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DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

Período 

 

Disciplina 

 

Código 

Carga 
Horária Total 

(Teoria e 
Prática) 

 

 
Ementa 

 
1º 

 
Metodologia científica 

 
ENA033 

 
30T 

Características, objetivos e linguagem da ciência. Método científico, seus elementos, etapas 
e aplicabilidade em Enfermagem, teoria científica. Instrumentos de coleta de dados, pesquisa 
bibliográfica. Discussão e experimentos de técnicas de estudo. Documentação e redação de 
trabalhos científicos. 

 
1º 

Seminário de integração I ENA077 15T Integração de conteúdos. Interdisciplinaridade. Dimensões do Cuidado em Enfermagem. 

 

3º 
 

Gestão do sistema de saúde 
 

ENA019 
 

75 (45T e 30P) 

Concepções, organização, funcionamento e financiamento do SUS. Regulamentação e 
instrumentos de gestão do SUS. Gestão dos serviços de saúde nos diversos níveis de 
atenção. Saúde Suplementar. 

 
3º 

 

Saúde mental 
 

ENA018 
 

45T 
Sofrimento psíquico inerente à condição humana. Aspectos conceituais de saúde e doença 
mental e suas articulações nos diversos eventos da vida. Cuidado de enfermagem em saúde 
mental nos dispositivos da rede de atenção em saúde. 

4º Capacitação pedagógica aplicada à Enfermagem ENA035 60 (30T e 30P) Processo educativo, metodologia e técnicas de ensino aprendizagem aplicadas à saúde. 

 
5º 

 
Gerência em saúde e em Enfermagem 

 
ENA021 

 
60 (30T e 30P) 

Correntes do pensamento administrativo e modelos de gestão. Concepções de gerência e 
competências gerenciais. Caracterização do trabalho no setor de saúde. Processo de trabalho 
em saúde e na enfermagem. Aspectos éticos e legais do exercício profissional de 
enfermagem. 

6º Projeto de pesquisa I ENA157 30T 
Elementos que compõem o projeto de pesquisa. Tipos de pesquisa e aplicabilidade em 
Enfermagem. 

7º Projeto de pesquisa II ENA158 30T 
Elementos que compõem o projeto de pesquisa. Tipos de pesquisa e aplicabilidade em 
Enfermagem. 

 

 

8º 

 

 

Enfermagem psiquiátrica 

 

 

ENA036 

 

 

75 (30T e 45P) 

Contexto histórico da enfermagem psiquiátrica. Reforma psiquiátrica e suas diretrizes político 
assistenciais. Pressupostos epistemológicos e abordagens teóricas em saúde 
mental/psiquiatria. A enfermagem psiquiátrica e sua inserção em serviços de saúde mental. 
Instrumentos e bases essenciais para a prática do enfermeiro em saúde mental na assistência 
ao indivíduo e família: psicopatologia, adoecimento psíquico em suas manifestações de maior 
incidência e prevalência, comunicação terapêutica, relacionamento terapêutico e reabilitação 
psicossocial. 

 
8º 

 
Gerência do cuidado em saúde e em Enfermagem 

 
ENA022 

 
90 (45T e 45P) 

Organização e gerência de serviços de saúde e de enfermagem. Gestão de pessoas na 
enfermagem. Tecnologias e metodologias da gerência do cuidado. Diagnóstico e 
planejamento em saúde e enfermagem. Avaliação em saúde e enfermagem. 



 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 
Disciplina 

 
Código 

 

Carga Horária 
Total (Teoria e 

Prática) 

 
Ementa 

Dependências Químicas na Adolescência ENA012 30T 

Epidemiologia do consumo de drogas na adolescência; Dependências químicas em seus aspectos gerais, de 

prevenção e tratamento especificamente na adolescência, momento crítico para início do uso de drogas; Fatores 

de risco e proteção para o adolescente, família e comunidade; Instrumentos de rastreio para identificação de uso 

de substância em crianças e adolescentes; Políticas de promoção e prevenção do uso de substâncias na 

adolescência e estratégias de cuidado. 

Tópicos em Enfermagem Aplicada II: 

Análise Institucional da Prática Profissional 

em Enfermagem 
ENA031 30T 

Principais conceitos da Análise Institucional (AI) e Análise das Práticas Profissionais (APP). Histórico e diferentes 

dispositivos utilizados na APP. Dispositivo GEASE (Groupe Entraînement d´Analyse de Situation Éducative), suas 

fases e regras de funcionamento. 

 

Tópicos em Enfermagem III: Ética e Bioética 

em Enfermagem EFM067 45T 
Paradigmas éticos, bioéticos e legais do exercício da enfermagem e suas relações com a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem. 

 

Tópicos em Enfermagem III: Tecnologias 

para intervenções em saúde mental e com 

usuários de substâncias psicoativas 

 

EFM067 

 

45T 

Vulnerabilidade social e o campo psicossocial para a atenção em saúde mental e de atenção aos usuários de 

substâncias psicoativas; conceitos de tecnologias de cuidado; genograma; ecomapa; comunicação não 

terapêutica e comunicação terapêutica; relacionamento terapêutico; rastreamento de uso de substâncias 

psicoativas; intervenções breves com usuários de substâncias psicoativas; reabilitação psicossocial; construção 

de PTS. 

Saúde do Trabalhador em Serviços de Saúde ENA161 30T 

Aspectos sociológicos do trabalho e relações com o processo saúde-doença, segurança e saúde no trabalho, 

serviços de referência no atendimento à saúde dos trabalhadores, mercado de trabalho em saúde. 

 

Liderança e Trabalho em Equipe ENA029 30T 
Aborda os fundamentos teóricos-metodológicos do trabalho em equipe. Estilos de liderança. Relações de poder 

nas organizações. 

Tópicos em Enfermagem III: Fundamentos 

Teóricos, Práticos e Político-legais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio em Enfermagem 

EFM067 45T 

Fundamentos políticos, conceituais e práticos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em enfermagem 

no Brasil e sua relação com o Sistema Único de Saúde. 

 

 


