê 800 (oitocentas) horas de Estágio 
Curricular Supervisionado, desenvolvidos em diferentes cenários da prática profissional, articulados 
à Rede de serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, de atenção básica à saúde e rede de 
assistência hospitalar, sob supervisão docente e contando com a participação de enfermeiros 
supervisores dos serviços de saúde. 

 O Estágio Supervisionado do Curso de Enfermagem visa contemplar uma prática 
profissionalizante de qualidade, vinculada a uma postura crítica diante dos conhecimentos teóricos, 
assim como uma postura ética diante do trabalho, tendo como finalidade a consciência crítica do 
papel do enfermeiro exercido por ele no seio da sociedade.  

O Estágio é uma atividade profissional desenvolvida em situação real sob supervisão de 
profissional qualificado; objetiva oferecer uma formação crítico–reflexiva  com visão do contexto 
socioeconômico e político do país pautado nos fundamentos teóricos e éticos rigorosos e inserção 
na realidade sociocultural imediata. A proposta das disciplinas é promover a experiência do saber 
ser enfermeiro nas múltiplas dimensões: “cuidar”, “gerenciar”, “educar” e “investigar”. 
Contemplando assim as seguintes práticas: assistencial, gerencial, educativa e de investigação 
científica. 

Os objetivos do estágio são: 

1) propiciar ao aluno subsídios para a compreensão da realidade institucional; 

2) compreender a inter–relação da teoria e prática em condições concretas; 
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3) trabalhar em condições reais de planejamento e sistematização. 

Todos os componentes curriculares devem trabalhar a unidade teoria–prática sob 
diferentes configurações, para que não se perca a visão da totalidade do cuidar, assistir, 
administrar e pesquisar, contemplando experiências em todos os níveis de atenção à saúde, 
proporcionando ao aluno estágios em áreas que abrangem: o cuidar do adulto e do idoso, da 
mulher e do recém nascido, da criança e do adolescente, de pessoas em estado crítico, e ainda as 
atividades pertinentes ao Programa de Saúde da Família. 

O Estágio dará ênfase à mediação teoria/prática, recuperando os procedimentos 
metodológicos necessários à intervenção profissional na realidade, sendo acompanhado pelo 
Professor Supervisor e pelo Supervisor de campo. A relação aluno/professor na orientação do 
estágio será de no máximo 10 alunos. 

As disciplinas de Estágio Supervisionado são bastante peculiares se diferenciando das 
demais, pois implicam colocar o aluno em contato direto com a área de intervenção que é bastante 
diversificada. Significa dizer que a metodologia deve ser adequada e compatível com as 
características e objetivos da entidade. 

As atividades de estágio devem estar registradas bem como as análises e experiências dos 
alunos. Os enfermeiros das Unidades que receberão os alunos estagiários estarão envolvidos no 
processo desde seu início, discutindo ativamente conteúdos e estratégias específicas de ensino 
aprendizagem, tais como: discussão em grupo, seminários, relatos de experiências, estudo de 
caso, dinâmicas de grupo, leitura de textos, relatórios. A seguir é apresentado o Regulamento do 
Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade do Futuro. 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR DO  

CURSO DE ENFERMAGEM 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

Art. 1º – Os Estágios Supervisionados destinam–se aos estudantes do Curso de Enfermagem da 
Faculdade do Futuro, regularmente matriculados. 

Art. 2º – Considera–se Ensino clínico e Estágio Curricular as atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural proporcionadas ao acadêmico pela participação em situações reais e 
simuladas voltadas à sua formação profissional, realizadas em entidades de direito público e 
privado ligadas à comunidade em geral, sob a responsabilidade e coordenação desta instituição, e 
sob a supervisão direta ou indireta de um professor supervisor do Curso de Enfermagem ou 
profissional legalmente habilitado. 

Art. 3º – São objetivos dos ensinos clínicos e Estágios Curriculares: 

I. Permitir o desenvolvimento de habilidades técnico–científicas, visando uma melhor qualificação 
do futuro profissional; 

II. Propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e experiências no campo 
profissional; 

III. Subsidiar o Colegiado do Curso de Enfermagem com informações que permitam adaptações e 
reformulações curriculares, quando necessárias; 

IV. Promover a integração entre a Faculdade do Futuro e a comunidade. 



 

70 

 

CAPÍTULO II 

DA NATUREZA DOS ENSINOS CLÍNICOS E ESTÁGIOS 

Art. 4º – O Estágio Curricular compreende os estágios curriculares e voluntários. 

§ 1º – Entende–se por ensino clínico aquele desenvolvido mediante matrícula nas disciplinas do 
ciclo específico do currículo do Curso de Enfermagem que contenha carga horária prática. 

§ 2º – Entende–se por estágio curricular obrigatório aquele desenvolvido mediante matrícula nas 
disciplinas de Estágio Supervisionado, ofertada a partir do 9º período do currículo do Curso de 
graduação em Enfermagem. 

§ 3º – Entende–se por estágio extracurricular ou voluntário aquele desenvolvido por iniciativa do 
próprio acadêmico, visando o enriquecimento de sua formação. 

§ 4º – O estágio voluntário não substitui o estágio supervisionado. 

CAPÍTULO III 

DOS CAMPOS DE ENSINO CLÍNICO E ESTÁGIO 

Art. 5º – Constituem campos de ensinos clínicos e estágios as entidades de direito público e 
privado, a comunidade em geral, bem como projetos institucionais de ensino, de pesquisa e de 
extensão, desde que apresentem condições para: 

I – planejamento e execução conjunta das atividades de estágio; 

II – avaliação e aprofundamento dos conhecimentos teórico–práticos relacionados com 
Enfermagem, 

II – vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, dentro do campo profissional da 
enfermagem. 

Art.6º – O ensino clínico e Estágio Curricular, quando realizado em entidades públicas ou privadas, 
deverá ser precedido da celebração de Convênio ou Acordo de Cooperação, periodicamente 
reexaminado, onde estarão acordadas todas as condições de sua realização. 

Art. 7º – As atividades a serem desenvolvidas pelo acadêmico, bem como todas as condições 
práticas e de estágio devem constar em Plano de Estágio ou Prática. 

Art. 8º – São documentos indispensáveis para a realização do ensino clínico e do estágio: 

I.Termo de Convênio ou Acordo de Cooperação celebrado entre a unidade concedente de campo 
de estágio ou ensino clínico e a Faculdade do Futuro; 

II. Termo de compromisso celebrado entre a unidade concedente de campo de estágio ou prática e 
Faculdade do Futuro. 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA 

Art. 9º – A estrutura organizacional do estágio curricular e ensino clínico em Enfermagem será 
formada pelo Colegiado do Curso de Enfermagem, Coordenador de Ensino clínico e Estágio e 
professores supervisores. 

Art. 10º – O curso de Enfermagem terá um Núcleo de Estágio e ensino clínico, com um 
Coordenador designado pelo Colegiado de Curso. 

§ 1º – O Coordenador de Estágio e ensino clínico será nomeado por Portaria da Diretoria Geral. 
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§ 2º – A coordenação de Estágio e Ensino clínico será considerada como atividade administrativa e 
ao professor coordenador será computada pontuação conforme a Política Docente da Faculdade 
do Futuro. 

Art. 11º – Compete ao Colegiado de Curso de Enfermagem encaminhar à coordenação 
Acadêmica, via Secretaria Acadêmica, a indicação do Coordenador de Estágio e Ensino clínico do 
Curso de Enfermagem. 

Art. 12º – A coordenação e supervisão dos ensinos clínicos e estágios supervisionados serão 
realizadas pelos docentes responsáveis pelas disciplinas lotadas na Faculdade de Enfermagem 
que atendem a parte profissionalizante do Curso e professores auxiliares supervisores de estágio. 

Art. 13º – Compete ao Colegiado de Curso de Enfermagem: 

I. Aprovar o Regulamento de Estágio Curricular e Ensino clínico do Curso de Enfermagem, 
elaborado em conjunto pelo Coordenador de Ensino clínico e Estágio e professores supervisores; 

II. Propor alterações que se façam necessárias no Regulamento de Ensino clínico e Estágio 
Curricular; 

III. Apoiar e subsidiar o Coordenador de Estágio e Ensino clínico no que diz respeito ao pleno 
desenvolvimento das atividades em campo; 

IV. Definir as condições para a realização do estágio extracurricular; 

V. Emitir parecer quanto à exequibilidade do Regulamento de Estágio Curricular e ensino clínico; 

VI. Indicar os professores que atuarão como supervisores; 

VII. Encaminhar ao Conselho Coordenador o nome do Coordenador de Estágio 

e Ensino clínico escolhida, para a devida designação; 

VIII. Encaminhar aos professores responsáveis ou à Secretaria Acadêmica o resultado final do 
rendimento dos acadêmicos, para fins de registro e controle. 

IX. Resolver, juntamente com as Instituições ou Órgãos conveniados, os problemas de ordem 
organizacional e executiva de ensino clínico e estágios curriculares, com vistas ao aperfeiçoamento 
do processo ensino aprendizagem; 

X. Incentivar o oferecimento, sempre que possível, de práticas e estágios supervisionados 
suplementares, voluntários com caráter facultativo. 

Art. 14 – Compete ao Coordenador de Ensino clínico e Estágio: 

I. Elaborar, em conjunto com os professores supervisores, o Regulamento de 

Prática e Estágio Curricular do Curso de Enfermagem, o qual será submetido 

à aprovação do Colegiado do Curso de Enfermagem; 

II. Solicitar campo de prática e estágio de acordo com o objeto a ser aprendido; 

elaborar o cronograma de estágios, distribuição dos acadêmicos em grupos; 

III. Propor a celebração de convênios e subvenções; 

IV. Manter atualizado, permanentemente, o cadastro das atividades de prática e estágio curricular 
do Curso de Enfermagem em conjunto com o professor supervisor; 

V. Estabelecer estratégias para ampliar os campos de ensino clínico e estágio; 
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VI. Fornecer, quando solicitada, carta de apresentação do acadêmico; 

VII. Promover palestras, seminários, visitas, objetivando esclarecer sobre os 

programas de prática e estágio; 

VIII. Organizar e manter atualizada a documentação dos acadêmicos e estagiários; 

IX. Divulgar as vagas para estágio, oferecidas pelas unidades concedentes; 

X. Promover reuniões com os professores supervisores sempre que necessário; 

XI. Proceder, com os professores supervisores, acadêmicos e estagiários, reuniões de 
esclarecimento e avaliação global do estágio; 

XII. Ratificar o desligamento do estagiário do campo de estágio, procedido pelo professor 
supervisor; 

XIII. Comprometer–se com o contínuo aperfeiçoamento do Regulamento de Ensino clínico e 
Estágio Curricular do Curso de Enfermagem. 

CAPÍTULO V 

DA PRÁTICA PROFISSIONAL E ESTÁGIO SUPERVISONADO 

SEÇÃO I – DA OPERACIONALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 

Art. 15 – O Ensino clínico será desenvolvido mediante matrícula na disciplina com prática, ofertada 
a partir do 6º semestre do currículo do Curso de Enfermagem, conforme Matriz Curricular do Curso 
de Enfermagem; 

Art. 16 – Os ensinos clínicos deverão ser desenvolvidos concomitantemente os conteúdos teóricos 
correspondentes. 

Art. 17 – Os ensinos clínicos e estágios curriculares deverão desenvolver ações de enfermagem 
compatíveis com o nível de preparo do estudante e pertinentes a programação desenvolvida na (s) 
disciplina (s) teórica (s) correspondente(s). 

Art. 18 – A supervisão de ensinos clínicos e estágios devem ser entendidas como orientação 
fornecida ao acadêmico no decorrer das atividades, por docente, de forma a proporcionar ao 
acadêmico, o pleno desempenho de ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão 
em que se processa a vida prática. 

Art. 19 – A supervisão do ensino clínico e estágio obrigatório serão consideradas como atividade 
de ensino e computado ao professor supervisor como hora–aula, conforme a Política Docente da 
Faculdade do Futuro 

Art. 20 – A supervisão do ensino clínico e estágio dar–se–ão na forma direta ou indireta, de 
acompanhamento feito pelo professor supervisor por meio de orientações individuais e/ou coletivas 
das atividades desenvolvidas no campo de estágio ao longo de todo o processo. 

Art. 21 – Compete ao professor supervisor: 

I – informar o acadêmico sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação de ensino clínico 
e estágio; 

II – orientar, acompanhar e avaliar o acadêmico durante o desenvolvimento do ensino clínico e 
estágio obrigatório; 

III – comparecer, às reuniões e demais promoções de interesse de ensino clínico e estágio; 
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IV – atender aos dispositivos regulamentares no que diz respeito à orientação didática, frequência 
às aulas, a execução de trabalhos escolares; 

V – abster–se de atos que possam importar no descumprimento / desrespeito aos preceitos éticos, 
morais, sociais e culturais quer sejam na trato com autoridades públicas e/ou da Faculdade, 
docentes, integrantes do corpo administrativo, com próprios colegas, bem como em relação a todas 
as pessoas de outras instituições de ensino/assistência pelos quais o aluno vier a passar; 

V – orientar o acadêmico e estagiário sobre o plano de ensino clínico e estágio, acompanhando sua 
execução; 

VI – receber e analisar o controle de frequência, relatórios e outros documentos dos acadêmicos e 
estagiários; 

VII – consultar, quando necessário, o Coordenador de Ensino clínico e Estágio sobre o 
desligamento do acadêmico; 

VIII – proceder ao desligamento do acadêmico do campo quando se fizer necessário; 

IX – proceder à avaliação do acadêmico e do ensino clínico e estágio como um todo; 

X – solicitar reuniões com o Coordenador de Ensino clínico e Estágio, quando se fizerem 
necessárias; 

XI – colaborar com o Coordenador de Ensino clínico e Estágio na elaboração e contínuo 
aperfeiçoamento do Regulamento de Ensino clínico e Estágio Curricular do Curso de Enfermagem. 

XII – estar em dia com as obrigações contratuais para com a Faculdade, sem o qual poderá ser 
impedido de participar das atividades curriculares. 

Art. 22 – Compete ao professor supervisor quanto ao campo de ensino clínico e estágio: 

I. Comparecer ao campo de prática, para conhecê–lo, pelo menos um dia antes do início do 
estágio; 

II. Entrar em contato com o (a) Enfermeiro (a) Supervisor ou chefe da unidade do campo de prática 
profissional para informar à unidade as características do grupo e os objetivos do ensino clínico e 
estágio; informar o período e horário em que o ensino clínico ou estágio acontecerá; identificar os 
procedimentos a serem realizados e conhecer a equipe de enfermagem lotada no setor. 

III. Apresentar–se uniformizado no campo de ensino clínico ou estágio 

IV. Não faltar no ensino clínico ou estágio. Em caso de necessidade, comunicar a coordenação de 
ensino clínico e estágios; 

V. Permanecer no campo de ensino clínico e estágios nos dias e horários destinados para esta 
finalidade; 

Art. 23 – Compete ao Acadêmico: 

I. Informar–se e cumprir as normas e regulamentos de ensino clínico e do estágio; 

II. Definir, com o professor supervisor, o período, o campo e as condições para o cumprimento do 
ensino clínico ou estágio; 

III. Apresentar relatórios, pesquisas, trabalhos ao professor supervisor quando solicitados; 

IV. Respeitar o sigilo e as particularidades da unidade concedente de ensino clínico e estágio e 
obedecer as normas por ela estabelecidas. 
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V. Apresentar–se no campo de ensino clínico e estágio devidamente uniformizado, e com material 
de bolso completo. (anexo I) 

VI. Portar o crachá no campo de ensino clínico e estágio 

VII. Zelar pela ordem e materiais utilizados em cada unidade de ensino clínico e estágio; 

VIII. Cumprir rigorosamente as normas apresentadas pela instituição do campo de ensino clínico e 
estágio; 

IX. Respeitar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no que diz respeito à atitude 
profissional e sigilo; 

X. Abster–se dos atos que possam importar no descumprimento / desrespeito aos preceitos éticos, 
morais, sociais e culturais quer sejam na trato com clientes, autoridade públicas e/ou da Faculdade, 
docentes, integrantes do corpo administrativo, com os próprios colegas, bem como com relação a 
todas as pessoas de outras instituições de ensino/assistência pelos quais o aluno vier a passar; 

XI. Desempenhar suas atividades com responsabilidade, evitando erros técnicos, se caso 
ocorrerem, os mesmos serão julgados pelo professor supervisor e Coordenação do Curso; 

XII. Socializar–se e ter a capacidade de estabelecer e manter contatos com o cliente, colegas e 
equipe. 

XIII. Respeitar a pontualidade para início de ensino clínico e estágio. Sendo que é de 
responsabilidade do aluno estar 10 min. antes do horário de ensino clínico e estagio, com a 
finalidade de preparar o material pessoal que irá utilizar e se uniformizar; 

XIV. É vetado ao aluno circular nas dependências da Instituição de ensino clínico e estágio fora do 
período do estágio; 

XV. Ter o direito a 15 min. de intervalo, por dia de ensino clínico e estágio, sendo que o mesmo 
ficará a critério do professor e da Instituição; 

SEÇÃO II – DA AVALIAÇÃO DE ENSINO CLÍNICO E ESTÁGIO CURRICULAR 

Art. 24 – O desempenho do acadêmico no ensino clínico e estágio curricular obrigatório serão 
avaliados pelo professor supervisor, com base no instrumento de avaliação (anexos II e III); 

Art. 25 – O supervisor ao avaliar o desempenho do estagiário deverá levar em consideração, no 
mínimo: 

I – frequência do acadêmico, registrada em diário de classe ou outro meio apropriado, preenchida e 
assinada pelo supervisor e enviada ao final do período do estágio diretamente ao coordenador de 
ensino clínico e estágio; 

II – características individuais de desempenho do acadêmico, conforme Instrumento de Avaliação 
fornecida preenchida e assinada pelo supervisor e enviada ao final do período de ensino clínico e 
estágio diretamente ao coordenador de ensino clínico e estágio. 

Art. 26 – A aprovação no Estágio Supervisionado exigirá frequência mínima de 75% (setenta e 
cinco por cento) e nota mínima 6,0 (seis), numa escala de 0 (zero) a 10,0 (dez). 

I. Entende–se como falta a ausência do estudante no decurso das horas diárias de trabalho 
programadas, seu atraso ou saídas antecipadas que excedam o tempo de 10 min. (dez minutos); 

II. A média final da pratica será associada à teoria, através de média aritmética da fórmula: 

MT + ME / 2 = MF 
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Na qual MT (média da teoria), ME (média da pratica), MF (média final). 

III. Os trabalhos e o desempenho técnico do aluno serão computados na nota final de ensino clínico 
e estágio 

IV. Não haverá reposição de ensino clínico e estágios, pois as faltas justificadas enquadram–se na 
porcentagem permitida de 25% (vinte e cinco por cento) 

V. Se o aluno apresentar mais de 01 atraso será considerado falta. 

VI. Estará apto a receber a aprovação nas respectivas disciplinas que contemplam Ensinos clínicos 
curriculares, o estudante que: 

– apresentar frequência mínima exigida; 

– Obtiver média final igual ou superior a 6.0 (seis); 

– Satisfazer as demais exigências constantes deste regulamento. 

OBS: pelos ensinos clínicos fazerem parte integrante das disciplinas o aluno que obtiver nota igual 
ou inferior a 6,0 (seis) prestará exame final Teórico–Prático, tendo que obter a nota final de no 
mínimo 5,0 (cinco) da média aritmética entre MF e exame teórico prático final. 

CAPÍTULO VI 

DO ESTÁGIO VOLUNTÁRIO 

Art. 27 – O Estágio Voluntário pode ser realizado por acadêmicos regularmente matriculados desde 
que não cause prejuízo às atividades regulares do curso. 

Art. 28 – A realização de estágio voluntário, por acadêmicos do curso de Enfermagem, dar–se–á 
com a ciência do Coordenador de ensino clínico e Estágio e, na falta deste, do Coordenador do 
Curso, a fim de que seja providenciada a documentação necessária descrita no Art. 9º. 

Art. 29 – As atividades previstas para o voluntário deverão estar relacionadas à especificidade do 
curso, de forma a garantir o aprimoramento da formação acadêmica e profissional. 

Art. 30 – É vedada ao acadêmico a realização de estágios voluntários concomitante, com o ensino 
clínico e estágio curricular. 

Art. 31 – Caberá à unidade concedente de estágio: 

I – designar um supervisor técnico para acompanhar o estagiário em suas atividades; 

II – fornecer, ao final do estágio, declaração comprobatória de sua realização onde deverão 
constar, entre outros dados, nome do acadêmico estagiário, períodos de realização, total de horas 
cumprida, local e nome do supervisor técnico do estágio realizado. 

Art. 32 – O estágio Extra Curricular poderá ser aproveitado na forma de atividades 
complementares, obedecidos aos critérios e limites estabelecidos pelo Colegiado do Curso de 
Enfermagem, após análise dos comprovantes descritos no Art. 34. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 33 – Os estágios voluntários poderão ser remunerados pela unidade concedente, sem prejuízo 
de sua finalidade acadêmica. 

Art. 34 – A realização de estágio voluntário realizado no exterior obedecerá a regulamentos 
próprios, aprovados pelo Conselho Coordenador. 
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Art. 35 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica, ouvidos o Coordenador do 
Colegiado de Curso de Enfermagem e o Coordenador de ensinos clínicos e Estágios. 

Art. 36 – O presente Regulamento de ensino clínico e estágio curricular do Curso de Enfermagem 
entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

1.11. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, enriquecedores 
e complementadores do perfil do formando, que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de 
habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente 
acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de 
extensão junto à comunidade. 

As Atividades Complementares são concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de 
realizar, em prolongamento às demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma 
autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento 
propiciado pelo Curso de Graduação em Enfermagem. 

Entende–se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida 
nas atividades previstas no desenvolvimento regular dos componentes curriculares do Curso de 
Graduação em Enfermagem desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento 
pessoal e profissional do aluno. 

Deve–se levar em conta a conexão material mínima da atividade com o Curso de 
Graduação em Enfermagem, em uma perspectiva interdisciplinar, e analisar sua relevância para o 
processo de ensino–aprendizagem. 

Consideram–se Atividades Complementares aquelas promovidas pela Faculdade do 
Futuro, ou por qualquer outra instituição, classificadas nas seguintes modalidades: 

I – GRUPO 1: Atividades vinculadas ao ENSINO; 

II – GRUPO 2: Atividades vinculadas à PESQUISA; 

III – GRUPO 3: Atividades vinculadas à EXTENSÃO; 

IV – GRUPO 4: OUTRAS. 

São consideradas atividades vinculadas ao ENSINO, no GRUPO 1, as seguintes:  

I – a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do Curso de Graduação em 
Enfermagem, desde que contribuam para o aprimoramento e atualização na área de formação do 
aluno; 

II – o exercício efetivo de monitoria na Faculdade do Futuro, com formalização institucional e 
exigência de parecer final favorável do professor responsável; 

III – o efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou privada, como processo 
de complementação da formação do aluno, e mediante comprovação fornecida pela instituição em 
que o interessado realizou o estágio. 

É considerada atividade vinculada à PESQUISA, no GRUPO 2, o conjunto de ações 
sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, voltadas para a investigação de tema 
relevante para a formação profissional. As atividades desenvolvidas em grupos de estudos e 
vinculadas a grupo de pesquisa cadastrado na Instituição podem ser computadas como Atividades 
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Complementares de PESQUISA. 

São consideradas atividades vinculadas à EXTENSÃO, no GRUPO 3, as desenvolvidas em 
cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, conferências, palestras, oficinas, semanas 
acadêmicas, gincanas culturais ou outras similares. 

São consideradas atividades vinculadas ao GRUPO 4 (OUTRAS) atividades realizadas 
pelo discente como a participação efetiva em programas ou projetos de serviço comunitário e ou de 
promoção social, patrocinados, promovidos pela IES ou o exercício de cargo de representação 
estudantil em entidade nacional ou estadual, na diretoria do Diretório Acadêmico e, ainda, nos 
órgãos colegiados da Faculdade do Futuro, e nas representações de turma, computado apenas o 
período em que estiver efetivamente matriculado no Curso de Graduação em Farmácia da 
Faculdade do Futuro. 

O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a 
carga horária de 200 horas, definida na matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem.  

As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou 
período letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, 
sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino do Curso de Graduação em 
Enfermagem, que são prioritárias. 

As Atividades Complementares são planejadas conjuntamente pelo NDE, pela 
Coordenadoria do Curso de Graduação em Enfermagem, professores e alunos, semestre a 
semestre, e podem ser cumpridas, de acordo com os interesses dos alunos e suas vocações, 
dentro da própria Instituição, ou fora dela.   

Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as Atividades Complementares devem ser 
livremente escolhidas pelo aluno, observando o rol de possibilidades admitidas pela Faculdade do 
Futuro. Para efeitos de contabilização, nenhuma atividade poderá ultrapassar 30% do total da 
carga horária de Atividades Complementares, exceto para as disciplinas optativas e eletivas, as 
quais poderão ser contabilizadas até o máximo de 60% do total da carga horária de Atividades 
Complementares. 

A programação das Atividades Complementares está sujeita a validação do NDE e da 
Coordenadoria de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os objetivos do Curso de 
Graduação em Enfermagem, expressos no Projeto Pedagógico de Curso. 

A validação das Atividades Complementares deve ser requerida pelo aluno, instruindo o 
pedido com a comprovação de frequência, comparecimento ou participação nos eventos 
extracurriculares. São consideradas válidas, independente de justificação do aluno ou de exame de 
compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pela Faculdade do Futuro, ou por ela 
referendadas. O processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades 
Complementares fica registrado na Coordenação de Curso e seus comprovantes devidamente 
arquivados na Secretaria Acadêmica. 

1.12. Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório do Curso de 
Graduação em Enfermagem da Faculdade do Futuro que tem por objetivos estimular a produção de 
conhecimento nas áreas específicas do curso e propiciar aos discentes a participação em situações 
reais ou simuladas de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como a análise 
crítica das mesmas.  
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O TCC deve ser um mecanismo, em todas as suas variantes, de articulação entre as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão além de permitir o estabelecimento de um elo de ligação 
entre a Faculdade do Futuro, a comunidade e o estudante para complementar a sua formação, no 
que tange ao desempenho de sua futura atividade profissional. 

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste de um estudo a ser realizado a partir de um 
projeto inicial, podendo envolver pesquisa experimental, bibliográfica e/ou de campo, cuja 
apresentação final deve ser em forma de artigo científico. O TCC é obrigatório para a conclusão do 
curso e deve ser executado pelos discentes sob orientação de um docente. O TCC fará parte do 
acervo bibliográfico da Faculdade do Futuro. 

Eixos temáticos para pesquisa – Curso de Graduação em Enfermagem 

� Enfermagem no processo de saúde e doença da coletividade 

Ementa: Investiga aspectos teóricos e práticos do saber da enfermagem no campo da 
saúde. Priorizando as necessidades assistenciais de atenção básica, promoção da saúde, 
qualidade de vida da população, educação em saúde, educação ambiental, co contexto da 
sociedade brasileira. 

� Educação e Saúde 

� Saúde Coletiva; 

� Epidemiologia. 

� Enfermagem nas ações do cuidado integralizado 

Ementa: Concentra estudos que possuam objetos relacionados ao cotidiano de cuidar e de 
ser cuidado em diferentes áreas do conhecimento de enfermagem. 

� Criança e Adolescente; 

� Adulto e Idoso; 

� Saúde do Trabalhador; 

� Saúde Mental; 

� Saúde da Mulher; 

� Cuidado e Tecnologia. 

� Enfermagem nas ações de gestão e administração dos serviços de saúde 

Ementa: Congrega estudos sobre a aplicabilidade dos conhecimentos gerenciais e 
administrativos na prática da enfermagem nas instituições de saúde de todos os níveis. 
Busca relacioná–los as práticas assistenciais da enfermagem, conjugando conhecimentos 
que beneficiem os clientes, profissionais e instituições. 

� Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares; 

� Planejamento de ações e serviços de saúde; 

� Avaliação dos Serviços de Saúde; 

� Auditoria; 

� Sistemas de Informação em Saúde. 

� Enfermagem e questões éticas: 
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Ementa: Aborda questões éticas e legais do exercício da enfermagem e suas relações com 
os serviços de saúde, sociedade, e equipe multidisciplinar. 

� Bioética 

� Exercício Profissional 

� Ética e Sociedade. 

� História, Desenvolvimento e Profissionalização da Enfermagem: 

Ementa: Congrega estudos sobre o desenvolvimento do saber e das práticas focalizando a 
evolução histórica do processo de profissionalização da Enfermagem. 

� Ensino e Formação Profissional; 

� História da Enfermagem; 

� Estudo das Especialidades. 

 

A seguir é apresentado o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 
Graduação em Enfermagem da Faculdade do Futuro que disciplina em detalhes a execução do 
TCC no âmbito do curso. 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Este regulamento tem por finalidade regulamentar as atividades de Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) do curso de graduação em Enfermagem. 

Art. 2º. O TCC consiste no desenvolvimento de um estudo em forma de artigo desenvolvido 
mediante pesquisa experimental, bibliográfica e/ou de campo, obrigatório para a conclusão do 
curso, permitido ter até três autores, sendo dois alunos e o professor orientador. 

Parágrafo único: A formalização do TCC deverá seguir as seguintes normas da ABNT NBR, 6022 –
2003; NBR 14.724 –2005 e não exceder 25 laudas. Para que não haja dúvidas, será elaborado um 
manual de formalização do TCC. 

Art. 3º. Os objetivos do TCC são os de propiciar aos acadêmicos a oportunidade de compreender e 
apreender os elementos envolvidos no processo de pesquisa, estimulando a produção de 
conhecimento nas áreas específicas do curso e propiciar aos discentes a participação em situações 
reais ou simuladas de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, bem como análise crítica 
das mesmas.  

Art. 4º. Os Trabalhos de Conclusão de Curso devem ser um mecanismo, em todas as suas 
variantes, de articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão além de permitirem o 
estabelecimento de um elo de ligação entre a Faculdade, a Comunidade e o estudante para 
complementar a formação do mesmo, no que tange ao desempenho de sua futura atividade 
profissional. 

Capítulo II 

DO COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 5º. O coordenador de TCC será o professor responsável pela disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso, com carga horária constante na disciplina. 
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Art. 6º. Ao coordenador de TCC compete: 

I- Cumprir e fazer cumprir, no que lhe compete, este regulamento; 

II- Divulgar as disposições deste regulamento e das normas que o complementam, 
esclarecendo o corpo docente e o discente sobre a forma de sua execução; 

III- Elaborar calendário das atividades relativas ao TCC, em especial o cronograma de 
apresentação dos mesmos; 

IV- Atender os orientadores no que se refere as atividades relacionadas ao TCC; 

V- Elaborar e encaminhar aos professores orientadores formulário de registro de presença e 
das atividades de acompanhamento dos orientandos; 

VI- Convocar, sempre que necessário, reunião com os professores orientadores e/ou com os 
acadêmicos; 

VII- Realizar anualmente consulta aos professores sobre disponibilidade para orientação e 
temáticas que se propõe a orientar; 

VIII- Encaminhar os acadêmicos aos respectivos orientadores de acordo com as propostas 
temáticas apresentadas pelos alunos e áreas de conhecimento dos docentes; conforme previsto no 
Projeto Pedagógico do Curso; 

IX- Manter arquivo atualizado com os projetos de TCC em andamento e concluídos; 

X- Providenciar o encaminhamento a Biblioteca Central de cópias dos TCC’s aprovados; 

XI- Agendar a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e os seminários, 
providenciando local e equipamentos necessários, segundo a disponibilidade da Instituição; 

XII- Elaborar ata de apresentação de TCC; 

XIII- Registrar em livro de chamada as notas atribuídas aos acadêmicos; 

XIV- Tomar medidas necessárias para o cumprimento deste regulamento. 

Capítulo II 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

Art. 7º. O TCC é desenvolvido sob orientação de um professor com titulação mínima de 
especialista. 

Art. 8º. Todos os professores que integram a grade curricular do curso, poderão atuar como 
orientadores, co–orientadores e colaboradores. Exceção para os professores que exercem 
unicamente a atividade de supervisão de estágios, que poderão ser co–orientadores ou 
colaboradores do TCC. 

Art. 9º. Professores de outros cursos da Faculdade do Futuro ou outros profissionais poderão atuar 
como co–orientadores ou colaboradores. 

Art. 10. Os professores orientadores deverão orientar no mínimo 2 (dois) Trabalhos de Conclusão 
de Curso e no máximo 5 (cinco). 

Art. 11. Os encargos dos orientadores serão decididos valendo–se do número de trabalhos 
orientados e titulação. 
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Art. 12. Os docentes do curso deverão manifestar, ao coordenador do TCC no final do ano letivo 
que antecede ao da orientação, sua disponibilidade quanto ao número de trabalhos que poderá 
orientar e temática de sua área de atuação e/ou de seu interesse para orientação. 

Art. 13. A substituição do orientador, durante o processo de elaboração do TCC, só será permitida 
quando outro docente assumir sua orientação, mediante aprovação do Colegiado de Curso. 

Art. 14. Em casos que envolverem problema de qualquer natureza entre acadêmico e orientador, 
caberá ao Coordenador de TCC a solução, podendo, se entender necessário, submeter o caso ao 
Colegiado de Curso. 

Art. 15. O professor orientador tem, sem exclusão de outros inerentes à sua atividade, os seguintes 
deveres específicos: 

I- Observar as normas que orientam os Trabalhos de Conclusão; 

II- Orientar os discentes quanto à metodologia, etapas, conteúdo e formatação dos projetos; 

III- Cumprir prazos de correção e devolução do material aos estudantes, respeitando o limite 
de 7 dias corridos; 

IV- Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC; 

V- Destinar a cada trabalho orientado, 1 (uma) hora/aula semanal, com cronograma 
previamente estabelecido para o total do período, sem prejuízo das aulas normais do curso; 

VI- Apresentar 1 (um) Relatório Parcial de Acompanhamento, nas datas definidas pelo 
coordenador de TCC 

VII- Entregar ao final da orientação e sempre que solicitado à Coordenação do TCC, relatório 
da orientação dos acadêmicos, conforme formulário próprio; 

VIII- Determinar os membros que comporão a banca avaliadora ao Coordenador de TCC e 
encaminhar sua decisão em impresso próprio à coordenação de TCC em um prazo de 
antecedência  mínimo de 15 dias úteis da data prevista para defesa do TCC; 

IX- Preencher e entregar os documentos para agendamento da defesa: registro das 
orientações, composição da banca examinadora, parecer favorável à defesa, 3 cópias impressas e 
encadernadas do TCC; 

X- Presidir a banca dos Trabalhos de Conclusão de Curso, dos alunos que orientou; 

XI- Orientar os alunos para que insiram na versão final do TCC as correções propostas pela 
banca examinadora; 

XII- Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Art. 16. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do acadêmico, o que não 
exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro das normas deste 
regulamento, as atribuições decorrentes de sua atividade de orientador. 

Capítulo IV 

DOS ACADÊMICOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 17. Considerar–se–á acadêmico em fase de realização do TCC aquele que estiver 
regularmente matriculado na disciplina de TCC. 
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Art. 18. O acadêmico em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes deveres: 

I – Observar o regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso, 

II– participar das reuniões convocadas pelo Coordenador do TCC e pelo seu Orientador; 

III – cumprir o cronograma preestabelecido com o seu professor orientador;  

IV–  Apresentar 1 Relatório Parcial de Acompanhamento, nas datas definidas pelo coordenador de 
TCC; 

V– Elaborar a versão final de seu TCC, de acordo com Regulamento, e segundo as instruções de 
seu orientador; 

VI – cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do TCC para entrega de projetos, versão 
final do TCC e apresentação do mesmo; 

VII – entregar ao orientador 03 (três) cópias de seu TCC, em papel A4, encadernado em espiral; e 
uma cópia em CD; 

VIII – comparecer no dia e hora determinado para apresentar seu trabalho à banca: 

IX – Adotar em todas as situações uma postura ética, responsável e profissional. 

X – cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Parágrafo único – O aluno deverá entregar ao coordenador de TCC cópia em capa dura da versão 
final do trabalho, já incluída as correções e sugestões da banca examinadora. A entrega da versão 
final do TCC é requisito para a colação de grau. 

Capítulo V 

DO PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 19. Antes de iniciar o TCC o acadêmico deverá eleger a área sobre a qual versará o trabalho 
que pretende desenvolver dentro dos termos sugeridos pelo orientador. 

Parágrafo único. Cabe ao professor orientador aprovar, rejeitar ou determinar alterações no projeto 
do TCC. 

Art. 20. A estrutura do projeto de TCC compõe–se no mínimo de: 

I – Introdução (assunto, tema, problema, pressupostos teóricos) 

II – Justificativa 

III – Objetivos 

IV – Metodologia 

V – Referências bibliográfica 

VI – Cronograma 

Parágrafo Único. O projeto deverá ter no mínimo 02 e no máximo 05 folhas. 

Art. 21. Uma vez aprovado o projeto de TCC, a mudança do tema só será permitida com a 
elaboração de um novo projeto, mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: 

I – aprovação expressa do professor orientador; 

II – concordância expressa de outro professor em realizar a orientação, caso a mudança não seja 
aceita pelo orientador do primeiro tema; 
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III – aprovação do Coordenador do TCC. 

Parágrafo único. Mudanças pequenas, que não comprometem as linhas básicas do projeto, são 
permitidas a qualquer tempo, sob a responsabilidade do professor orientador. 

Art. 22. Se o projeto de TCC se propõe a uma pesquisa envolvendo seres humanos, o mesmo 
deverá ser encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Art. 23. O parecer do comitê de ética deverá estar anexado a versão final do TCC. 

Capítulo VI 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 24. O TCC, deve ser elaborado considerando–se: 

I – na sua estrutura formal, as técnicas estabelecidas pela ABNT, no que forem aplicáveis; 

II– no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no art. 3 deste Regulamento e a vinculação direta 
do tema com um dos ramos do conhecimento específico do curso. 

Art. 25. A estrutura do TCC deve conter no mínimo: 

Elementos Pré– textuais: 

 I – Capa 

11 – Folha de rosto 

III – Sumário 

IV – Resumo 

Elementos Textuais 

I – Introdução (problematização, a justificativa, o objeto do estudo, as questões norteadoras / 
hipóteses, os objetivos da pesquisa, a delimitação do estudo e sua contribuição) 

II– Metodologia 

III – Resultados e Discussões 

IV– Considerações finais / Conclusão 

Elementos Pós –Textuais: 

I – Referências bibliográficas 

II– Anexos e apêndices (quando existirem) 

Art. 26. As cópias do TCC entregues ao orientador devem seguir os critérios estabelecidos pela 
ABNT e descritos no manual para elaboração de TCC. 

Capítulo VII 

DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 27. A apresentação do TCC será organizado pelo Coordenador do TCC. 

Art. 28. Na apresentação oral, o acadêmico terá 30 (trinta) minutos para fazer sua exposição e 30 
(trinta) minutos para arguição, sugestões e comentário. 

Art. 29. O TCC será avaliado por uma banca, composta pelo orientador do trabalho e por mais dois 
docentes ou profissionais de reconhecido saber na área, que avaliarão tanto o texto escrito como a 
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apresentação do trabalho, sendo um dos avaliadores obrigatoriamente portadores do título de 
mestre ou doutor. 

Parágrafo único. Os itens de avaliação são definidos pelo Colegiado de Curso a cada ano letivo. 

Art. 30. O acadêmico que não entregar o TCC ou não comparecer para a sua apresentação sem 
justificativa na forma da legislação vigente, será considerado reprovado. 

Art. 31. A nota final do aluno será composta pela nota obtida na apresentação à Banca de 
Avaliação Final.  

§ 1o. O aluno será considerado reprovado quando obtiver nota inferior a 6.0 (seis).  

§ 2 o. O aluno deverá fazer as correções solicitadas pela banca e entregar o projeto corrigido, em 
impressão em capa dura, pessoalmente, ao coordenador de TCC no prazo de vinte dias úteis. 
Somente após este evento, a nota da banca será disponibilizada à Secretaria Geral. 

 Art. 32. A nota final do aluno na Banca de Avaliação final será a média aritmética das notas 
atribuídas por cada membro da banca. 

 Art. 33. Em caso de reprovação, o aluno poderá refazer seu projeto ou realizar um novo projeto 
tendo que defender em um período mínimo de seis meses e máximo de um ano.  

 Art. 34. Para cada 07 (sete) dias corridos de atraso na entrega do trabalho, serão descontados, 
automaticamente, 0.5 (meio) ponto da nota final atribuída pela banca. 

Capítulo IX 

DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 35. As sessões de apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso são públicas e serão 
anunciadas nos editais e home–page da Faculdade do Futuro a título de convite aos docentes e 
discentes da Instituição. 

Art. 36. Fica facultado ao aluno que obtiver nota final 9,0, ou superior, ou por indicação da Banca 
Examinadora, a submissão do artigo de TCC para publicação na revista técnico–científica, da 
própria instituição, ou indicada pela banca examinadora; 

Art. 37. Os casos omissos serão decididos pelo Coordenador do TCC, com ad referendum do 
Colegiado de Curso. 

1.13. Metodologia 

A metodologia indica as grandes linhas de ação utilizadas pelos professores em suas aulas, 
pois é o meio de que lança mão para trabalhar os conteúdos curriculares e alcançar os objetivos 
pretendidos. 

As linhas de trabalho estão centradas na valorização do processo ensino–aprendizagem que 
provoque uma postura dinâmica e crítica dos alunos, assim como na utilização de ferramentas de 
ensino que contribuam para a implementação de um processo ensino–aprendizagem 
emancipatório, que permita a abertura de espaços para a reflexão e a construção do conhecimento. 
Assim sendo, a metodologia utilizada encontra–se comprometida com o desenvolvimento do 
espírito científico, com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. 

A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, habilidades e 
valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso 
capacidades pessoais. A atividade pedagógica, entendida como um espaço interdisciplinar, evita a 
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fragmentação e a compartimentalização dos conteúdos. Nas atividades do Curso de Graduação em 
Enfermagem, privilegiam–se as estratégias individuais para a realização das diferentes atividades 
propostas. Essa liberdade de ação e criação é inerente ao processo ensino–aprendizagem e 
constitui–se de fundamental importância para o processo de formação profissional. Esse processo 
de formação é entendido sob um contexto de interação, autonomia e cooperação. O futuro egresso, 
com base nas experiências vividas durante sua formação, deverá ser capaz de atuar 
autonomamente. Entre as estratégias de ensino que serão utilizadas, destacam–se: 

a) aulas, conferências e palestras; 

b) projetos de investigação científica numa perspectiva interdisciplinar; 

c) práticas didáticas na forma de monitorias, demonstrações e exercícios etc.; 

d) consultas supervisionadas em biblioteca para identificação crítica de fontes relevantes; 

e) aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, recursos e instrumentos da área; 

f) visitas, documentadas através de relatórios, a pessoas jurídicas de direito privado e os 
órgãos da administração pública; 

g) projetos de extensão e eventos de divulgação do conhecimento; 

h) elaboração e avaliação de projetos para organizações; 

i) realização de atividades extracurriculares; 

j) estudo de caso; 

k) práticas integrativas voltadas para o desenvolvimento de competências e habilidades em 
situações de complexidade variada, representativas do efetivo exercício profissional, sob a forma 
de estágio supervisionado. 

O Curso de Graduação em Enfermagem estrutura–se em torno dos seguintes princípios 
metodológicos, definidos no PDI: interdisciplinaridade, indicada como forma de admitir a ótica 
pluralista das concepções de ensino, integrando os diferentes campos do conhecimento e 
possibilitando uma visão global da realidade; como forma de superar o pensar simplificado e 
fragmentado da realidade; como forma de integrar conhecimentos, buscando uma unidade do 
saber e a superação dos currículos centrados em conteúdos; articulação entre teoria e prática, que 
pressupõe ações pedagógicas que, ultrapassando os muros da academia, indicam a necessidade 
da inserção do aluno em realidades concretas, fazendo com que a formação centrada na prática 
busque uma contínua aproximação do mundo do ensino com o mundo do trabalho; – diversificação 
dos cenários de aprendizagem, implicando na participação de docentes, discentes e profissionais 
nos vários campos do exercício profissional. Essa participação se apresenta na perspectiva de uma 
efetiva articulação que contribui para a formação profissional. A realidade concreta e os reais 
problemas da sociedade são substratos essenciais para o processo ensino–aprendizagem; 
articulação da investigação científica com o ensino e com a extensão, viabilizando a troca de 
experiências e a construção/reconstrução/significação de conhecimentos.  

1.14. Políticas de Ensino 

A Faculdade do Futuro adota como referencial pedagógico a prática da “educação ao longo 
de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão Internacional 
sobre a Educação para o Século XXI.  
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Nessa perspectiva, a educação proporciona ao indivíduo um conhecimento dinâmico do 
mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando–o para o exercício profissional em tempos de 
mudanças.  

Conforme enfatizado no referido Relatório, “a educação deve transmitir, de fato, de forma 
maciça e eficaz, cada vez mais, saberes e saber–fazer evolutivos, adaptados à civilização 
cognitiva, pois são as bases das competências do futuro. Simultaneamente, compete–lhe encontrar 
e assinalar as referências que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de 
informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e privados e as levem a 
orientar–se para projetos de desenvolvimento individuais e coletivos. À educação cabe fornecer, de 
algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a 
bússola que permita navegar através dele”. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza–se em torno de quatro aprendizagens 
fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

– Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que nos ajudam 
a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos saberes de nossa época. A 
iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o início da vida humana à não 
aceitação de qualquer resposta sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja 
em contradição com os fatos.  

– Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. "Fazer" também significa criar algo 
novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a exercer uma profissão em 
conformidade com suas predisposições interiores.  

– Aprender a viver juntos significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que regulamentam 
as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Porém, essas normas devem ser 
verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e não sofridas como 
imposições exteriores. "Viver junto" não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas 
diferenças embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias posições.  

– Aprender a ser implica em aprender que a palavra "existir" significa descobrir os próprios 
condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida individual e social.  

Focada nessas premissas norteadoras, a Faculdade do Futuro incorpora aos seus cursos 
abordagens que busquem: 

– a construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento que constitui a 
Instituição, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e integração, globalidade e 
especificidade; 

– a interação recíproca com a sociedade caracterizada pela educação e desenvolvimento 
econômico–social sustentáveis, reafirmando o seu compromisso como potencializadora da 
formação humana e profissional; 

– a construção permanente da qualidade de ensino: entendida e incorporada como 
processual e cotidiana da graduação e da pós–graduação, indagando continuamente sobre: Que 
tipo de sociedade temos e queremos?, Qual a função dos cursos superiores frente às novas 
relações sociais e de produção? Qual o perfil do profissional a formar frente às exigências do 
mercado de trabalho?; 
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– a integração entre ensino, pesquisa e extensão buscando a construção de um processo 
educacional fundado na elaboração/reelaboração de conhecimentos, objetivando a apreensão e 
intervenção na realidade enquanto uma totalidade dinâmica e contraditória; 

– a extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a coletividade 
beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da pesquisa, socializando o saber e a 
coleta do saber não científico elaborado pela comunidade para, estruturando–o em bases 
científicas, restituí–lo a sua origem; 

– o desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão da concepção 
de conhecimento entendido como atividade humana e processualmente construído na produção da 
vida material; 

– a busca permanente da unidade teoria e prática, o que exige a incorporação de professores 
e alunos em atividades de pesquisa e iniciação científica. 

 

1.15. Políticas de Pesquisa 

A Faculdade do Futuro entende a necessidade de incentivar a pesquisa como apoio 
necessário à qualificação do ensino, pautando–se pelos seguintes princípios: 

– o conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento econômico 
sustentável e responsável de uma região; 

– o compromisso dos cursos superiores com as demandas da região em que estes se 
localizam deve estar refletido na política de pesquisa da Instituição, ainda que esta não se volte, 
exclusivamente, para tais demandas; 

– a prática da pesquisa contribui para a formação de profissionais aptos a propor soluções 
alternativas e criativas face às transformações sociais, desenvolvendo nos alunos as seguintes 
habilidades: percepção crítica da realidade; reflexão de caráter interdisciplinar; elaboração de 
textos técnico–científicos e filosóficos de qualidade; desenvolvimento de trabalhos em grupo; 
levantamento, avaliação e sistematização de dados; seleção e utilização de conhecimentos úteis à 
atividade profissional; 

– a pesquisa prepara os alunos para a disseminação do saber, tornando possível a formação 
de professores e futuros ingressos nos programas de pós–graduação, lato e stricto sensu; 

– a pesquisa reverte–se em benefícios para a Instituição, promovendo o ensino, e para a 
comunidade em geral, promovendo a extensão. Para que a pesquisa cumpra seu papel no 
desenvolvimento social sustentável e responsável, ela não pode estar dissociada das atividades de 
ensino e de extensão; 

– a pesquisa não se restringe às grandes universidades, aos centros universitários ou aos 
“centros de excelência”. Ela deve fazer parte da cultura da instituição de ensino superior, ainda que 
de pequeno porte, sem que isto implique na mediocrização ou na redução do rigor dos métodos 
científicos. 

Para promover as atividades de pesquisas, a Faculdade do Futuro utiliza as seguintes 
estratégias de ação: 

� concessão de bolsas para execução de projetos científicos; 
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� promoção de meios e recursos para auxiliar a publicação de livros e monografias de 
membros dos corpos docente e discente; 

� desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade empresarial e 
órgãos de fomento à pesquisa de modo a facilitar a regularidade da assistência 
gerencial, a consultoria e prestação de serviços às empresas privadas e entidades 
oficiais; 

� realização de convênios com outras instituições, públicas e privadas; 

� intercâmbio com instituições, visando a incentivar contatos entre pesquisadores e o 
desenvolvimento de projetos comuns; 

� divulgação das pesquisas realizadas; 

� realização de conclaves destinados ao debate de temas de interesse da pesquisa; 

� incentivo à participação de discentes na iniciação científica; 

� incentivo à participação de docentes em conclaves nacionais e internacionais. 

O Núcleo de Pesquisa e Extensão tem por finalidade congregar os projetos de pesquisa e de 
extensão da Faculdade do Futuro, dar apoio à execução das atividades, além de buscar e 
promover meios para divulgação dos resultados parciais e finais dos projetos desenvolvidos. 

1.16. Políticas de Extensão 

A extensão se configura como uma forma de intervenção que favorece uma visão abrangente 
e integradora da sociedade, constituindo–se em espaço privilegiado no processo de formação 
profissional. Suas ações se voltam para o atendimento de demandas sociais colhidas no confronto 
direto com a realidade próxima, contribuindo, significativamente, na produção do conhecimento.  

No ensino superior, especialmente aquele consciente de sua importância social, a extensão 
torna–se uma das funções equivalentes ao ensino e à pesquisa. 

A Faculdade do Futuro nasceu com a preocupação de qualificar–se como uma instituição de 
ensino superior capaz de promover as funções da pesquisa e da extensão.  

Os princípios que norteiam os diferentes projetos de extensão da Faculdade do Futuro 
podem ser expressos como: 

– prática acadêmica que possibilita, juntamente com o ensino e a pesquisa, a ação de 
reflexão e mudança no interior de cada curso e nas comunidades onde essas estão inseridas; 

– ações que devem alicerçar–se, principalmente, nas prioridades e demandas da região; 

– produção e aplicação de conhecimento para o desenvolvimento regional. 

As ações de extensão realizadas pela Faculdade do Futuro têm por objetivo a difusão de 
conhecimentos pertinentes às áreas dos cursos de graduação oferecidos, e são viabilizadas 
mediante as seguintes ações: 

� promoção de Seminários, Simpósios, Encontros e Cursos de Extensão; 

� promoção de congressos para comunicação e divulgação de resultados decorrentes 
das atividades de ensino e pesquisa; 

� intercâmbio com instituições congêneres, nacionais, bem como outros meios a seu 
alcance; 
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� articulação com o sistema empresarial, visando à promoção de oportunidades de 
estágios e outras atividades; 

� prestação de serviços visando à integração com a comunidade local e regional; 

� treinamento pré–profissional dos discentes dos cursos de graduação de bacharelado 
e de licenciatura e dos cursos de pós–graduação; 

� atendimento direto à comunidade e instituições públicas ou particulares; 

� promoção de atividades e/ou participação em iniciativas de natureza cultural; 

� divulgação de estudos sobre aspectos da realidade local e regional; 

� estímulo à criação literária, artística, científica, tecnológica e esportiva; 

� publicação de trabalhos de interesse cultural. 

Há uma preocupação da IES em desenvolver atividades de extensão que atendam à 
comunidade regional em termos sociais, culturais, ambientais e outros. 

1.17. Formas de Acesso ao Curso 

De acordo com o Regimento da Faculdade do Futuro, as formas de ingresso estão a seguir 
disciplinadas: 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 41. O processo seletivo destina–se a avaliar a formação recebida pelos 
candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e a classificá–los dentro 
do estrito limite das vagas oferecidas. 

Parágrafo único.  As inscrições para processo seletivo são abertas em edital, do qual 
constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a 
documentação exigida para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e 
demais informações úteis. 

Art. 42. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de 
escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem 
avaliados em provas, na forma disciplinada pelo Conselho Superior. 

Art. 43. A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 
ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis 
mínimos estabelecidos pelo Conselho Superior. 

§ 1º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 
realiza a seleção, tornando–se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de 
requerê–la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro 
dos prazos fixados. 

§ 2º Na hipótese de restarem vagas poderá realizar–se novo processo seletivo, ou 
nelas poderão ser matriculados portadores de diploma de graduação, conforme legislação 
vigente. 
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CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

Art. 44. A matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à Faculdade do 
Futuro, realiza–se na Secretaria, em prazos estabelecidos no calendário acadêmico, 
instruído o requerimento com a seguinte documentação: 

I – certificado ou diploma de curso do ensino médio, ou equivalente, bem como cópia 
do Histórico Escolar; 

II – prova de quitação com o serviço militar e obrigações eleitorais; 

III – comprovante de pagamento ou de isenção da primeira mensalidade dos 
encargos educacionais; 

IV – cédula de identidade; 

V – certidão de nascimento ou casamento; e 

VI – contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo 
candidato, ou por seu responsável, no caso de menor de 21 (vinte e um) anos. 

Parágrafo único.  No caso de diplomado em curso de graduação é exigida a 
apresentação do diploma, devidamente registrado, em substituição ao documento previsto 
no item I. 

Art. 45. A matrícula é feita por semestre, admitindo–se a dependência em até 2 
(duas) disciplinas, observadas a compatibilidade horária. 

Art. 46. A matrícula é renovada semestralmente em prazos estabelecidos no 
calendário acadêmico. 

§ 1º Ressalvado o disposto no artigo 46, a não renovação da matrícula implica 
abandono do curso e a desvinculação da Faculdade do Futuro. 

§ 2º O requerimento da renovação de matrícula é instruído com o comprovante de 
pagamento ou isenção da respectiva mensalidade dos encargos educacionais. 

Art. 47. É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos 
temporariamente os estudos, manter o aluno sua vinculação a Faculdade do Futuro e seu 
direito à renovação de matrícula. 

§ 1º O trancamento é concedido, no prazo estabelecido pelo calendário acadêmico, 
por tempo expressamente estipulado no ato, que não pose ser superior a 4 (quatro) 
períodos letivos, incluindo aqueles em que foi concedido. 

§ 2º Não são concedidos trancamentos imediatamente consecutivos que, em seu 
conjunto, ultrapassem o tempo previsto no parágrafo anterior, nem trancamentos 
sucessivos, não consecutivos, que, em seu conjunto, ultrapassem aquele limite. 

Art. 48. Quando da ocorrência de vagas, a Faculdade do Futuro poderá abrir 
matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrem 
capacidade de cursá–las com proveito, mediante processo seletivo normatizado pelo 
Conselho Superior. 
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Parágrafo único. Obtida a aprovação na respectiva disciplina, esta fará parte do 
histórico escolar do aluno, podendo os estudos ser objetos de aproveitamento, segundo as 
disposições do presente Regimento. 

CAPÍTULO IV 

DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Art. 49. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a Faculdade do 
Futuro aceitará transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, 
ministrados por estabelecimento de ensino superior nacional ou estrangeiro, na época 
prevista no calendário acadêmico. 

§ 1º As transferências ex–officio dar–se–ão na forma da lei. 

§ 2º O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação 
constante do artigo 43, além do histórico escolar do curso de origem, programas e cargas 
horárias das disciplinas nele cursadas com aprovação, e guia de transferência expedida 
pela Instituição de origem devidamente autenticada. 

§ 3º A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, não 
poderá ser fornecida ao interessado, tramitando diretamente entre as Instituições. 

§ 4º A matrícula do aluno transferido só poderá ser efetivada após prévia consulta, 
direta e escrita, da Faculdade do Futuro à instituição de origem, que responderá, 
igualmente por escrito, atestando a regularidade ou não da condição do postulante ao 
ingresso. 

Art. 50. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que fizerem 
necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem. 

§ 1º O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo 
Colegiado de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas as seguintes e demais 
normas da legislação pertinente: 

I – as matérias de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em 
instituição autorizada, serão automaticamente reconhecidas, atribuindo–se–lhes os 
créditos, notas, conceitos e carga horária obtidos no estabelecimento de procedência; 

II – o reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a dispensa de 
qualquer adaptação e de suplementação de carga horária; 

III – a verificação, para efeito do disposto no inciso II esgotar–se–á com a 
constatação de que o aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas 
correspondentes a cada matéria; 

IV – observando o disposto nos itens anteriores, será exigido do aluno transferido, 
para integralização do currículo, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga 
horária total; e 

V – o cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, será exigido para 
efeito de integralização curricular, em função do total de horas obrigatório à expedição do 
diploma da Faculdade do Futuro. 

§ 2º Nas matérias não cursadas integralmente, a Faculdade do Futuro poderá exigir 
adaptação observados os seguintes princípios gerais:  
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I – os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de 
programas, cargas horárias e ordenação das disciplinas, não devem superpor–se à 
consideração mais ampla da integração dos conhecimentos e habilidades inerentes ao 
curso, no contexto da formação cultural e profissional do aluno; 

I – adaptação processar–se–á mediante o cumprimento do plano especial do estudo 
que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de aprendizagem do 
aluno; 

III – a adaptação refere–se aos estudos feitos em nível de graduação, dela 
excluindo–se o processo seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo aluno para 
ingresso no curso; 

IV – não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes 
assegure a transferência em qualquer época e independentemente da existência da vaga, 
salvo quanto às matérias com aproveitamento, na forma dos itens I e II, do § 1º deste 
artigo; e 

V – quando a transferência se processar durante o período letivo, serão aproveitados 
conceitos, notas, créditos e frequência obtidos pelo aluno na Instituição de origem até a 
data em que se tenha desligado. 

Art. 51. Mediante a apresentação da declaração de vaga emitida pelo 
estabelecimento de destino, a Faculdade do Futuro concede transferência de aluno nela 
matriculado.  

Parágrafo único. Não será concedida transferência a aluno que se encontre 
respondendo a inquérito administrativo ou cumprindo penalidade disciplinar. 

Art. 52. Aplicam–se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de outros 
cursos de graduação da Faculdade do Futuro ou de instituições congêneres, as normas 
referentes à transferência, à exceção do disposto no artigo 49, § 1º e no artigo 50, § 2º, 
incisos I e IV. 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO E DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

Art. 53. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre a 
frequência e o aproveitamento. 

Art. 54. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos 
matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 

§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 
disciplina o aluno que não obtenha a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas 
e demais atividades programadas. 

§ 2º A verificação e registro de frequência são da responsabilidade do professor, e 
seu controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 

Art. 55. O aproveitamento acadêmico é avaliado através de acompanhamento 
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios acadêmicos no exame 
final, sempre escritos, exceto no caso do item I do artigo 58. 

§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma de prova 
e determinar os demais trabalhos, bem como julgar–lhes resultados. 
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§ 2º Os exercícios escolares, em número de dois por período letivo constam de 
trabalhos de avaliação, trabalho de pesquisa e outras formas de verificação prevista no 
plano de ensino da disciplina. 

Art. 56. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em 
grau numérico de zero a dez. 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no artigo 57, atribui–se nota 0 (zero) ao 
aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, bem como ao que 
nela se utilizar de meio fraudulento. 

Art. 57. A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do período 
letivo, será a média aritmética simples entre as notas de verificação de aproveitamento e a 
nota do exame final. 

Art.58. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de 
aproveitamento escolar no período estabelecido no calendário acadêmico. 

§ 1º A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em prazo 
estabelecido pela Secretaria. 

§  2º Conceder–se–á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, desde 
que desde que requerida, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias que se seguirem à sua 
realização, uma vez justificada a ausência e a juízo do Diretor.  

Art. 59. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) e demais atividades escolares, é aprovado: 

I – independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento 
não inferior a 6(seis), correspondentemente à média aritmética, sem arredondamento, das 
notas dos trabalhos escolares ou provas; e 

II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento inferior a 
6 seis), porém não inferior a 3(três), obtiver nota final não inferior a 5 (cinco) 
correspondente à média aritmética, sem arredondamento, entre a nota de aproveitamento e 
a nota de exame final. 

Art. 60. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as notas 
mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de 
frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento. 

Art. 61. É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do 
semestre letivo cursado, admitindo–se ainda a promoção com dependência em até 2 (duas) 
disciplinas deste semestre. 

Parágrafo único. O aluno reprovado em mais de 2 (duas) disciplinas repetirá o 
período, ficando porém dispensado das disciplinas em que obteve aprovação.  

1.18. Apoio ao discente 

Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse é realizado pela Coordenadoria de Curso, pelos membros do 
Núcleo Docente Estruturante, pelos professores com jornada semanal específica para esse 
atendimento ao aluno, assim como pelo serviço de apoio psicopedagógico ao discente. Esse 
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atendimento é personalizado e individual, realizado mediante a prática de “portas abertas” onde 
cada aluno poderá, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas. 

Serviço de Apoio Psicopedagógico 

A Faculdade do Futuro oferece aos seus alunos um serviço de apoio psicopedagógico, o 
Serviço de Atendimento ao Discente (SAD), que se destina à orientação acadêmica no que diz a 
respeito à vida acadêmica do discente, incluindo notas, desempenho, trabalhos, provas e 
frequência; e aos problemas de aprendizagem. 

O SAD apresenta a articulação entre as atividades de ensino propostas em sala de aula e a 
solução dos problemas encontrados pelos alunos na execução destas atividades. Para que esta 
articulação se concretize são sugeridas atividades embasadas em trabalhos com dificuldades 
crescentes e interdisciplinares. 

O Serviço de Atendimento ao Discente oferece atendimento psicopedagógico aos alunos de 
todos os cursos da Faculdade do Futuro, com o preenchimento de fichas individualizadas e 
acompanhamento direto dos alunos, no sentido da análise do progresso de cada um dos 
acadêmicos atendidos. O SAD é constituído por um psicólogo, com horários previamente fixados e 
expostos para o conhecimento da comunidade acadêmica. 

Mecanismos de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a Faculdade do 
Futuro oferece aos seus alunos oficinas de nivelamento em português, em matemática, em física e 
em química. Os mecanismos de nivelamento utilizados visam a suprir as deficiências básicas dos 
alunos com dificuldade de acompanhar adequadamente o curso de graduação. A IES utiliza 
mecanismos de nivelamento para os alunos com deficiência de aprendizagem, buscando recuperar 
aqueles que estavam temporariamente afastados da vida acadêmica e os que necessitam de 
reforço das bases de ensino médio. 

Participação em Centros Acadêmicos 

Em conformidade com o Regimento Interno da Faculdade do Futuro, o Corpo Discente 
poderá dispor como órgão de representação o Diretório Acadêmico, regido por Estatuto próprio, por 
ele elaborado e aprovado conforme a legislação vigente. A representação tem por objetivo 
promover a cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento da Faculdade do Futuro. 
Compete ao Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, com direito a voz e voto, nos 
órgãos colegiados da Faculdade do Futuro, vedada a acumulação. Aplicam–se aos representantes 
estudantis nos órgãos colegiados as seguintes disposições: são elegíveis os alunos regulares, 
matriculados em, pelo menos, 3 (três) disciplinas, importando a perda dessas condições em perda 
do mandato; e o exercício da representação não exime o aluno do cumprimento de suas 
obrigações acadêmicas.  

1.19. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

O presente Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem contempla o 
previsto na Lei nº 10.861/2004 para a autoavaliação e fundamenta–se nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais e no PDI da Instituição. 

O processo de avaliação é uma forma de prestação de contas à sociedade das atividades 
desenvolvidas pela Instituição, que atua comprometida com a responsabilidade social. Os 
indicadores decorrentes das avaliações in loco do curso pelo INEP, do ENADE, do CPC e do 
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Programa de Autoavaliação Institucional constituem a base para as ações acadêmico–
administrativas adotadas no âmbito do curso. 

A estruturação avaliativa do curso compreende o especificado no Projeto da Comissão 
Própria de Autoavalição – CPA, contemplando os aspectos da organização didático–pedagógica, 
da avaliação do corpo docente, discente e técnico–administrativo e das instalações físicas. Na 
busca de seu reconhecimento enquanto entidade educacional comprometida com sua missão e 
suas políticas institucionais, a Instituição aplica instrumentos avaliativos que contemplam as 
dimensões do retromencionadas. A identificação dos pontos fortes e fracos da IES, agrupadas em 
dimensões permite a construção de metas que possibilitem uma constante revisão dos 
procedimentos para a persecução de seus objetivos e alcance de suas políticas institucionais. 

O processo avaliativo é democrático e garante a participação de todos os segmentos 
envolvidos como forma da construção de uma identidade coletiva. Em específico, os instrumentos 
avaliativos destinados aos discentes são organizados de forma a contemplar aspectos didático–
pedagógicos do curso e de cada segmento institucional que lhe sirva de suporte, além é claro da 
avaliação individualizada de cada membro do corpo docente e uma autoavaliação proposta para 
cada acadêmico. A avaliação do curso é encaminhada à Coordenadoria de Curso para que possa 
propor as medidas necessárias de adequação junto às instâncias superiores. 

A obtenção dos resultados avaliativos do curso possibilita um diagnóstico reflexivo sobre o 
papel desenvolvido pela Instituição no âmbito interno e externo, favorecendo a adoção de novas 
ações e procedimentos que atendam às demandas do entorno social no qual está inserida, 
contribuindo para a construção de uma identidade mais próxima à realidade do ambiente em que 
se localiza e a que se propõe. 

A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso traz em si a oportunidade de rupturas com a 
acomodação e o previamente determinado, abre espaço para se indagar qual a importância do 
curso para a sociedade, a política adotada em sua implementação e sua contribuição para a 
construção de uma sociedade mais justa. 

Projeções e planejamentos de ações curriculares, assim como procedimentos de 
acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico de Curso resultam principalmente de 
interações entre áreas de conhecimento, Colegiado de Curso, Núcleo Docente Estruturante, e 
Direção da FAF e de avaliações continuadas sobre o processo de construção e reconstrução do 
conhecimento, em todas as suas variáveis. 

O processo de autoavaliação do Projeto Pedagógico do Curso observa as seguintes 
diretrizes: a autoavaliação do curso constitui uma atividade sistemática e que deve ter reflexo 
imediato na prática curricular; deve estar em sintonia com Projeto de Autoavaliação Institucional; 
deve envolver a participação dos professores e dos alunos do curso; deve considerar os resultados 
do ENADE, CPC e avaliações do INEP. A Coordenadoria de Curso operacionaliza o processo de 
autoavaliação junto aos professores, com apoio do NDE, produzindo relatórios conclusivos. Cabe à 
Coordenadoria de Curso e ao NDE analisar os relatórios conclusivos de autoavaliação, e 
encaminhá–los à direção da FAF. Os resultados das análises são levados ao conhecimento dos 
alunos e dos professores envolvidos, por meio de comunicação institucional, resguardados os 
casos que envolverem a necessidade de sigilo ético da Coordenadoria de Curso. 

Infraestrutura. 

1.20. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no Processo Ensino–

Aprendizagem 
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A Faculdade do Futuro dispõe de um conjunto de recursos de informática disponíveis para a 
comunidade acadêmica. Os equipamentos estão localizados, principalmente, nas instalações 
administrativas, biblioteca, laboratórios de informática, laboratórios específicos, salas de 
professores, salas de coordenação, salas do NDE. Além disso, incorpora de maneira crescente os 
avanços tecnológicos às atividades acadêmicas. Para tanto, é destinado percentual de sua receita 
anual para a aquisição de microcomputadores e softwares utilizados em atividades práticas dos 
cursos oferecidos. Diversas dependências comuns da FAF disponibilizam serviço de wireless aos 
estudantes. A IES incentiva o corpo docente a incorporar novas tecnologias ao processo ensino–
aprendizagem, promovendo inovações no âmbito dos cursos. 

As tecnologias de informação e comunicação implantadas no processo de ensino–
aprendizagem e previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem 
incluem, especialmente, o uso da imagem e a informática como elementos principais. É estimulado 
o uso, entre os professores, de ferramentas informatizadas que permitam o acesso dos alunos aos 
textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas. As aulas com slides/datashow 
possibilitam ao docente utilizar imagens com boa qualidade, além de enriquecer os conteúdos 
abordados com a apresentação de esquemas, animações, mapas etc. Os docentes utilizam 
também as linguagens dos modernos meios de comunicação, TV/DVD e da música/som etc. A 
integração de dados, imagens e sons; a universalização e o rápido acesso à informação; e a 
possibilidade de comunicação autêntica reduz as barreiras de espaço e de tempo e criam um 
contexto mais propício à aprendizagem. Nos microcomputadores e softwares disponibilizados pela 
Instituição para o curso, são utilizados(as): 

– a internet, como ferramenta de busca e consulta para trabalhos acadêmicos e em projetos 
de aprendizagem. Sua utilização permite superar as barreiras físicas e o acesso limitado aos 
recursos de informação existentes. Os docentes propõem pesquisas e atividades para os alunos. 
Os alunos utilizam as ferramentas de busca (como Periódicos Capes, Google, Google Acadêmico, 
Yahoo, enciclopédia online, demais banco de dados etc.) para elaborar e apresentar um produto 
seu, estruturado e elaborado a partir dos materiais encontrados; 

– a comunicação por e–mail, já está consagrada Institucionalmente. Por meio de mensagens, 
alunos e professores trocam informações sobre trabalhos e provas e enviam arquivos e correções 
uns para os outros; 

– os pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, 
apresentação de slides e gerenciador de bancos de dados. Esses pacotes de ferramentas são 
utilizados pelos docentes, na Instituição, para preparar aulas e elaborar provas, e pelos alunos, nos 
laboratórios de informática e na biblioteca, numa extensão da sala de aula. O processador de 
textos facilita ao aluno novas formas de apropriação da escrita, onde o reescrever é parte do 
escrever. As planilhas permitem lidar com dados numéricos em diversos componentes curriculares. 
Além de cálculos numéricos, financeiros e estatísticos, as planilhas também possuem recursos de 
geração de gráficos, que podem ser usados para a percepção dos valores nelas embutidos quanto 
para sua exportação e uso em processadores de texto, slides ou blogs; 

– os jogos e simulações, propiciando vivências significativas, cruzando dados para pesquisas 
e fornecendo material para discussões e levantamento de hipóteses; 

– demais ferramentas, de acordo com o previsto nos planos de ensino. 

1.21. Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino–Aprendizagem 
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O processo de avaliação está disciplinado no Regimento Interno da Faculdade do Futuro, no 
Título IV – Capítulo V, envolvendo normas sobre a avaliação do rendimento acadêmico. 

CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

Art. 53. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo 
sobre a frequência e o aproveitamento. 

Art. 54. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida 
apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 

§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 
reprovado na disciplina o aluno que não obtenha a, no mínimo, 75% (setenta e cinco 
por cento) das aulas e demais atividades programadas. 

§ 2º A verificação e registro de frequência são da responsabilidade do 
professor, e seu controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 

Art. 55. O aproveitamento acadêmico é avaliado através de acompanhamento 
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios acadêmicos no 
exame final, sempre escritos, exceto no caso do item I do artigo 59. 

§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma de 
prova e determinar os demais trabalhos, bem como julgar–lhes resultados. 

§ 2º Os exercícios escolares, em número de dois por período letivo constam de 
trabalhos de avaliação, trabalho de pesquisa e outras formas de verificação prevista 
no plano de ensino da disciplina. 

Art. 56. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa 
em grau numérico de zero a dez. 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no artigo 58, atribui–se nota 0 (zero) 
ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, bem como 
ao que nela se utilizar de meio fraudulento. 

Art. 57. A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do 
período letivo, será a média aritmética simples entre as notas de verificação de 
aproveitamento e a nota do exame final. 

Art. 58. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de 
aproveitamento escolar no período estabelecido no calendário acadêmico. 

§ 1º A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em 
prazo estabelecido pela Secretaria. 

§ 2º Conceder–se–á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, 
desde que desde que requerida, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias que se 
seguirem à sua realização, uma vez justificada a ausência e a juízo do Diretor.  

Art. 59. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e 
cinco por cento) e demais atividades escolares, é aprovado: 

I – independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de 
aproveitamento não inferior a 6(seis), correspondentemente à média aritmética, sem 
arredondamento, das notas dos trabalhos escolares ou provas; e 
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II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento 
inferior a 6 (seis), porém não inferior a 3(três), obtiver nota final não inferior a 5 
(cinco) correspondente à média aritmética, sem arredondamento, entre a nota de 
aproveitamento e a nota de exame final. 

Art. 60. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as 
notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas 
exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento. 

Art. 61. É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas 
do semestre letivo cursado, admitindo–se ainda a promoção com dependência em 
até 2 (duas) disciplinas deste semestre. 

Parágrafo único. O aluno reprovado em mais de 2 (duas) disciplinas repetirá o 
período, ficando, porém, dispensado das disciplinas em que obteve aprovação. 

1.22. Número de Vagas 

Nome do Curso: Curso de Graduação em Enfermagem 

Número de Vagas Anuais: 120 

O número de vagas previstas/implantadas está em consonância com corpo docente do curso 
e com as condições de infraestrutura existentes. 

O corpo docente do Curso de Graduação em Enfermagem foi dimensionado para atender ao 
número de vagas previstas/implantadas, tanto no que se refere à qualificação e à titulação 
profissionais como ao regime de trabalho de seus membros.  No Curso de Graduação em 
Enfermagem, a maioria dos docentes possui regime de trabalho parcial ou integral. 

A infraestrutura da Instituição conta com condições adequadas para receber a quantidade de 
alunos determinada pelas vagas previstas/implantadas. Há instalações para os docentes (salas de 
professores e de reuniões e gabinetes de trabalho) e para a Coordenadora de Curso, equipadas 
segundo a finalidade. 

As salas de aula do Curso de Graduação em Enfermagem estão equipadas segundo a 
finalidade e atendem, de forma adequada, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, conservação e comodidade, necessários à atividade desenvolvida. 

Há área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas, de 
recreação e culturais. Na área de convivência há infraestrutura de alimentação e de serviços. 

Na biblioteca, o acervo encontra–se organizado de acordo com as normas da ABNT, em 
estantes adequadas. Está instalado em local com iluminação natural e artificial adequadas e as 
condições para armazenagem, preservação e disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há 
extintor de incêndio e sinalização bem distribuída. As instalações para os estudos individuais são 
adequadas no que se refere ao espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário.  Para 
um melhor conforto dos acadêmicos, a biblioteca oferece áreas de estudos individual. Da mesma 
forma, as instalações para estudos em grupo são adequadas no que se refere ao espaço físico, 
acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. Na biblioteca existem salas para estudo coletivo. 
Assim, tanto os espaços para os estudos individuais como para os estudos em grupo atendem às 
exigências para uma boa formação acadêmica. 
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Na biblioteca encontra–se disponibilizada a bibliografia básica e complementar do curso. 
Foram adquiridos títulos e exemplares em número suficiente para atender à proposta pedagógica 
do curso. 

Os laboratórios específicos do Curso de Graduação em Enfermagem oferecem condições de 
trabalho para todos os alunos das turmas práticas. 

 

CORPO DOCENTE 

 

1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE constitui–se de um grupo de docentes do curso, com 
atribuições acadêmicas de acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua 
atualização do projeto pedagógico do curso em colaboração com o Colegiado do Curso.  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é composto por no mínimo 05 (cinco) docentes do 
curso, incluindo a sua Coordenadora. Cabe à Coordenadora do Curso presidir e gerenciar todas as 
atividades do NDE. 

O NDE está constituído por docentes que exercem liderança acadêmica no âmbito do curso, 
percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras 
dimensões entendidas como importantes pela Coordenação do Curso de Graduação em 
Enfermagem. 

A Faculdade do Futuro, em conformidade com a Resolução CONAES n° 1, de 17/06/2010, 
por meio do seu órgão colegiado superior, normatizou o funcionamento do NDE, definindo suas 
atribuições e os critérios de constituição, atendidos, no mínimo, os seguintes: 

– ser constituído por um mínimo de 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do 
curso; 

– ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de 
pós–graduação stricto sensu; 

– ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo 
menos 20% em tempo integral; 

– assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar 
continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

São atribuições do NDE do Curso de Graduação em Enfermagem: 

– construir e acompanhar o projeto pedagógico do curso; 

– contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

– zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 
constantes no currículo; 

– zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Enfermagem; 
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– indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 
de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 
públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

– acompanhar os resultados no ensino–aprendizagem do projeto pedagógico; 

– revisar ementas e conteúdos programáticos; 

– indicar cursos a serem ofertados em nível de atividade complementar como forma de 
nivelar o aluno ingressante ou reforçar o aprendizado; 

– propor ações em prol de melhores resultados no ENADE; 

– atender aos discentes do curso. 

A estruturação do NDE, com definição clara das atribuições de todos os integrantes, bem 
como o cumprimento do calendário das reuniões, contribuiu significativamente para a organicidade 
e eficiência do curso. 

O NDE do Curso de Graduação em Enfermagem é composto pelos docentes listados a 
seguir: 

NOME 
TITULAÇÃO 
MÁXIMA 

REGIME DE TRABALHO 

Tatiana Vasques Camelo dos Santos 
(coordenadora do Curso) 

Doutora Integral 

Maria Cristina Caldeira Mestre Parcial 

Flávia dos Santos Lugão de Souza Mestre Integral 

Roberta Teixeira Freitas Mestre Parcial 

Scheila Spinola Mestre Integral 

Lidiane Kohler Doutora Integral 

 

2. ATUAÇÃO DA COORDENADORA DO CURSO 

A Coordenadora do Curso é mais que uma mediadora entre alunos e professores. A 
Coordenadora deve reconhecer as necessidades da área em que atua e tomar decisões que 
possam beneficiar a comunidade acadêmica. Atendendo as exigências legais do MEC, gerencia e 
executa o PPC, acompanha o trabalho dos docentes, é membro do NDE e está comprometida com 
a missão, a crença e os valores da instituição. Está atenta às mudanças impostas pelo mercado de 
trabalho a fim de sugerir adequação e modernização do PPC do curso. A Coordenadora atua como 
gestora de equipes e processos, pensando e agindo estrategicamente, colaborando com o 
desenvolvimento dos alunos e o crescimento da Instituição. 

Com relação à implementação do PPC, a Coordenadora do Curso junto com o NDE 
acompanha a desenvolvimento do projeto do curso. A relação interdisciplinar e o desenvolvimento 
do trabalho conjunto dos docentes são alcançados mediante apoio e acompanhamento pedagógico 
da Coordenadoria do Curso e do NDE. Portanto, a Coordenadoria de Curso é articuladora e 
proponente das políticas e práticas pedagógicas; juntamente com o seu Colegiado. Discute com os 
professores a importância de cada conteúdo no contexto curricular; articula a integração entre os 
corpos docente e discente; acompanha e avalia os resultados das estratégias pedagógicas e 
redefine novas orientações, com base nos resultados da autoavaliação; estuda e reformula as 
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matrizes curriculares, aprovando programas, acompanhando a execução dos planos de ensino; 
avaliando a produtividade do processo de ensino–aprendizagem. Com postura ética e de 
responsabilidade social, lidera mudanças transformadoras para o curso. 

Conforme disposto no Regimento Interno, são atribuições da Coordenadora de Curso: I – 
convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e do NDE; II – representar a Coordenadoria 
de Curso perante as autoridades e órgãos da Faculdade; III – elaborar o horário acadêmico do 
curso e fornecer à Diretoria os subsídios para a organização do calendário acadêmico; IV – 
orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; V – fiscalizar a observância do regime 
escolar e o cumprimento dos programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais 
projetos da Coordenadoria; VI – acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no 
âmbito de seu curso; VII – homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de 
curso; VIII – exercer o poder disciplinar no âmbito do curso etc. 

Para a execução e avaliação da matriz curricular, a Coordenadoria de Curso trabalha com os 
professores e os representantes do corpo discente, por meio de reuniões semanais antes do início 
de cada semestre, com o intuito de discutir os conteúdos abordados e os que serão desenvolvidos, 
a metodologia de ensino e cronograma, com base na articulação dos conteúdos. Ao final das 
reuniões, os professores apresentam os planos de ensino contendo: ementa, carga horária, 
objetivos, conteúdo, cronograma, metodologia e estratégias de integração, avaliação e referências 
bibliográficas. A responsabilidade da Coordenadoria tem aumentado significativamente a partir da 
utilização dos resultados do ENADE, IDD e CPC pelo MEC para a renovação de reconhecimento 
de curso e para a adoção das medidas necessárias para superar os pontos fracos que possam 
existir. 

A Coordenadora do Curso possui carga horária disponível para atendimento aos alunos, 
docentes e realização de reuniões com o Colegiado de Curso e o NDE. Encaminha alunos e 
professores, quando necessário, para o atendimento psicopedagógico. Monitora as atividades 
acadêmicas para que tenham o sucesso esperado. Organiza atividades de nivelamento para os 
alunos com dificuldades de aprendizagem e mantém–se atualizado com relação à legislação 
educacional e a referente ao exercício profissional. Dialoga com Direção da FAF para informá–la 
sobre as necessidades do curso, solicitando medidas saneadoras quando necessário.  

 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO ACADÊMICA 

DA COORDENADORA 

A Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem está sob a responsabilidade da 
Profa. Tatiana Vasques Camelo dos Santos, doutora em Enfermagem pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), na linha de Pesquisa Planejamento e Gestão dos Serviços de Saúde. 
Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2006). Possui 
graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(1998) e especialização nos moldes de residência pelo Hospital Naval Marcílio Dias/ UNIRIO. 

• Tempo de Experiência Profissional = 14 anos 

• Tempo de Experiência no Magistério Superior = 9 anos 

• Tempo de Experiência de Gestão Acadêmica = 8 anos 

A Coordenação do Curso possui uma formação que lhe permite ter domínio do 
desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem. 
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

NOME DO DOCENTE TITULAÇÃO CPF 
REGIME DE 
TRABALHO 

Aline Michelle Nunes Mestre 04964377636 Parcial 

Carlos Henrique Cruz Especialista 03466059623 Horista 

Elciana Emerick Coelho Especialista 05575446611 Integral 

Flávia dos Santos Lugão Mestre 03315595798 Integral 

Genaíne Mendes Marques Especialista 05748788667 Integral 

Juber Pereira de Souza Mestre 065.568.266–00 Parcial 

Juliana Santiago Mestre 06004905640 Parcial 

Lídia Márcia Heringer Sanabria Especialista 66149185672 Integral 

Lidiane Meire Kohher Doutora 03119118621 Integral 

Luciano Neves de Sousa Mestre 02997058627 Parcial 

Maria Cristina Caldeira Duarte Mestre 40703444620 Parcial 

Norma Sueli Braga Valle Especialista 72229420682 Parcial 

Patrícia Dolabela Costa Mestre 98895591615 Integral 

Ranieri Duvanel Rodrigues Especialista 734.302.696–87 Horista 

Roberta Freitas Mendes Mestre 05878604647 Parcial 

Sircéia Daniele Saraiva Especialista 97967718615 Horista 

Scheila Espíndola Antunes Mestre 96045779053 Integral 
Tatiana Vasques Camelo dos 

Santos 
Doutora 05189803759 Integral 

 
4.1. Titulação do Corpo Docente do Curso 

O corpo docente do Curso de Graduação em Enfermagem é integrado por 18 professores, 
sendo 2 doutores (11,11%), 9 mestres (50,00%) e 7 especialistas (38,89%). 

Portanto, 61,11% dos docentes têm titulação obtida em programas de pós–graduação stricto 
sensu 

TITULAÇÃO MAIOR QUANTIDADE PERCENTUAL 

DOUTORADO 2 11,11% 

MESTRADO 9 50,00% 

ESPECIALIZAÇÃO 7 38,89% 

TOTAL 18 100,00% 

 

4.2. Titulação do Corpo Docente do Curso – Percentual de Doutores 

O percentual de doutores do Curso de Graduação em Enfermagem é de 11,11%. 

4.3. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 
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O corpo docente do Curso de Graduação em Enfermagem é integrado por 18 professores, 
sendo 8 (44,44%) contratados em regime de tempo integral, 7 (38,89%) em regime de tempo 
parcial e 3 (16,67%) horistas. Portanto, 83,33% dos docentes do curso são contratados em regime 
de tempo parcial ou integral. 

O corpo docente possui carga horária semanal compatível com as atividades acadêmicas 
desenvolvidas no Curso de Graduação em Enfermagem. 

REGIME DE TRABALHO QUANTIDADE PERCENTUAL 

INTEGRAL 8 44,44% 

PARCIAL 7 38,89% 

HORISTA 3 16,67% 

TOTAL 18 100,00% 

 

4.4. Experiência Profissional do Corpo Docente 

No que se refere à experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) a 
Faculdade do Futuro, ao selecionar os professores para o Curso de Graduação em Enfermagem, 
assumiu como compromisso priorizar a contratação de profissionais com experiência profissional. 

100% dos docentes têm, pelo menos, dois (02) anos de experiência de trabalho profissional. 

NOME DO PROFESSOR 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

(ANOS) 
Aline Michelle Nunes 8 

Carlos Henrique 11 

Elciana Emerick 5 

Flávia dos Santos Lugão 17 

Genaíne Mendes Marques 5 

Juber de Souza 4 

Juliana Santiago 5 

Lídia Márcia Heringer Sanabria 23 

Lidiane Meire Kohher 3 

Luciano Neves de Sousa 10 

Maria Cristina Caldeira Duarte 28 

Norma Sueli Braga Valle 24 

Patrícia Dolabela Costa 13 

Ranieri Duvanel 26 

Roberta Freitas Mendes 5 

Sircéia Daniele Saraiva 15 

Scheila Espíndola Antunes 8 

Tatiana Vasques Camelo dos Santos 14 

 

4.5. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente 
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No que se refere à experiência profissional, a Faculdade do Futuro, ao selecionar os 
professores para o Curso de Graduação em Enfermagem, assumiu como compromisso priorizar a 
contratação de profissionais com experiência no magistério superior. A experiência profissional no 
magistério possibilita ao professor uma atuação segura, focada na aprendizagem dos alunos e 
integrada à proposta pedagógica da Instituição (tanto na dimensão do coletivo como na dimensão 
do profissional). 

94,74% dos docentes têm, pelo menos, três (03) anos de experiência de magistério superior. 

NOME DO PROFESSOR 
EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO 

SUPERIOR (ANOS) 
Aline Michelle Nunes 7 

Carlos Henrique 10 

Elciana Emerick 4 

Flávia dos Santos Lugão 7 

Genaíne Mendes Marques 3 

Juber de Souza 4 

Juliana Santiago 3 

Lídia Márcia Heringer Sanabria 7 

Lidiane Meire Kohher 9 

Luciano Neves de Sousa 6 

Maria Cristina Caldeira Duarte 9 

Norma Sueli Braga Valle 10 

Patrícia Dolabela Costa 12 

Ranieri Duvanel 9 

Roberta Freitas Mendes 4 

Sircéia Daniele Saraiva 0 

Scheila Espíndola Antunes 6 

Tatiana Vasques Camelo dos Santos 9 

 

5. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

A coordenação didática do Curso de Graduação em Enfermagem está sob a 
responsabilidade de um Colegiado de Curso. 

O Colegiado de Curso tem sua composição, competências e funcionamento disciplinados 
pelo Regimento da IES. O Colegiado do Curso, de acordo com as normas regimentais, inclui 
representatividade estudantil. O Colegiado de Curso é constituído de 5 (cinco) docentes que 
ministram disciplinas distintas do currículo do curso, pela Coordenadora do Curso e por um 
representante do corpo discente. 

Compete ao Colegiado de Curso: 

I – fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 
respectivos programas; 

II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e 
respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do poder Público; 
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III – promover a avaliação do curso, em cooperação com a Comissão Própria de Avaliação 
– CPA; 

IV – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos 
interessados; 

V – colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; 

VI – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos 
demais órgãos colegiados. 

As reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado do Curso de Graduação em 
Enfermagem ocorrem de acordo com a periodicidade estabelecida no Regimento da Faculdade do 
Futuro. As atas das reuniões registram os assuntos nelas tratados e as decisões adotadas.  

O Colegiado é entendido como o órgão da administração básica da Faculdade do Futuro 
com função normativa, consultiva, deliberativa e de planejamento acadêmico de atividades de 
ensino, investigação científica e extensão do Curso de Graduação em Enfermagem. 

 

6. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

Os professores do Curso de Graduação em Enfermagem têm produções nos últimos três 
anos. 

A Faculdade do Futuro oferece as condições necessárias ao desenvolvimento da 
investigação científica e à inovação tecnológica, inclusive com participação de alunos. 

As atividades de investigação científica são desenvolvidas promovendo ações que 
proporcionam contribuições teóricas e práticas às atividades de ensino e extensão. A investigação 
científica está voltada para a resolução de problemas e de demandas da comunidade na qual a 
Instituição está inserida; e alinhada a um modelo de desenvolvimento que privilegia, além do 
crescimento econômico, a promoção da qualidade de vida. A investigação científica é entendida 
como um processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a extensão de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Faculdade do Futuro e a comunidade 
científica nacional e internacional. 

São objetivos da política de investigação científica: reafirmar a pesquisa como processo 
acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade na formação do aluno, na 
qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, o que implica relações multi, inter ou 
transdisciplinares e interprofissionais; priorizar os projetos voltados a questões relacionadas ao 
contexto regional e às demandas da sociedade; valorizar os projetos de pesquisa interinstitucionais 
sob a forma de consórcios, redes ou parcerias e as atividades voltadas para o intercâmbio nacional 
e internacional; possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 
conhecimentos, apoiando a produção acadêmica; estimular a disseminação de conhecimentos, 
organizando e publicando as produções intelectuais de professores e alunos, mediante trabalhos, 
compêndios, anais, monografias e livros; promover congressos, simpósios, seminários ou 
encontros para estudos e debates de temas ou de áreas específicas, bem como a participação em 
iniciativas semelhantes. 

De acordo com o seu Regimento, a Faculdade do Futuro incentivará a pesquisa por todos 
os meios ao seu alcance, principalmente através: I – do cultivo da atividade científica e do estímulo 
ao pensar crítico em qualquer atividade didático–pedagógica; II – da manutenção de serviços de 
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apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, documentação e divulgação científica; III – da formação 
de pessoal em cursos de pós–graduação; IV – da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios 
para a execução de determinados projetos; V – da realização de convênios com entidades 
patrocinadoras de pesquisa; VI – do intercâmbio com instituições científicas; e VII – da 
programação de eventos científicos e participação em congressos, simpósios, seminários e 
encontros. 
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INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 

1. INSTALAÇÕES GERAIS 

1.1. Espaço Físico 

A Faculdade do Futuro funciona em um imóvel localizado em uma área de terreno urbano 
com 5.435,07 m², dentro de uma reserva florestal permanente de Mata Atlântica de mais de 
20.000,00 m². A área construída corresponde a aproximadamente 7.293,48 m², onde estão 
localizadas as salas de aula; instalações administrativas; instalações para docentes (sala de 
professores e sala de reuniões; gabinetes de trabalho para professores); instalações para 
coordenadorias de curso; auditório; área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de 
atividades esportivas, de recreação e culturais; infraestrutura de alimentação e serviços; 
instalações sanitárias; biblioteca; laboratórios de informática e laboratórios específicos.  

As instalações prediais apresentam–se em bom estado de conservação. Além disso, o 
espaço físico é adequado ao número de usuários e para as atividades programadas. A estrutura 
física está adaptada para o atendimento aos portadores de necessidades especiais.  

1.2. Salas de Aula 

A Faculdade do Futuro tem uma estrutura com salas de aula bem dimensionadas, dotadas de 
isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a 
todas as condições de salubridade. As salas de aula possibilitam a comodidade necessária à 
atividade desenvolvida. 

Há 18 salas de aula com 61,00 m2, cada; 03 (três) salas de aula com 90,00 m2, cada; e 01 
(uma) sala de aula com 120,00 m2.  

1.3. Instalações Administrativas 

As instalações administrativas apresentam condições plenas no que se refere à dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessária à 
atividade proposta. A Faculdade do Futuro possui instalações compatíveis com sua estrutura 
organizacional e necessidade administrativa. 

1.4. Instalações para Docentes 

Sala de Professores e Sala de Reuniões 

A Faculdade do Futuro tem salas para professores, equipadas segundo a finalidade, com 
microcomputadores com acesso à Internet, atendendo aos requisitos de dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias às atividades 
desenvolvidas. 

As salas de reuniões são utilizadas pelo Colegiado de Curso e possuem dimensões 
adequadas e os equipamentos necessários para o trabalho desenvolvidos nas referidas reuniões. 

1.5. Gabinetes de Trabalho para Professores 

O Curso de Graduação em Enfermagem dispõe de gabinetes de trabalho equipados, para a 



 

108 

 

Coordenadora de Curso, para os integrantes do NDE e para os docentes contratados em regime de 
tempo integral e parcial, segundo a finalidade de utilização, todos com microcomputadores 
conectados à Internet, impressora, telefone, e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida, 
permitindo a adequada permanência do corpo docente na Instituição. 

1.6. Instalações para Coordenadorias de Curso 

As Coordenadorias de Curso funcionam em sala exclusiva, bem dimensionadas e dotadas de 
isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às 
condições de salubridade. Nas salas há microcomputadores com acesso à Internet. 

1.7. Auditório 

A Faculdade do Futuro possui 01 (um) auditório, com sistema de sonorização com mesa de 
som, amplificador e caixas acústicas, dotado de isolamento acústico, de iluminação, de ventilação, 
mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade. 

1.8. Área de Convivência e Infraestrutura para o Desenvolvimento de Atividades Esportivas, 

de Recreação e Culturais 

Há área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas, de 
recreação e culturais. A Faculdade do Futuro conta com um ginásio poliesportivo. 

1.9. Infraestrutura de Alimentação e Serviços 

As instalações oferecem infraestrutura de alimentação e de serviços, com variedade e 
qualidade, para atender a comunidade acadêmica.  

A Faculdade do Futuro dispõe de cantina e praça de alimentação instalada em uma área livre 
de 350,00 m² cercada por uma área verde com paisagismo. Conta com 50 mesas e 200 cadeiras. A 
cantina está instalada em uma área de 80,00 m². 

1.10. Instalações Sanitárias 

As instalações sanitárias apresentam condições plenas em termos de espaço físico, 
equipamentos, sanitários modernos, adequação a normas de acessibilidade e de higiene, 
iluminação, ventilação e limpeza. 

As instalações sanitárias são compatíveis com o número dos usuários e apresentam 
condições de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. O sistema de limpeza é 
realizado permanentemente por prestadores de serviço contratados pela Mantenedora. 

1.11. Biblioteca 

A biblioteca conta com instalações que incorporam concepções arquitetônicas, tecnológicas e 
de acessibilidade específicas para suas atividades, atendendo plenamente aos requisitos de 
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade 
necessária à atividade proposta.  

1.12. Laboratórios de Informática e Acesso a Equipamentos de Informática 

A Faculdade do Futuro conta com 02 (dois) laboratórios de informática, cada um instalado em 
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uma área de 61,00 m2, dispondo de equipamentos e materiais necessários para ao seu 
funcionamento. 

Os alunos podem acessar os equipamentos de informática nos laboratórios de informática e 
na biblioteca. Os alunos têm acesso livre aos laboratórios de informática no horário de 
funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas práticas por algum 
professor da Instituição. Os equipamentos da biblioteca também são de livre acesso aos alunos no 
horário de funcionamento da mesma.  

A Faculdade do Futuro disponibiliza aos alunos um total de 50 microcomputadores em 
laboratórios de informática com acesso à Internet.  

No laboratório de informática nº 01 há 25 microcomputadores, todos com acesso à Internet. 
A configuração dos 25 microcomputadores é a seguinte: Processador Intel Core2 Duo 2.66, 2 GHz, 
160 Memória (GB) / HD (GB), DVD–RW, Monitor LCD de 17W”, Sistema Operacional Windows XP.  

No laboratório de informática nº 02 há 25 microcomputadores, todos com acesso à Internet. 
A configuração de 24 microcomputadores é a seguinte: Processador Intel Celeron D 2.66, 256 GHz, 
80 Memória (GB) / HD (GB), CD–RW, Monitor CRT de 17”, Sistema Operacional Windows XP. Há 
01 (um) microcomputador com a seguinte configuração: Processador Intel Pentium D 2.80, 512 
GHz, 160 Memória (GB) / HD (GB), DVD–RW, Monitor CRT de 17”, Sistema Operacional Windows 
2003. 

Adicionalmente, a Faculdade do Futuro disponibiliza aos alunos 13 microcomputadores na 
biblioteca. 

O acesso aos microcomputadores é facilitado por uma política interna de organização de 
tempo. Os equipamentos estão ligados em rede, no sentido de proporcionar maior integração 
acadêmica, já que toda a comunidade tem acesso ao mesmo servidor. E conta também com 
acesso à Internet por meio de provedor Velox/Telemar. 

Considerando que o total de matrículas dos cursos em funcionamento na Faculdade do 
Futuro é 778, e que a Faculdade do Futuro disponibiliza aos alunos um total de 50 
microcomputadores em laboratórios de informática com acesso à Internet, tem–se a proporção de 
01 (um) terminal para 16 alunos.  

1.13. Existência da Rede de Comunicação Científica (Internet) 

A Faculdade do Futuro possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação 
científica (Internet), e o acesso aos equipamentos de informática está disponível em quantidade 
suficiente para o desenvolvimento das atividades. 

1.14. Recursos Audiovisuais e Multimídia 

A Faculdade do Futuro dispõe de recursos tecnológicos e de audiovisual que poderão ser 
utilizados pelos professores e alunos. Alguns recursos tecnológicos e de audiovisual já estão 
instalados nas dependências físicas específicas; outros podem ser utilizados mediante 
agendamento prévio com o funcionário responsável pelos equipamentos, o qual é encarregado de 
instalar os equipamentos no horário e sala conforme agenda, assim como, desinstalar os mesmos 
após o uso.  
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2. BIBLIOTECA 

Espaço Físico 

A biblioteca conta com instalações que incorporam concepções arquitetônicas, tecnológicas 
e de acessibilidade específicas para suas atividades, atendendo plenamente aos requisitos de 
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade 
necessária à atividade proposta.  

a) Instalações para o Acervo 

O acervo encontra–se organizado em estantes adequadas, com livre acesso aos usuários da 
biblioteca. Está instalado em local com iluminação natural e artificial adequada e as condições para 
armazenagem, preservação e disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintor de 
incêndio e sinalização bem distribuída. 

b) Instalações para Estudos Individuais e em Grupo 

As instalações para estudos individuais e em grupo são adequadas no que se refere ao 
espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. 

Para estudos individuais, há 16 cabines isoladas sendo 02 (duas) para portadores de 
necessidade especiais. 

Para estudos em grupo há 04 (quatro) cabines isoladas com 01 (uma) mesa sextavada e 06 
(seis) cadeiras; além de área reservada para estudo com 11 mesas sextavada e 66 cadeiras. 

Acervo 

a) Livros 

O acervo de livros é constituído basicamente de obras nas áreas de atuação da Faculdade 
do Futuro. Todo o desenvolvimento do acervo é norteado pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 
baseando–se na atualização dos títulos existentes frente ao mercado editorial, adequação do 
número de exemplares ao número de alunos e inclusão de novos títulos indicados na bibliografia 
básica e complementar. 

Bibliografia Básica 

As disciplinas ministradas no Curso de Graduação em Farmácia possuem no mínimo 03 
(três) títulos indicados para a bibliografia básica, em proporção adequada de exemplares por 
acadêmicos, e está devidamente tombada junto ao patrimônio da Faculdade do Futuro.  A 
bibliografia básica atende aos programas das disciplinas do Curso de Graduação em Farmácia. 

Bibliografia Complementar 

A bibliografia complementar indicada atente aos programas das disciplinas com o mínimo 
de 05 (cinco) títulos para cada disciplina. A bibliografia complementar atua como um acervo 
complementar na formação dos alunos. 

b) Periódicos 

A biblioteca conta em seu acervo com periódicos, nacionais e estrangeiros, específicos para 
os cursos e outros de interesse da comunidade acadêmica. Para tanto são mantidas assinaturas 
correntes de periódicos, que podem ser ampliadas, de acordo com as indicações da comunidade 
acadêmica. Além das assinaturas de periódicos a Faculdade do Futuro viabiliza acesso aos 
periódicos disponíveis livremente no site da Capes.  
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Para o Curso de Graduação em Farmácia foram adquiridas as assinaturas de periódicos que 
atendem às necessidades acadêmico–científicas da comunidade acadêmica.  

c) Informatização 

O acervo está todo informatizado. Há representação de todo o acervo no software utilizado 
pela Faculdade do Futuro, inclusive com possibilidade de acesso remoto.  

A biblioteca utiliza o software WINISIS, sendo este um sistema generalizado para 
armazenamento e recuperação de informações; projetado especificamente para a construção e 
administração automatizada de bases de dados estruturada e não numérica. 

O Micro CDS/ISIS é um sistema de armazenamento e foi desenvolvido pela UNESCO, desde 
1985, para satisfazer a necessidade expressada por muitas instituições, especialmente em países 
em desenvolvimento. O sistema auxilia a gerenciar as informações disponíveis utilizando novas 
tecnologias. O software CDS/ISIS foi originalmente baseado na versão de Mainframe, no final da 
década de 60, levando vantagem de vários anos de experiência adquirida em seu desenvolvimento. 
Atualmente, conta com versões em DOS, UNIX e Windows.  

As principais características do WINISIS são: controle de registros variáveis, campos e sub–
campos, economizando assim espaço de disco e tornando possível armazenar maiores 
quantidades de informação; módulo de definição de banco de dados que permite para o usuário 
definir os dados a serem processados para uma aplicação particular; módulo de entrada de dados 
para inclusão e manutenção das informações no banco de dados criado, permitindo criar telas 
específicas; módulo de recuperação de informações que usa uma poderosa linguagem de busca 
que provê campo–nível e operadores de busca de proximidade, além dos operadores de and/or/not 
tradicionais, como também texto–livre; poderoso gerador de relatórios que permitem para o usuário 
criar facilmente qualquer produto impresso, como catálogos, índices, diretórios etc.; função de 
intercâmbio de dados baseado no ISO 2709 padrão internacional – MARC; aplicação integrada – 
CDS/ISIS Pascal, permite que o usuário desenvolva softwares para necessidades específicas; 
funções que permitem para o usuário construir banco de dados relacionais. 

d) Base de Dados 

A biblioteca disponibiliza bases de dados (on–line, papel e CD–ROM) para pesquisa. Estão 
instalados em locais apropriados da biblioteca microcomputadores com acesso à Internet para 
consulta a bases de dados on–line. 

Atualmente, podem ser acessadas na biblioteca as seguintes bases de dados e bibliotecas 
virtuais: SCIELO; PROSSIGA; Biblioteca Virtual de Enfermagem; Biblioteca Virtual de Psicologia; 
ReBAP; Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida: livros, pelo catálogo on–line (sistema 
WINISIS) de acesso público; periódicos (Kardex); materiais especiais (mapas, fitas de vídeos, CD–
ROM e outros); Fontes de informação em CD–ROM: fontes primárias e secundárias para consulta e 
pesquisa. 

e) Multimídia 

A biblioteca disponibiliza acervo multimídia e os equipamentos necessários para a utilização 
deste material pelos usuários. O acervo multimídia é composto basicamente de fitas de vídeo em 
diversas áreas do conhecimento. 

f) Jornais e Revistas 
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A biblioteca conta com a assinatura corrente de jornais e revistas, entre eles: Jornal Diário de 
Manhuaçu, Jornal Estado de Minas, Jornal Folha de São Paulo, Revistas Diversas (Escolas, 
Faculdades, Universidades, etc.), Revista Veja e etc.  

g) Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo é efetivada tendo por base a 
bibliografia básica e complementar indicada para os componentes curriculares que integram a 
matriz curricular dos cursos oferecidos pela Faculdade do Futuro. Os professores recebem um 
material impresso com dados a serem preenchidos, indicando a bibliografia básica e complementar 
a ser adotada durante o período letivo seguinte.  

A aquisição do material bibliográfico ocorre de forma contínua, com base nas solicitações de 
aquisição dos cursos e/ou identificação de necessidades por parte da biblioteca, e de acordo com o 
provimento de recursos financeiros.  

Além disso, a biblioteca solicita, semestralmente, às Coordenadorias de Curso, professores e 
alunos, indicação de publicações e materiais especiais, para atualização do acervo.  

O acervo também é atualizado por meio de consultas a catálogos de editoras, sites de 
livrarias e etc., com a finalidade de conhecer os novos lançamentos do mercado nas diversas áreas 
de especialidade do acervo. 

Serviços 

a) Horário de Funcionamento 

A biblioteca funciona de segunda a sexta–feira no horário das 08h00m às 22h30m; e aos 
sábados no horário 08h00m às 12h00m.  

A biblioteca pode funcionar em finais de semana e feriados, caso haja determinação da 
Diretoria da Faculdade do Futuro. 

No período de férias, a biblioteca funciona de segunda a sexta–feira no horário das 12h00m 
às 17h30m. 

b) Pessoal Técnico–Administrativo 

A biblioteca estará sob a responsabilidade de profissional devidamente habilitado e inscrito 
no Conselho Regional de Biblioteconomia, que conta com auxiliares de biblioteca (funcionários e 
estagiários).  

O pessoal técnico–administrativo da biblioteca participa de seminários, workshop, palestras 
etc., tendo em vista a necessidade de atualização da equipe em relação aos autores da área, 
novos termos e novas pesquisas. 

A equipe da biblioteca atende às necessidades da formação do acervo e as demandas dos 
usuários da Faculdade do Futuro. 

c) Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 

A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo domiciliar; 
reserva; levantamento bibliográfico, comutação bibliográfica (COMUT); orientação quanto à 
normalização bibliográfica (Normas ABNT).  

Os usuários da biblioteca classificam–se em internos e externos. São usuários internos: 
professores, pesquisadores, alunos, funcionários e estagiários. São usuários externos: 
dependentes dos usuários internos, filhos, cônjuges e outras bibliotecas. A biblioteca considera 
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como usuários em potencial membros da comunidade em geral, interessados na área de assunto 
coberta pelo seu acervo, bem como pelos serviços prestados. 

A consulta local na própria biblioteca pode ser feita por usuários devidamente cadastrados. O 
usuário tem acesso livre às estantes onde se encontra o material bibliográfico disponível na 
biblioteca.  

O acervo é de livre acesso, ficando facultado ao usuário ir diretamente às estantes para 
pesquisa do material desejado, ou no caso de dúvida, consultar o funcionário da biblioteca. As 
publicações retiradas das estantes devem ser deixadas sobre a mesa, para fins de estatística e 
serão recolocadas nas devidas estantes pelos funcionários da biblioteca. 

Para ter direito ao empréstimo de publicações é necessário preencher uma ficha de cadastro 
e fornecer uma foto 3x4. O usuário deve assinar um termo de compromisso no qual se compromete 
a respeitar as normas do Regulamento da Biblioteca e responder por possíveis perdas e/ou danos 
do material consultado e/ou emprestado. 

É permitido o empréstimo a todos os usuários inscritos na biblioteca que não estejam em 
atraso de devolução e que não tenha qualquer pendência com a biblioteca. O empréstimo ocorre 
mediante a apresentação da carteirinha da biblioteca pelo próprio usuário. 

É permitido o empréstimo de livros, caso não haja reserva dos volumes. O limite de volumes 
e o prazo de empréstimo variam de acordo com o tipo de usuário.  

Funcionários e professores podem retirar até 04 (quatro) livros pelo período de 30 dias. 
Alunos, estagiários e usuários externos podem retirar até 02 (dois) livros pelo período de 07 (sete) 
dias.  

É permitido o empréstimo de, no máximo, 01 (uma) fita de vídeo por vez, com prazo máximo 
de um dia, caso não haja reserva da mesma. A fita tem que ser devolvida rebobinada. 

O prazo de empréstimo poderá ser renovado por uma vez pelo idêntico período, caso a obra 
não esteja reservada, e o usuário a esteja apresentando dentro do prazo. A publicação, na primeira 
vez, poderá ser renovada por telefone ou pessoalmente. Para a segunda renovação, serão exigidas 
a apresentação da publicação e a presença do usuário.  

Não poderão ser retirados, para empréstimo domiciliar, publicação periódica, obras de 
referência (dicionários, enciclopédias, anuário periódicos, etc.), livros previamente definidos com 
base para elaboração de trabalhos, salvo em casos especiais, a critério do bibliotecário. O acesso a 
estas publicações só será permitido através de consulta.  

Os usuários inscritos na biblioteca têm direitos a retirar livros e/ou periódicos para serem 
utilizados em sala de aula, desde que munidos de documento oficial de identificação. O material 
bibliográfico retirado deve ser devolvido no mesmo dia, antes do horário de encerramento da 
biblioteca.  

Aos usuários de outras instituições, o empréstimo deverá ser feito através do Empréstimo–
entre–Bibliotecas. A biblioteca interessada deve fazer a solicitação através de carta timbrada ou 
ofício, fornecendo os dados bibliográficos completos da obra a ser emprestada. A biblioteca 
manterá cadastro atualizado das bibliotecas solicitantes, a partir dos ofícios de Requisição de 
Empréstimos recebidos. O empréstimo da(s) obra(s) poderá ser renovado por meio da biblioteca 
solicitante ou pessoalmente pelo usuário, se a(s) obra(s) não estiver(em) reservada(s). 

As reservas são feitas a partir de solicitação dos usuários, quando a obra desejada estiver 
emprestada. A reserva será nominal, obedecendo à ordem cronológica dos pedidos. O material 



 

114 

 

reservado ficará a disposição do usuário durante 24 horas, a contar da data informada pela 
biblioteca da devolução do mesmo. Findo o horário, será liberado para empréstimo ao candidato 
subsequente. É de responsabilidade do interessado, informar–se sobre a chegada do material 
reservado. 

O levantamento bibliográfico é realizado em base de dados, nacionais e estrangeiras. Pode 
ser solicitado por qualquer usuário da biblioteca através de preenchimento de formulário próprio.  

A comutação bibliográfica é oferecida a usuários internos e externos. É utilizado o Sistema 
de Comutação Bibliográfica do IBICT, o COMUT.  

A biblioteca conta com um programa permanente de treinamento de usuários, com o objetivo 
de auxiliá–los na normalização de seus trabalhos monográficos. Além disso, é disponibilizado o 
conjunto de normas da ABNT para normalização de documentação e um Manual de Normas para a 
apresentação de trabalhos técnicos e científicos. 

 

3. SERVIÇOS 

a) Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

A manutenção e a conservação das instalações físicas, dependendo de sua amplitude, são 
executadas por funcionários da Instituição ou por empresas especializadas previamente 
contratadas.  

As políticas de manutenção e conservação definidas consistem em:  

a) manter instalações limpas, higienizadas e adequadas ao uso da comunidade 
acadêmica;  

b) proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as 
condições dos espaços e instalações próprias para o uso;  

c) executar procedimentos de revisão periódica nas áreas elétrica, hidráulica e 
de construção da Instituição. 

b) Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

A manutenção e a conservação dos equipamentos, dependendo de sua amplitude, são 
executadas por funcionários da Instituição ou por empresas especializadas previamente 
contratadas.  

As políticas de manutenção e conservação consistem em:  

a) manter equipamentos em funcionamento e adequados ao uso da 
comunidade acadêmica;  

b) proceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as 
condições dos equipamentos para o uso;  

c) executar procedimentos de revisão periódica nos equipamentos da 
Instituição. 

 

4. LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 
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A Faculdade do Futuro dispõe de laboratórios específicos dos cursos de graduação 
atualmente em funcionamento, voltados para o desenvolvimento das atividades práticas requeridas 
no processo de formação. Entre eles, pode–se citar: coleção zoológica; ginásio poliesportivo; 
herbário; laboratório de análise instrumental; laboratório de anatomia; laboratório de biofísica, 
bioquímica e fisiologia; laboratório de bromatologia; laboratório de cinesiologia; laboratório de 
controle de qualidade; laboratório de farmacobotânica / farmacognosia / fitoterapia; laboratório de 
farmacologia; laboratório de farmacotécnica / cosmetologia; laboratório de fisiologia e histologia; 
laboratório de hematologia / citologia; laboratório de homeopatia / farmácia escola; laboratório de 
imunologia; laboratório de microbiologia; laboratório de microscopia; laboratório de parasitologia; 
laboratório de parasitologia, citohistologia, microbiologia; laboratórios de Semiologia e 
Semiotécnica; laboratório de química farmacêutica; laboratório de química geral / analítica / 
orgânica; laboratório de semiologia e semiotécnica; laboratório de tecnologia farmacêutica; 
laboratório de toxicologia; laboratório de zoologia, botânica e geologia; laboratório fisiologia / 
farmacologia; laboratórios de química I, II, análise instrumental e sala de balança.  

4.1. Laboratórios de Informática 

A Faculdade do Futuro conta com 02 (dois) laboratórios de informática, cada um instalado 
em uma área de 61,00 m2, dispondo de equipamentos e materiais necessários para ao seu 
funcionamento. Cada laboratório é equipado com 04 (quatro) ventiladores de teto e 01 (um) 
aparelho de ar condicionado de 25.000 BTUs. 

No laboratório de informática nº 01 há 25 microcomputadores, todos com acesso à Internet. 
A configuração dos 25 microcomputadores é a seguinte: Processador Intel Core2 Duo 2.66, 2 GHz, 
160 Memória (GB) / HD (GB), DVD–RW, Monitor LCD de 17W”, Sistema Operacional Windows XP.  

No laboratório de informática nº 02 há 25 microcomputadores, todos com acesso à Internet. 
A configuração de 24 microcomputadores é a seguinte: Processador Intel Celeron D 2.66, 256 GHz, 
80 Memória (GB) / HD (GB), CD–RW, Monitor CRT de 17”, Sistema Operacional Windows XP. Há 
01 (um) microcomputador com a seguinte configuração: Processador Intel Pentium D 2.80, 512 
GHz, 160 Memória (GB) / HD (GB), DVD–RW, Monitor CRT de 17”, Sistema Operacional Windows 
2003. 

O acesso aos microcomputadores é facilitado por uma política interna de organização de 
tempo. Os equipamentos estão ligados em rede, no sentido de proporcionar maior integração 
acadêmica, já que toda a comunidade tem acesso ao mesmo servidor. E conta também com 
acesso à Internet por meio de provedor Velox/Telemar. 

4.2. Demais Laboratórios Específicos do Curso 

Infraestrutura e Serviços dos Laboratórios Específicos 

Os laboratórios específicos do Curso de Graduação em Enfermagem apresentam 
equipamentos em quantidade que atendem às exigências da formação, assegurando a participação 
ativa dos alunos nas atividades práticas.  

A Faculdade do Futuro adota mecanismos de manutenção, conservação e calibração que 
asseguram o funcionamento permanente e otimizado dos recursos disponibilizados. 

Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender ao planejamento 
das atividades práticas requeridas pela formação e em quantidade compatível com o número de 
alunos. 
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A Faculdade do Futuro solicita da Coordenadoria de Curso e dos docentes o planejamento e 
controle no uso dos laboratórios que se destinam ao atendimento das atividades práticas 
requeridas pela formação dos alunos.  

Normas de Segurança, Procedimentos e Equipamentos 

As normas e procedimentos de segurança e proteção ambiental pertinentes estão divulgadas 
em locais estratégicos que permitem sua visibilidade, assegurando seu conhecimento e aplicação 
pela comunidade acadêmica. As instalações e os equipamentos atendem às normas de segurança. 
Ademais, os docentes do curso são estimulados a abordar aspectos de segurança e proteção 
ambiental no desenvolvimento dos componentes curriculares. 

Os laboratórios são planejados com equipamentos de proteção contra acidentes; 
equipamentos de proteção coletiva – EPC compatíveis com a finalidade de utilização dos 
laboratórios, e equipamentos de proteção individual – EPI adequados ao número de usuários. 

Na Faculdade do Futuro há extintores de incêndios, que são submetidos a manutenções 
preventivas, além de sistema contra incêndio (hidrante) aprovado pelo corpo de bombeiros local. 

Protocolos de Experimentos 

Os protocolos dos experimentos prevendo procedimentos, equipamentos, instrumentos, 
materiais e utilidades são aprovados e implementados para a orientação das atividades práticas 
desenvolvidas nos diversos laboratórios do Curso de Graduação em Farmácia da Faculdade do 
Futuro. 

Comitê de Ética em Pesquisa 

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP–FF da Faculdade do Futuro é um órgão é um órgão 
colegiado interdisciplinar, deliberativo e consultivo, vinculado operacionalmente ao Núcleo de 
Extensão, Pesquisa e Pós–Graduação – NEPP da Faculdade do Futuro.  

O CEP–FF tem a finalidade maior de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em 
sua integridade e dignidade e de contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 
éticos. O CEP–FF tem por objetivo pronunciar–se, por meio de pareceres, quanto ao aspecto ético 
da pesquisa realizada por professores, alunos e funcionários da Faculdade do Futuro e 
pesquisadores da Região da Zona da Mata – MG, que envolva seres humanos e esteja em 
conformidade com o disposto na Resolução n° 196 de 10 de outubro de 1996, do Conselho 
Nacional de Saúde. 

Laboratório de Anatomia 

O laboratório de anatomia ocupa uma área de 120,00 m2. Contém uma pia e uma bancada 
de granito contendo 02 (dois) lavabos. Possui mesas para dissecação com rodas e 08 (oito) 
armários para armazenamento das peças. Conta com material adequado para as aulas práticas de 
anatomia. Possui 04 (quatro) ventiladores e sistema de exaustão. Compõe–se ainda de sala de 
preparação de peças e tanques.  

Laboratório de Fisiologia / Farmacologia 

O laboratório de fisiologia / farmacologia está devidamente equipado com os recursos 
necessários ao desenvolvimento das atividades práticas. Entre os equipamentos disponíveis estão: 
balão volumétrico 10 ml; balão volumétrico 1000 ml; balão volumétrico 50 ml; balão volumétrico 500 
ml; bastão de vidro béquer 100 ml; béquer 1000 ml; béquer 150 ml; béquer 250 ml; béquer 50 ml; 
funil de vidro; pipeta graduada 1 ml; pipeta graduada 10 ml; pipeta graduada 25 ml; pipeta 
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graduada 5 ml; provetas 1000 ml; termômetros tubos de DUHRAN; tubos de ensaio; tubos de 
ensaio G; vidros de relógio; álcool (litros) 70%; algodão; apagador; caixa de luva M; 
DESCARPACK; espátulas inox; esponjas; estante p/ tubo de ensaio; fita crepe; limpol; lixeira 
grande; lixeira pequena; pêra; pinça anatômica; pincel p/ retroprojetor; pisseta; gaiola p/ roedores; 
placas de cortiça; escovas de aço; saco leitoso; destilador; armário; balança; bico de bunsen; 
bancos c/ tampo de plástico. 

Laboratório de Microbiologia 

O laboratório de microbiologia ocupa uma área de 50,00 m2, e está devidamente equipado 
com os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades práticas. Entre os equipamentos 
disponíveis estão: centrifugas de mesa; banho–maria 60 tubos; estufas bacteriológicas; estufa de 
esterelização; agitador orbital; balanças de prato; autoclave; destilador com capacidade 51; 
microscópios binoculares; balança eletrônica; câmara de fluxo laminar; forno microondas; 
refrigerador; contador de colônias. 

Laboratório de Parasitologia 

O laboratório de parasitologia ocupa uma área de 70,00 m2, e está devidamente equipado 
com os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades práticas. Entre os equipamentos 
disponíveis estão: refrigerador; centrifuga; balança eletrônica; microscópios binoculares; balança 
analítica; estufa de esterilização e secagem. 

Laboratório de Fisiologia e Histologia 

O laboratório de fisiologia e histologia está devidamente equipado com os recursos 
necessários ao desenvolvimento das atividades práticas. Entre os equipamentos disponíveis estão: 
gaiolas para ratos 49x34x16; gaiolas para coelhos 50x50x50; gaiolas metabólicas 27x19x20; 
estante com quatro rodízios com trava para gaiola de ratos; balança analítica eletrônica capacidade 
200 gr – sens. 1 mg; microscópio binocular (04) objetivas aumento 1000 vezes; microscópio 
estereoscópio; lupa; sistema de vidro com microscópio e câmera; especulo lubrificado; copo becker 
50 e 100 mls; frasco erlenmeyers cap. 50 e 100 mls; balão volumétrico cap. 100 e 500 mls; placa 
de petri 100x15; farco com reagente boca larga com tampa âmbar 250 mls; bico de busen com 
registro; cabo para bisturi nº 04; estufa para cultura bacteriológica 50x50x40; banho–maria 
histológico; berço para 45 lâminas; pipeta graduada de 1,2,5 e 10 mls; funil de vidro diam. 65, 75 e 
100 mm; pêra para pipetagem; copo becker 50, 100 e 500 mls; capela de fluxo laminar vertical 
classe II; proveta graduada base sextavada de poli 50, 100, 500 e 1000 mls; balão fundo chato 100 
e 500 mls; deionizador 100 ltr; balança de precisão; pipeta graduada 1, 2, 5 e 10 ml; lamparina a 
álcool 100 mls; pisseta 500 mls; balão volumétrico capl. 100 e 500 mls. 

Laboratório de Biofísica, Bioquímica e Fisiologia 

O laboratório de biofísica, bioquímica e fisiologia ocupa uma área de 61,00 m2, e está 
devidamente equipado com os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades práticas. 
Entre os equipamentos disponíveis estão: barrilete 20 ltrs; espectrofotômetro digital; banho–maria 
capacidade para 48 horas; estufa de secagem e esterilização 50x50x40; deionizador 50 ltrs; 
agitador de tubos tipo VOLTEX; módulo júnior de ciências físicas e biológicas; microscópio 
binocular (04) objetivas aum. 1000x; balão volumétrico cap. 50, 100, 250, 500, 1000 mls; proveta 
graduada base sextavada de poli 500 e 1000 mls; tubo de ensaio 12x75, 15x100; estante para 24 
tubos de ensaio; pvc; pipeta volumétrica 1, 2, 5, 10, 20 ml; estufa de secagem e esterilização 
50x50x40; agitador magnético com aquecimento; PH–metro digital de bancada; conj. para queda 
livre Bosak; conj. de roldanas flaco; perfil com limitador de corrente; vasos comunicante completo; 
conj. alto falante; frequencimero de impulsos ópticos; estroboscópio eletrônico; dispositivo gerador 
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de ondas estacionárias; colchão de AR linear Hentschel com unid. geradora; gerador eletrostático 
de correia; unidade acústica Muswieck; régua auxiliar para ondas estacionárias; cuba de ondas 
Macedo; tripé STANDARD com sapatas; painel com disco de harti; conj. laser didático Valadares. 

Laboratório de Farmacologia 

O laboratório de farmacologia ocupa uma área de 50,00 m2, e está devidamente equipado 
com os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades práticas. Entre os equipamentos 
disponíveis estão: tesoura grosseira (ossos); tesoura de ponta fina (tecidos); estilete; pinças: dente 
de rato e comum; cápsulas de porcelana; seringas de vidro; alfinetes (caixas); placas de parafina; 
suportes de ferro; aparelho perfusor; cânulas de polietileno; linhas para suturas (rolo); timer; clamps 
metálicos; aparelhagem para pressão arterial; refrigerador duplex; pinças hemostáticas 
controladoras de fluxo; pinças anatômicas; agulhas; cânula com ponta de metal para canular a 
carótida; cânula de polietileno com ponta de agulha; cânula de polietileno para traqueia; cânula 
para aspiração de secreção na traqueia adaptada em seringa de vidro; bastão de vidro para 
dessecar os nervos; caixas de contenção para coelhos; réguas transparentes; cápsulas de 
porcelana; pistilo; funil de vidro; becker forma baixa graduado (Schott). 

Laboratório de Hematologia / Citologia 

O laboratório de hematologia / citologia ocupa uma área de 61,00 m2, e está devidamente 
equipado com os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades práticas. Entre os 
equipamentos disponíveis estão: aparelho coagulômetro; microscópios binoculares; microscópio 
munido de câmera de vídeo; monitores de tv; banho–maria para 60 tubos; microcentrifuga; 
contador automático; suporte para hemossedimentação; cronômetro; contadores diferenciais de 
células; homogenizador para Hemat. 

Laboratórios de Semiologia e Semiotécnica 

A enfermagem, neste mundo globalizado, tem caminhado a passos largos, acompanhando 
o desenvolvimento científico e tecnológico e para tanto, aperfeiçoa a essência ou objeto do trabalho 
do enfermeiro, o cuidado. Cuidado este que também está presente no desenvolvimento de técnicas 
básicas.  

Algum tempo atrás as técnicas de enfermagem eram interpretadas como secundárias e 
hoje se entende que “a prática de enfermagem lida, constantemente, com a técnica como 
expressão do conhecimento teórico” (Trentini, 2001). 

Sendo assim, o desenvolvimento e treinamento das técnicas básicas de enfermagem 
propiciam habilidades humanas no fazer, ou seja, aumentam as potencialidades do cuidado 
humano.  

A enfermagem segundo Almeida (1988) é uma prática social historicamente determinada 
que contem saberes e fazeres determinados para o cuidado de homens e mulheres nas diversas 
fases da vida e em seus diversos níveis de atenção. Em busca da construção desta prática social, 
o graduando necessita de responsabilidade com o objeto do seu cuidar: o ser humano.  

O cuidado ao ser humano envolve uma série de procedimentos e atitudes que podem 
colocar em risco a saúde e a vida deste cliente. É na tentativa de minimizar estes riscos que na 
graduação existe a exigência de laboratórios de enfermagem. 

Os laboratórios de enfermagem representam, sem dúvida nenhuma, a essência do 
aprendizado do graduando em enfermagem. Assim, a utilização dos mesmos tem como objetivos: 
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• capacitar o aluno no processo de assimilação de técnicas nos cuidados de 
enfermagem ao cliente, contemplando todos os procedimentos incluídos no 
desenvolvimento, em especial, nas disciplinas de  semiologia e semiotécnica I e II;  

• oferecer ao aluno da faculdade de Enfermagem a possibilidade de conhecer 
técnicas e procedimentos, assim como de adquirir maior destreza na execução das 
técnicas em laboratório antes de executá–las junto ao cliente no campo de estágio; 

•  diminuir o impacto psicológico do aluno quando obrigado à execução de técnicas 
invasivas (punções venosas, sondagens, cateterismos e outros procedimentos) 
pela primeira vez junto ao cliente, minimizando suas dificuldades;  

• promover a integração dos alunos dos diferentes semestres do Curso de 
Enfermagem, num ambiente de troca de experiências e aprendizado prático;  

• proporcionar um ambiente adequado ao ensino prático a partir do uso de 
equipamentos modernos que simulam situações reais e reproduzem o ambiente 
hospitalar;  

• propiciar campo para aprimoramento de alunos e docentes do Curso de 
Enfermagem, no desenvolvimento de técnicas básicas de enfermagem;  

• servir de campo para o desenvolvimento de futuras pesquisas na área. 

O primeiro contato do aluno com os Laboratórios de Enfermagem ocorrerá na disciplina 
semiologia e semiotécnica I, que tem como objetivo introduzir o aluno nas práticas de enfermagem 
visando capacitá–lo a realizar técnicas direcionadas ao cuidado do cliente. O preparo adequado do 
aluno nesse primeiro contato com procedimentos e técnicas de enfermagem é fundamental e 
refletirá em seu desempenho futuro em outras disciplinas do curso, bem como, em sua vida 
profissional.  

O processo ensino–aprendizagem envolve uma complexa teia de oportunidades, 
experiências, treinamentos, observações e aplicações que interagem entre si e estão em continua 
mutação. Desta forma, torna–se imperativa a correlação teoria e prática. É no intuito de persegui-la 
que reproduzimos no microambiente dos laboratórios o microambiente hospitalar para que neste 
espaço sejam treinados e minimizadas as angustias que o graduando sente ao ingressar no 
ambiente hospitalar. 

A educação superior, conforme as diretrizes curriculares do curso de graduação devem 
estar voltadas, principalmente, para o processo de aprendizagem, que muito mais que simples 
atividades de ensino, envolve um processo por meio do qual o conhecimento é criado a partir da 
transformação e experiência.  

As diretrizes incentivam o aprender a ser, aprender a pensar e, fundamentalmente, 
aprender a aprender. Neste contexto, os laboratórios representam espaços técnicos, porém espaço 
em que o próprio discente se descobre e aprende por si mesmo o aprender a fazer. 

Dentre as inúmeras estratégias de ensino, consideramos essenciais àquelas que estimulam 
a participação dos alunos em grupo, permitem a troca de experiências e a livre expressão de 
sentimentos, bem como, aquelas que garantem oportunidades de treino prático e aquisição de 
habilidades.  

Segundo (UNB, 2005) nessa perspectiva surge, na década de 70, o ensino de enfermagem 
voltado para a aquisição de habilidades técnicas. Obviamente, o processo de aprendizagem, por 
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ser contínuo, exigiu que os educadores de enfermagem criassem condições para o treinamento 
dessas técnicas de enfermagem – desde o estabelecimento de uma área física destinada 
exclusivamente para as atividades de ensino, até a constituição de verdadeiras "réplicas" da 
situação real a ser identificada ou vivenciada na prática pelos educandos.  

Surgem, então, os laboratórios de ensino para os alunos de enfermagem, que tinham como 
objetivo inicial o treinamento dos alunos em situações simuladas e a aquisição de habilidades 
técnicas.  

Segundo UNB (2005), vários autores têm apresentado em seus trabalhos a importância do 
laboratório de enfermagem para o ensino, pesquisa e extensão (FRIEDLANDER, M.R., 1982; 
FRIEDLANDER, M.R., 1984; FRIEDLANDER, M.R. et al, 1984; NOCA, C.R.S. et al., 1985; 
FRIEDLANDER, M.R. et al, 1990; HAYASHIDA, M, 1992).  

FRIEDLANDER & MAUSSE in UNB (2005) constataram que estudantes que recebiam 
treinamento prévio em laboratórios de enfermagem cometiam de 50 a 70% menos erros quando 
prestavam cuidados junto a clientes comparativamente àqueles que não recebiam o treinamento no 
laboratório.  

Atualmente os Laboratórios de Enfermagem têm o objetivo, não somente de desenvolver 
atividades de ensino a alunos da graduação, como também, têm representado locais de pesquisa e 
prestação de serviços à comunidade. Como exemplo citamos o laboratório de ensino da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto – USP.  

Com equipamentos para simulação dos procedimentos básicos de enfermagem os 
laboratórios reproduzem o ambiente hospitalar, servindo não somente para o desenvolvimento de 
aulas práticas com os alunos, como também, de núcleos de pesquisa e extensão, sendo 
responsáveis pela maior parte das atividades que integram a comunidade ao setor universitário.  

O laboratório de Enfermagem é dotado de equipamentos avançados para execução das 
técnicas de enfermagem. Ele dá suporte às disciplinas: Semiologia e Semiotécnica I e II, Primeiros 
Socorros, Atenção à Saúde do Adulto e Idoso I e II, Atenção à Saúde da Criança e Adolescente I e 
II, Atenção à Saúde da Mulher I e II, Saúde Coletiva que têm, nos seus conteúdos programáticos, 
aulas teóricas e de laboratório. 

Materiais e equipamentos 

Fontes de oxigênio; aspirador de secreção, desfibrilador, monitor cardíaco, eletrocardiógrafo, 
esfignomanômetros, estetoscópios, otoscópio, lanternas clínicas, sonar , estetóscopio de Pinard, 
balança antropométrica, balança pediátrica digital; balança digital adulto, modelo anatômico adulto 
sexo masculino e feminino, modelo anatômico bebê de ambos os sexos, braço anatômico, modelo 
anatômico para suporte básico de vida(BLS), 

cadeira de rodas, ambú adulto,  ambú infantil,  jogo de laringoscópio completo, glicosímetro, 
aparelho de coluna de mercúrio(PA), braceiro, martelo de reflexos, boneca anatômica para parto e 
exame ginecológico, bolsa de gelo, bolsa de água quente, bacia inox, cuba inox redonda, média, 
comadre inox, marreco de plástico. Instrumentais: cabo bisturi nº 3, pinças, bandeja média, bandeja 
grande quadrada inox. Rouparia: colchas piquet, camisola, campos fenestrado quadrado, campos 
operatórios grandes, conjuntos de roupa de bloco cirúrgico, capote cirúrgico, travesseiros, traçados, 
oleado, cobertor, compressas cirúrgicas para campo operatório, fronhas lençóis, campo operatório 
grande,  

pijama. Materiais de Consumo: Água oxigenada; Agulha 0,70 x 25; agulha 0,80 x 25 ml ; Agulha 
0,30 x 7 ml; Agulha 0,55 x 19 ml; Agulha 0,30 x 13 ml; Agulha 0,60 x 25 ml; Agulha 1,20 x 40 ml; 
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Agulha 0,45 x 13 ml; Álcool a 70%; Ampolas de água dest. p/ inj.2ml; Aparelho para inalação; Água 
destilada para injeção; Água destilada para injeção 10 ml; Abaixador de língua; Agulha de caneta 
para teste de glicemia; Alça de níquel–cromo; Atadura de crepe 1,80 x 4,50; Atadura de crepe 8 x 
4,5; Bolsas térmicas; Bolsa coletora de urina; Coletor de material perfurocortante 7L; Coletor de 
material perfurocortante 3L; Compr. Cirúrg. de gaze hidrófila 7,5 x 7,5 cm ; Cepacol (higiene 
bucal)  300 ml; Cateter nasal para oxigênio tipo óculos; Cateter intravenoso 16; Cateter 
intravenoso 22 ; Cateter intravenoso 20 x 1,1 x 33 mm; Cateter intravenoso 22 x 0,9 x 25 mm; 
Cateter intravenoso 18; Cloreto de sódio 10%; Cloreto de potássio 10% 10 ml; Esparadrapo 5 e 4,5; 
Esparadrapo 2,5 e 4,5; Esparadrapo 10,0 e 4,5; Equipo fotossensível; Gases estéril; Iodopavidona 
1L; Iodopavidona tópico 1L; Jelco 16 G; Jelco 18 G; Luvas estéril nº 7; Luvas estéril nº 7,5; Lençol 
descartável; Máscara cirúrgica; Pares de luva de procedimento 6,5; Pares de luva de procedimento 
7,5; Pacote de algodão em bola; Réguas; Rolo grande de papel p/ maca; Rolo pequeno de papel p/ 
maca; Rolo de barbante; Sonda cirúrgica siliconizada; Sonda de alimentação enteral siliconizada; 
Sonda de Foley nº 18 – 3 vias; Sonda de Foley nº 18 – 2 vias; Sonda de Foley nº 16 – 2 vias; 
Sonda de Foley nº 16 – 3 vias; Sonda de Foley siliconizada estéril; Sonda nasal (alimentação 
enteral); Soro glicosado 0,5% 500 ml; Soro glicosado 0,5% 250 ml; Solução de Ringer com lactato; 
Soro fisiológico 0,9% 500 ml; Soro fisiológico 0,9% 250 ml; Seringa com agulha 1ml; Seringa com 
agulha 5 ml; Seringa com agulha 20 ml; Seringa com agulha 3 ml; Scalp para infusão endovenosa; 
Tira de teste para glicose; Termômetro clínico; Vidrinho de medicamento vazio; Rolo de algodão; 
Álcool 70%; Sonda de Foley 20  – 2 vias; Sonda de Foley 22  – 2 vias; Sonda de Foley 14  – 2 vias; 
Garrotes; Seringa com agulha de 10 ml; Cateter intravenoso 22 G azul agulha 19 G; Cateter 
intravenoso 19G verde agulha 17G; Cateter intravenoso 16 G amarelo agulha 14G; Cateter duplo 
lumem; Esparadrapo micropore; Fita autoclave; Fita crepe; Jelco 22 G; Threeway; Glicose 25% 10 
ml ; Gluconato de cálcio 10% 10ml; Aminofilina 24mg/ml 10ml; Polifix ; Preservativo masculino; 
Sonda nasogástrica longa 16; Sonda nasogástrica  14; Tintura de Benjoin; Sonda nasogástrica nª 8 
; Cateter nº24; Cateter n° 18; Equipo macrogota ; Equipo microgota; Bolsa coletora de urina s/ 
fechado; Sonda p/ aspiração traqueal ; Sonda de foley n° 12 – 2 vias; Sonda de foley n°  10 – 2 
vias; Scalp  25 G; Equipo de microgotas c/ câmara graduada; Cateter duplo lumen p/ diálise; Guia 
p/ punção profunda p/ diálise; Guia p/ diálise; Guia p/ cateter tenkoff p/ diálise; Guia de punção 
profunda; Cateter duplo lumen p/ infusão de medicação. 

Procedimentos Laboratoriais de Segurança 

 Todos os laboratórios terão um armário com os equipamentos de proteção individual: 

� óculos de segurança; 

� Toucas (caixas); 

� Luvas de procedimento: diversos tamanhos; 

� Máscaras para pó (caixas); 

� Caixa de Primeiros Socorros. 

Lava–olhos – estarão em todos os laboratórios. 

Chuveiros – estarão colocados em áreas de circulação dos laboratórios em pontos estratégicos. 

 Todos os laboratórios terão ar condicionado, exaustão e bancadas com sistemas de 
instalação elétrica, água e esgoto conforme normas de segurança. Em cada laboratório terá extintor 
de incêndio próximo à porta em local visível e demarcado, contendo também afixado nele folheto 
de orientação de uso. 
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 No regulamento dos laboratórios estão dispostas as normas básicas de segurança e a 
Instituição Mantenedora disponibilizará os equipamentos obrigatórios necessários à segurança dos 
corpos docente e discente. 

 Determinando–se assim, os requisitos básicos para proteção da vida e da propriedade nas 
suas dependências, onde são manuseados produtos químicos e equipamentos. Essas normas se 
aplicam a todas as pessoas alocadas no laboratório e também aquelas que não estejam ligadas ao 
mesmo, mas que tenham acesso ou permanência autorizada à suas dependências. 

5. CONDIÇÕES DE ACESSO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Para os alunos portadores de deficiência física, a Faculdade do Futuro apresenta as 
seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo 
(eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas com 
corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;�portas e banheiros adaptados com espaço 
suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;�barras de apoio nas paredes dos 
banheiros;�lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira 
de rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a Faculdade do Futuro está 
comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar sala 
de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a microcomputador, 
sistema de síntese de voz;�gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas 
de áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a 
aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo 
bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a Faculdade do Futuro está 
igualmente comprometida, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar intérpretes de 
língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a 
avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do 
aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 
aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de 
vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de 
informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com deficiência 
auditiva, a Faculdade do Futuro: 

• Promoverá cursos de formação de professores para: a) o ensino e uso da LIBRAS; b) a 
tradução e interpretação de LIBRAS – Língua Portuguesa; c) o ensino da Língua Portuguesa, como 
segunda língua para pessoas surdas; 

• Oferecerá o ensino da LIBRAS e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para 
alunos surdos; 

• Proverá a contratação de: a) professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; b) tradutor e 
intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa; c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como 
segunda língua para pessoas surdas; e d) professor regente de classe com conhecimento acerca 
da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos; 

• Garantirá o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos nas salas 
de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao de matrícula do aluno; 
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• Apoiará, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS entre professores, alunos, 
funcionários, direção e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; 

• Adotará mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na 
correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade 
linguística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa; 

• Desenvolverá e adotará mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos 
expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios 
eletrônicos e tecnológicos; 

• Disponibilizará equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, 
bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva. 

Como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva e 
buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à 
informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do Decreto nº 5.626/2005, a Faculdade 
do Futuro proporciona aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua 
Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e 
tecnologias que viabilizam o acesso à comunicação, à informação e à educação.  

Conforme disposto no artigo 21 do Decreto nº 5.626/2005, a Faculdade do Futuro conta em 
seu quadro o tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa, para viabilizar o acesso à 
comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. Esse profissional atua: a) nos 
processos seletivos para os cursos na Faculdade do Futuro; b) nas salas de aula para viabilizar o 
acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares, em todas as atividades didático–
pedagógicas; e c) no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades–fim da Faculdade do 
Futuro. 

Para os professores é proporcionado acesso à literatura e informações sobre a 
especificidade linguística do aluno surdo. 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS foi 
inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o 
exercício do magistério e será inserida no curso de Fonoaudiologia, caso a Faculdade do Futuro 
venha a oferecer tal curso. Nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a 
LIBRAS é oferecida como disciplina curricular optativa.  

A Faculdade do Futuro, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às pessoas 
surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades 
e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. 

A Faculdade do Futuro coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores 
de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades 
acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

 

 


