CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
CÓDIGO: 18
PERÍODO: DIURNO
VAGAS: 40

CURRÍCULO
Curso 18- Técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio
código

disciplina

ch

período

Pré-requisitos

EPO18

Língua Portuguesa

136

1

anual

EEF16

Educação Física

68

1

anual

ELE18

Inglês

68

1

anual

EHI18

História

34

1

anual

EGE18

Geografia

34

1

anual

EFL18

Filosofia e Sociologia

34

1

anual

EFI18

Física

102

1

anual

EQG18

Química

68

1

anual

EBI18

Biologia

68

1

anual

EMA18

Matemática

136

1

anual

LE161

Espanhol (disciplina facultativa)

68

1

anual

ENI12

Microbiologia e Parasitologia

34

1

1ºsemestre

ENI13

Anatomia e Fisiologia Humana

68

1

1ºsemestre

ENI15

Enfermagem em Saúde Coletiva I

34

1

1ºsemestre

ENI16

Introdução ao Trabalho Científico

34

1

1ºsemestre

ENI17

Ética Aplicada à Enfermagem I

34

1

1ºsemestre

ENI18

Noções de Biossegurança e Saúde do Trabalhador

34

1

2ºsemestre

ENI19

Fundamentos de Enfermagem

204

1

ENI20

Farmacologia Aplicada a EnfermagemI

34

1

2ºsemestre

EPO28

Língua Portuguesa

102

2

anual

EEA28

Arte

68

2

anual

ENI12 & ENI13

2ºsemestre

EEF28

Educação Física

68

2

anual

ELE28

Inglês

68

2

EHI28

História

68

2

anual

EGE28

Geografia

68

2

anual

EAFL28

Filosofia e Sociologia

34

2

anual

EGFI28

Física

102

2

EFI18

anual

EQG28

Química

68

2

EQG18

anual

EBI28

Biologia

68

2

EBI18

anual

EMA28

Matemática

102

2

EMA18

anual

LE261

Espanhol (disciplina facultativa)

68

2

LE161

anual

ENI22

Noções de Nutrição Aplicada aEnfermagem

34

2

ENI23

Estágio Supervisionado em Fundamentos deEnfermagem

144

2

ENI24

Enfermagem em Saúde do Adulto

136

2

ENI25

Farmacologia Aplicada a Enfermagem II

34

2

ENI26

Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização

34

2

ENI27

Estágio Supervisionado em Saúde do Adulto

84

2

ENI28

Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva I

42

2

ENI29

Estágio Supervisionado emCentro Cirúrgico e Centro de Esterilização

42

2

ENI40

Enfermagem na Assistência à Saúde da Mulher

68

2

ENI41

Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente

51

2

ENI42

Ética Aplicada à Enfermagem II

34

2

EPO38

Língua Portuguesa

136

3

anual

EEF38

Educação Física

68

3

anual

ELE38

Inglês

68

3

EHI38

História

68

3

anual

EGE38

Geografia

68

3

anual

EFL38

Filosofia e Sociologia

34

3

anual

EFI38

Física

102

3

EFI18

anual

EQG38

Química

68

3

EQG28

anual

EBI38

Biologia

68

3

EBI28

anual

ELE18

anual

1ºsemestre

ENI12 &ENI13 & ENI17 & ENI18 &ENI19 &
ENI20
ENI12 &ENI13 &ENI19
ENI12 &ENI13 &ENI20
ENI12 & ENI19
ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25
ENI15 & ENI17 &ENI18 & ENI23 & ENI24 &
ENI25
ENI17&ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25 &
ENI26
ENI13 & ENI17 & ENI19 & ENI24 & ENI25
ENI13 & ENI17 &ENI19&ENI24&ENI25
ENI17 & ENI23

ELE18

1ºsemestre
1ºsemestre
1ºsemestre
1ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre

anual

EMA38

Matemática

136

3

EMA28

anual

LE361

Espanhol (disciplina facultativa)

68

3

LE261

anual

ENI43

Enfermagemem Saúde do Idoso

34

3

1ºsemestre

ENI44

Enfermagem em Saúde Coletiva II

51

3

ENI45

Enfermagem em Saúde Neonatal

51

3

ENI46

Organização do Processo de Trabalho

51

3

ENI47

Estágio Supervisionado em Saúde da Criança e do Adolescente

42

3

ENI48

Estágio Supervisionado em Saúde Neonatal

42

3

ENI49

Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II

42

3

ENI50

Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher e do Recém Nascido

42

3

ENI51

Metodologia doTrabalho Científico

34

3

ENI52

Enfermagem em Cuidados Intensivos

68

3

ENI53

Enfermagem em Urgência e Emergência

34

3

ENI54

Enfermagem em Saúde Mental

51

3

ENI55

Estágio Supervisionado em Saúde Mental

42

3

ENI56

Estágio Supervisionado em Cuidados Intensivos

42

3

ENI57

Estágio Supervisionado em Urgência e Emergência

42

3

ENI58

Estágio supervisionado em Organização do Processo de Trabalho

42

3

ENI17 &ENI23 & ENI24 & ENI25
ENI5 & ENI17 & ENI23 &ENI24 &ENI25
ENI19 &ENI24 &ENI25
ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24
ENI17 & ENI18 & ENI23&ENI24 & ENI25
ENI17 &ENI18& ENI23 & ENI24 & ENI25&
ENI29
ENI17 & ENI18 & ENI23 &ENI24 & ENI25
&ENI28
ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 &ENI25
ENI16
ENI17 & ENI18 & ENI23 &ENI24 &ENI25
&ENI27 &ENI29
ENI17& ENI18 & ENI23 & ENI24 &ENI25
&ENI27 &ENI29
ENI17 & ENI24 &ENI25 & ENI27
ENI17& ENI18 & ENI23 &ENI24&ENI25
&ENI27
ENI17 &ENI18&ENI23 &ENI24
&ENI25&ENI27&ENI29
ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 &ENI25&
ENI27 &ENI29
ENI17 &ENI18& ENI23 &
ENI24&ENI25&ENI27

1ºsemestre
1ºsemestre
1ºsemestre
1ºsemestre
1ºsemestre
1ºsemestre
1ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre
2ºsemestre

EMENTAS
EBI18 – Biologia
1° Bimestre: Níveis de organização biológica. Estrutura celular. Organoides celulares e suas funções.
Composição química dos seres vivos: Compostos Inorgânicos: Água e Íons minerais. Compostos
orgânicos: Carboidratos, Lipídeos, Vitaminas e Proteínas. Contextualização : Nutrição e saúde, alimentos
e contaminantes, distúrbios alimentares, enzimas, anticorpos e imunidade. Vacinas: campanhas e atuação
do profissional de saúde. 2° Bimestre: Composição química dos seres vivos: Compostos orgânicos: Ácidos
nucleicos. O controle químico da vida. Ácidos nucleicos, proteínas e o controle da reprodução e do
metabolismo celular. Contextualização: Biotecnologia, transgênicos, clonagem, teste de DNA, terapia
gênica. Uso de conhecimentos. 3º Bimestre: Núcleo celular: Estrutura e funcionamento. Estudo de
cromossomos. Divisões celulares: Mitose e Meiose. O controle da reprodução celular e a continuidade da
vida. Contextualização: Heranças genéticas deletérias ou letais, reprodução assistida, cariótipos normais e
alterações cromossômicas estruturais e numéricas (síndromes cromossômicas). Cuidados especiais com
pacientes sindrômicos. 4º Bimestre: Metabolismo energético – fotossíntese, respiração e fermentação.
Biomembranas e sua fisiologia. Contextualização: Biocombustíveis, biotecnologias e ambiente;
Metabolismo energético e saúde; A célula como entidade interdependente que se comunica com o meio;
Preservação de alimentos.
EEF18 -Educação Física
Numa perspectiva sistêmica, as atividades não serão subdivididas de forma estanque em bimestres. A
opção e determinação das atividades estarão de acordo com o planejamento participativo assim como
deverá considerar as necessidades e expectativas do grupo. Todavia ela está organizada a partir dos
seguintes conteúdos:
I. Esportes convencionais e adaptados (handebol, futsal,voleibol, basquete) (1º 2º 3º anos) II. Esportes não
convencionais e/ou modificados: “Flagbol”, “Frisbee” “Tchouckbol”, “roda de bola” , luta (1º ano) III. Jogos
da cultura popular e adaptados (1º ano) IV. Atividades de Academia/Saúde e qualidade de vida (2º ano) V.
Construção de Identidades Juvenis: corpo, cultura e movimento (1º 2º 3º anos) VI. Inclusão e Pluralidade
cultural (1º 2º 3º anos) VII. Noções básicas de organização de festival e mini eventos esportivos. (3º ano).
EFI18 –Física
Grandezas vetoriais e escalares (noções básicas). Cinemática. Leis de Newton.
EFL18- Filosofia e Sociologia
1º Bimestre: Introdução às Ciências Humanas: Ciência e senso comum; Verdades, versões, mudanças;
Ideologias e senso comum. 2º Bimestre: Sociedade, relações sociais e estratificação; Divisão social;
Formação das sociedades; Desigualdade e estratificação. 3º Bimestre: Sociedade, Cultura, Etnias e
Ideologias; Definições sobre cultura; Cultura e Ideologias; Definindo Etnias; Racismos e sociedades. 4º
Bimestre: Sociedade e religião: Definições possíveis; Religiões em expansão; Religiões e intolerância;
Religiões e política.
EGE18 - Geografia
1º Bimestre: Introdução à Geografia e à Cartografia. O objeto de estudo e os conceitos básicos da
Geografia (espaço geográfico, território, paisagem, lugar, fronteira; escala geográfica). Localização, tempo
e representação: Cartografia. 2º Bimestre: Água, espaço geográfico e meio ambiente. A água e os usos
do território. A questão ambiental, clima e os grandes biomas terrestres. 3º Bimestre: As dinâmicas do
espaço natural. Estrutura geológica e relevo: o planeta e a dinâmica da natureza. 4º Bimestre: Geografia
da população mundial. Dinâmica demográfica. Movimentos migratórios.
EHI18 -História
Renascimento Cultural; Reformas religiosas; Antigo regime e absolutismo; Colonização portuguesa no
Brasil (séculos XVI-XVII); Iluminismo; Independência dos Estados Unidos; Revolução Francesa.

ELE18-Inglês
Análise (contextual e textual) e produção de textos em gêneros discursivos associados a diferentes
esferas de atividade humana, atentando para a relação texto-contexto. No quedizrespeito à léxicogramática, ênfaseem: verb tenses (simple present, present progressive, simple past, simple future);
pronouns (possessive adjective, possessive, subject, object, demonstrative); countable/uncountable nouns;
alphabet, colors and numbers; prepositions of place and time; comparative and superlative of
adjectives.Reading strategies.
EMA18 –Matemática
REVISÃO – MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.1) Equações: 1º e 2º grau 1.2) Produtos
Notáveis e Fatoração 1.3) Sistemas Lineares e Aplicações. CONJUNTOS NUMÉRICOS - RELAÇÕES E
FUNÇÕES 2.1) Operações com Conjuntos e aplicações. 2.2) N, Z, Q e R - Intervalos de Números Reais
2.3) Plano Cartesiano, Produto Cartesiano, Relações, Funções. FUNÇÕES ELEMENTARES 3.1)Função
Afim 3.1.1) Gráfico e Características 3.1.2) Equações e Problemas 3.1.3) Inequações 3.1.4) Função
Composta; Função Inversa 3.2) Função Quadrática 3.2.1) Gráfico, Raízes, Vértice, Simetria, Mínimo e
Máximo 3.2.2) Equações e Problemas 3.2.3) Inequações 3.3) Funções Modulares 3.3.1) Definição de
Módulo 3.3.2) Gráficos 3.3.3) Equações e Inequações 3.4) Função exponencial 3.4.1) Potências e raízes
3.4.2) Gráfico 3.4.3) Equações; Inequações 3.5) Função Logarítmica 3.5.1) Logaritmo, Definição e
Propriedades 3.5.2) Gráfico e Função Inversa 3.5.3) Equações; Inequações 3.5.4) Aplicações.
TRIÂNGULOS 4.1) Semelhança de triângulos; Relações Métricas no Triângulo Retângulo 4.2)
Trigonometria no Triângulo Retângulo 4.2.1) Definições e Relações Fundamentais. 4.2.2) Aplicações 4.3)
Trigonometria em Triângulos Quaisquer 4.3.1) Lei dos Cossenos 4.3.2) Lei dos Senos.
EPO18 - Língua Portuguesa
1º Bimestre – LITERATURA: Elementos da comunicação; Conceito de literatura e gêneros literários;
Noções de versificação; Origem da Língua Portuguesa; Trovadorismo e Humanismo na Europa e em
Portugal. GRAMÁTICA: Variantes linguísticas e norma padrão da língua; Fonologia; Acentuação Gráfica;
Ortografia; Prosódia e Ortoepia. REDAÇÃO: Estudos do texto teatral; Resumo. 2º Bimestre –
LITERATURA: Denotação e Conotação; Figuras de linguagem; Classicismo na Europa e em Portugal.
GRAMÁTICA: Estrutura das palavras; Processos de formação de palavras; Revisão de Morfologia.
REDAÇÃO: Estudo da narrativa (elementos estruturais, focos narrativos, tipos de discurso); estudo e
produção de Conto e estudo de textos instrucionais. 3º Bimestre – LITERATURA: Quinhentismo e
Barroco em Portugal e no Brasil. GRAMÁTICA: Estudo dos Pronomes. REDAÇÃO: Leitura e Produção de
Crônicas Narrativas. 4º Bimestre – LITERATURA: Arcadismo em Portugal e no Brasil. GRAMÁTICA:
Pronomes (empregos) REDAÇÃO: Elaboração de relatórios.

EQG18 -Química
Processos de separação de misturasEstrutura atômica, Classificação periódica dos elementos, Ligações
químicas, Orbitais moleculares, Hibridização, Geometria molecular, Polaridade das moléculas,
Interações intermoleculares, Conceito de oxidação e redução, Dissociação e Ionização, Funções
inorgânicas – Ácidos.

LE161 - Língua Espanhola
O alfabeto espanhol; Expressões de cumprimento e despedida; Apresentação pessoal, identificar-se e
pedir informações pessoais;Usos dos pronomes pessoais e as formas de tratamento no mundo hispânico
(usos formais e informais); Pronomes interrogativos e seus usos; Países de Língua Espanhola (Espanhol
ou catelhano?), Nacionalidades e profissões; Verbos usuais no presente do indicativo (regulares e
irregulares); Números cardinais; Descrição de lugares (a cidade, a casa); Os artigos definido e indefinido
e as contrações em espanhol; Estruturas comparativas e grau do adjetivo; Falar sobre atividades
habituais e sobre a rotina; Os dias da semana e meses do ano; Verbos reflexivos no presente do
indicativo; Pronomes complemento (direto e indireto); Colocação pronominal; Expressar gostos e
preferências, sensações e emoções; Usos de muy y mucho.

ENI12Microbiologia e Parasitologia
Microbiologia e Parasitologia: apresentação de conceitos; Microrganismos que habitam no homem.
Microbiologia Moderna: característica dos microrganismos; unidades utilizadas em microbiologia; flora
normal do corpo humano; infecção e defesa orgânica como resposta. Virologia: definição, principais
agentes etiológicos, doenças infecciosas mais prevalentes, modos e períodos de transmissão,
manifestações clínicas, formas para o diagnóstico e tratamento e cuidados de enfermagem
realizados.Bacteriologia: definição, principais agentes etiológicos, doenças infecciosas mais prevalentes,
modos e períodos de transmissão, manifestações clínicas, formas para o diagnóstico e tratamento e
cuidados de enfermagem realizados. Micologia: definição, principais agentes etiológicos, doenças
infecciosas mais prevalentes, modos e períodos de transmissão, manifestações clínicas, formas para o
diagnóstico e tratamento e cuidados de enfermagem realizados. Doenças parasitárias mais prevalentes:
definição, vetor, agentes etiológicos, modos e períodos de transmissão, manifestações clínicas, formas
para o diagnóstico e tratamento e cuidados de enfermagem realizados.
ENI13Anatomia e Fisiologia Humana
Conceitos gerais; divisão do corpo humano; posições, planos e constituição do corpo humano. Sistema
tegumentar: a pele e seus anexos. Sistema esquelético. Sistema muscular. Sistema sanguíneo. Sistema
cardíaco. Sistema respiratório. Sistema vascular. Sistema linfático. Sistema digestório. Sistema urinário.
Sistema reprodutor. Sistema nervoso. Órgãos dos sentidos. Glândulas endócrinas. Anatomia de superfície.
ENI15Enfermagem em Saúde Coletiva I
Processo Saúde e Doença; História Natural das Doenças; Ações em Saúde: promoção, prevenção e
recuperação; Sistema de Saúde Público e Privado; Sistema Único de Saúde (SUS): definição, história da
implementação, leis, financiamento, desafios; Níveis de Atenção à Saúde (atenção primária, secundária e
terciária); Estratégia de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família; Programa de Agente
Comunitário de Saúde; Visita Domiciliar; Abordagem Familiar; Vínculo; Acolhimento; Processo de Trabalho
da Equipe de Saúde da Família e Funcionamento da Unidade Básica de Saúde; Programas da Atenção
Primária à Saúde do SUS: HiperDia, Pré-Natal, Puericultura, Saúde Mental e Saúde Bucal; Controle
Social; Enfermagem no Contexto da Atenção Primária: setores e formas de atuar e competências e
atribuições do técnico de enfermagem; Educação em Saúde.
ENI16Introdução ao Trabalho Científico
O conhecimento científico. Níveis de evidência. Prática Baseada em Evidência. Enfermagem, ciência e
tecnologia. Fontes de informação na área da saúde. Busca em bases de dados. Aspectos importantes na
construção e apresentação de um trabalho escolar. Referências bibliográficas.
ENI17Ética Aplicada à Enfermagem I
Fases do desenvolvimento humano: características gerais do ser humano sadio: bases do
desenvolvimento- gestação e nascimento, crescimento e maturação, adolescência, vida adulta, senilidade;
Necessidades humanas básicas e a ação do cuidar do Técnico de Enfermagem; relações interpessoais;
Comunicação efetiva nas relações interpessoais; A importância do ouvir na enfermagem; A importância do
trabalho em equipe na enfermagem; Marketing Pessoal; Características psicológicas da hospitalização nas
diversas fases do desenvolvimento; Resposta humana à doença; fases da doença; Aspectos psicológicos
dos pacientes com doenças agudas e crônicas; conceituar e textualizar o que é ética e a importância de
condutas éticas no dia a dia da Enfermagem; relação entre ética e moral; a importância dos valores éticos
na Enfermagem: responsabilidade individual e coletiva, liberdade e consciência, cooperação, respeito;
Principais legislações; Sigilo profissional. Mecanismos de defesa; Valores éticos: justiça, respeito;
Conceitos de imprudência, Negligência e Imperícia; Categoria de classes; Visita técnica: Lar dos idosos e
Crianças.
ENI18Noções deBiossegurança e Saúde do Trabalhador
Saúde ocupacional e segurança do trabalhador de saúde no Brasil; Profissional de saúde e o ambiente de
trabalho; Principais normas regulamentadoras: organização e funcionamento; Medidas de biossegurança;
Descarte de resíduos; Riscos ambientais; Doenças ocupacionais e agravos à saúde do trabalhador;
Acidentes de trabalho; Estratégias de prevenção e promoção à saúde ocupacional e a qualidade de vida
do trabalhador de saúde (estresse, sono, alimentação e atividade física).

ENI19Fundamentos de Enfermagem
Compreensão histórica do cuidar em Enfermagem. Precauções Padrão: higienização das mãos, manuseio
de material esterilizado, técnica de calçar luvas. A Unidade do Cliente: limpeza da unidade, limpeza
concorrente/ terminal, arrumação da cama. Sinais vitais: pressão arterial, pulso, temperatura, respiração e
escala de dor. Posicionamento do cliente para exames. Aferição de Dados Antropométricos.
Procedimentos Administrativos: admissão, alta e transferência, prontuário clínico, anotação de
enfermagem, termos técnicos. Necessidades de Higiene: higiene oral, ocular, couro cabeludo, íntima e
corporal. Medidas de Conforto e Segurança: transporte, imobilização, segurança do paciente.
Necessidades Fisiológicas: oxigenoterapia; necessidade de nutrição e hidratação; necessidade de
eliminações. Terapêutica Medicamentosa: noções de farmacologia; vias de administração, cálculo de
medicação; técnicas de administração de medicamentos. Coleta de Exames Laboratoriais. Integridade
cutâneo-mucosa. Assistência aos pacientes agonizantes. Preparo do corpo pós-morte.
Pré-requisitos: ENI12 & ENI13
ENI20Farmacologia Aplicada à Enfermagem
Conceitos básicos em farmacologia; Farmacoterapia, Farmacodinâmica e Farmacocinética; Posologia;
Efeitos secundários: iatrogenia, interação, incompatibilidade e intoxicação medicamentosa; Reações
Adversas; Classificação dos medicamentos; Apresentação farmacêutica; Cuidados de enfermagem no
preparo e administração dos medicamentos; Cálculo de medicação; Farmacologia dos: analgésicos, antiinflamatórios e corticosteroides; Antifúngicos; Antivirais; Antibióticos; Principais coberturas no tratamento
de feridas.
EBI28 -Biologia
1°Bimestre: Classificação Biológica e Nomenclatura científica. Domínios e Reinos.Vírus – Estrutura e
ciclos reprodutivos. Contextualização: Saúde e ambiente, doenças virais e contexto sócio ambiental.
Medidas preventivas e de combate às doenças virais. Programas de vacinação para doenças virais.Reino
Monera: Estrutura e reprodução de bactérias e cianobactérias. Contextualização: Saúde e ambiente,
Biotecnologia, ambiente, bioindicaçãoe biorremediação. Programas de vacinação para doenças
bacterianas.Reino Protista. Estrutura e reprodução de algas e protozoários. Protozooses.
Contextualização: Saúde e ambiente, Biotecnologia, ambiente, bioindicação e biorremediação, Medidas
preventivas e de combate às protozooses. 2°Bimestre: Reino Fungi: Estrutura e ciclos reprodutivos dos
fungos. Caracterização, subdivisões e implicações evolutivas. Contextualização: Saúde e ambiente;
Biotecnologia, bioindicação e biorremediação e o equilíbrio ambiental. Reino Metaphyta: Estrutura e ciclos
de vida dos vegetais. Caracterização, subdivisões e implicações evolutivas. Anatomia das
angiospermas.Contextualização: Saúde, Biotecnologia, ambiente, bioindicação e biorremediação. Plantas
e o equilíbrio ambiental. 3°Bimestre: Reino Metazoa – Invertebrados: Caracterização, subdivisões e
implicações evolutivas. Ciclos de vida.Contextualização: Saúde e ambiente, evolução biológica. Doenças
parasitárias.Reino Metazoa – Vertebrados: Caracterização, subdivisões e implicações evolutivas. Ciclos de
vida.Contextualização: Saúde e ambiente, evolução biológica. 4°Bimestre: Embriologia Animal. Etapas
do desenvolvimento embrionário, origem e evolução dos folhetos embrionários. Contextualização:
Teratogênese e sua relação com uso de medicamentos e drogas; Malformações de origem embrionária.
Pré-requisitos: EBI18
EEA28- Arte
A importância da arte como forma de manifestação poética de um indivíduo, de um grupo e de um povo.
Produção de um perfil artístico cultural da classe a partir de dados obtidos através de aplicação de
questionário. Preferências estéticas: discussão e pesquisa individual. As linguagens e meios de
expressões artísticas. Desenho artístico. Pintura. Colagem. Ilustração. Expressão corporal. Produção e
dramatização de performances, cenas e peças. Encenação de textos de diferentes origens e autores.
Música. Criação musical com recursos variados (voz e instrumento). Análise de produções artísticas de
diversas origens. Tópicos gerais de história da arte (Arte Barroca; Renascimento; Arte Moderna; Arte
contemporânea; As artes plásticas na Semana de 22; O desenho do período medieval ao contemporâneo).

EEF28 - Educação Física
Numa perspectiva sistêmica, as atividades não serão subdivididas de forma estanque em bimestres. A
opção e determinação das atividades estará de acordo com o planejamento participativo assim como
deverá considerar as necessidades e expectativas do grupo. Todavia ela está organizada a partir dos
seguintes conteúdos: I. Esportes convencionais e adaptados (handebol, futsal,voleibol, basquete) (1º 2º 3º
anos) II. Esportes não convencionais e/ou modificados: “Flagbol”, “Frisbee” “Tchouckbol”, “roda de bola” ,
luta (1º ano) III. Jogos da cultura popular e adaptados (1º ano) IV. Atividades de Academia/Saúde e
qualidade de vida (2º ano) V. Construção de Identidades Juvenis: corpo, cultura e movimento (1º 2º 3º
anos) VI. Inclusão e Pluralidade cultural (1º 2º 3º anos) VII. Noções básicas de organização de festival e
mini eventos esportivos. (3º ano).
EFI28 – Física
Dinâmica - Trabalho e Energia - Hidrostática /Hidrodinâmica - Potência e rendimento - Impulso,
Quantidade de Movimento e Colisões. II. Termologia . Termodinâmica.
Pré-requisitos: EFI18
EFL28 -Filosofia e Sociologia
1º Bimestre: Trabalho: formação, transformação e globalização; Divisão social;Revolução Industrial e
fordismo;Pós Fordismo e Flexibilização;Emprego e desemprego. 2º Bimestre: Cultura, mídia, alienação e
consumo de massa;Propaganda e consumo;Consumo e massificação;Alienação e comportamentos
massificados. 3º Bimestre: A formação dos Direitos:Definições possíveis;Direitos civis, políticos e
sociais;Direitos Humanos;Realidade em estatísticas – Anistia Internacional e Núcleo de Estudos da
Violência/USP. 4º Bimestre: Violência simbólica, física e psicológica;Sexual, doméstica, urbana,
política;Movimentos Sociais: definições e diferenciações; Movimentos sociais no Brasil.
EGE28 – Geografia
1º Bimestre – Brasil: território e regionalização– Região e regionalização do Brasil– Brasil: formação do
território e ocupação (População e movimentos migratórios). 2º Bimestre: - Espaço urbano e espaço rural
– Urbanização, cidades e espaço urbano; O meio ambiente urbano– Espaço rural, agropecuária e questão
agrária; Os solos e seu uso. 3º Bimestre – Divisão territorial do trabalho e usos econômicos do território
– A indústria e os usos do território– Recursos minerais e usos econômicos do território– As atividades
financeiras e sua organização espacial. 4º Bimestre – Logística, transporte e telecomunicações: base
natural e técnica– Recursos energéticos e usos do território– Sistemas de movimento, transportes e
telecomunicações.
EHI28 – História
MUNDO CONTEMPORÂNEO: PRINCIPAIS TRANSIÇÕES (1800 -1820): Tensões políticas europeias:
liberalismo, Napoleão e reacionarismo; Organização das sociedades industriais; Processos de
Independência na América: EUA e América Latina. FORMAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO (1808-1840):
Processo de Independência; 1° Reinado; Regências.
“ERA DOS IMPÉRIOS”: A EXPANSÃO
IMPERIALISTA – SÉCULO XIX. CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO NACIONAL: 2° REINADO (1840 -1889):
Organização política interna; Expansão econômica; Política externa: as questões platinas; Extinção da
escravidão; Republicanismo. 1ª GUERRA MUNDIAL. 1ª REPÚBLICA:“Consolidação” da República (18891894): militarismo, jacobinismo e oligarquias regionais; Instituição da “Republica das oligarquias” (décadas
de 1900 -1920): tensões políticas; Questões sociais: urbanas e rurais; Expansão econômica: café e
indústria.
ELE28 - Inglês
Análise (contextual e textual) e produção de textos em gêneros discursivos associados a diferentes
esferas de atividade humana, atentando para a relação texto-contexto. No quedizrespeito à léxicogramática, ênfaseem: verb tenses (present and past simple-review, present perfect, present perfect
continuous, past perfect, future); conditional clause complexes; modalization; passive voice; word
formation.
Pré-requisitos: ELE18

EMA28 – Matemática
Trigonometria no Círculo - Sequências, PA e PG - Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares - Áreas de
Figuras Planas - Geometria Espacial: Poliedros, prismas e pirâmides.
Pré-requisitos: EMA18

PO201 - Língua Portuguesa
1º Bimestre - LITERATURA:Romantismo em Portugal e no Brasil. GRAMÁTICA: Estudo dos verbos.
REDAÇÃO:Estudo de textos jornalísticos: a Notícia.2º Bimestre - LITERATURA:Romantismo
(continuação). GRAMÁTICA: Advérbios, preposições e conjunções. REDAÇÃO:Estudo de textos
jornalísticos: a Entrevista.3º Bimestre -LITERATURA:Realismo e Naturalismo em Portugal e no
Brasil.GRAMÁTICA: Sintaxe do Período simples (Termos da oração). REDAÇÃO:Estudo de textos
jornalísticos: a Resenha crítica.4º Bimestre -LITERATURA:Parnasianismo e Simbolismo em Portugal e no
Brasil.GRAMÁTICA: Análise Sintática do Período Simples (continuação) REDAÇÃO:Estudo de textos
jornalísticos: o Cartaz Publicitário.
EQG28 -Química
Estudo do átomo de carbono e de cadeias carbônicasFunções orgânicas: hidrocarbonetos, alcoóis, éteres,
haletos orgânicos, ácidos orgânicos, aldeídos, cetonas, aminas, amidas, fenóis, ésteres, nitrilos e nitro
compostos. Definições e diferenciação entre elasNomenclatura (oficial e trivial) das funções orgânicas
acima citadas Propriedades das funções orgânicas acima citadas e suas reações; Isomeria plana e
espacial (óptica e geométrica); Reações orgânicas.
Pré-requisitos: EQG18
LE261 -Língua Espanhola
O alfabeto espanhol; Expressões de cumprimento e despedida;•Apresentação pessoal, identificar-se e
pedir informações pessoais;• Usos dos pronomes pessoais e as formas de tratamento no mundo
hispânico (usos formais e informais);• Pronomes interrogativos e seus usos;• Países de Língua
Espanhola (Espanhol ou catelhano?), Nacionalidades e profissões;• Verbos usuais no presente do
indicativo (regulares e irregulares);• Números cardinais;• Descrição de lugares (a cidade, a casa);• Os
artigos definido e indefinido e as contrações em espanhol;• Estruturas comparativas e grau do adjetivo;•
Falar sobre atividades habituais e sobre a rotina;• Os dias da semana e meses do ano;• Verbos
reflexivos no presente do indicativo;• Pronomes complemento (direto e indireto);• Colocação pronominal;•
Expressar gostos e preferências, sensações e emoções;• Usos de muy y mucho.
Pré-requisitos: LE161
ENI22 Noções de Nutrição Aplicada à Enfermagem
Conceitos básicos de Nutrição e Alimentação. Nutrientes e pirâmide alimentar. Políticas e programas
governamentais de alimentação e nutrição. Segurança alimentar. Dietas nas diferentes etapas da vida:
gestante, lactante, infância, adulto e idoso. Dietas hospitalares - Dietoterapia aplicada as diferentes
patologias: Dietas utilizadas em pré e pós-operatório; Cuidados de enfermagem com a nutrição enteral e
parenteral, Suplementos nutricionais; Interação entre drogas e nutrientes. Desnutrição hospitalar.

ENI23Estágio Supervisionado em Fundamentos de Enfermagem
Precauções Padrão: higienização das mãos, manuseio de material esterilizado, técnica de calçar luvas. A
Unidade do Cliente: limpeza da unidade, limpeza concorrente/ terminal, arrumação da cama. Sinais vitais:
pressão arterial, pulso, temperatura, respiração e escala de dor. Posicionamento do cliente para exames.
Aferição de Dados Antropométricos. Procedimentos Administrativos: admissão, alta e transferência,
prontuário clínico, anotação de enfermagem, termos técnicos. Necessidades de Higiene: higiene oral,
ocular, couro cabeludo, íntima e corporal. Medidas de Conforto e Segurança: transporte, imobilização,
segurança do paciente. Necessidades Fisiológicas. Oxigenioterapia; necessidade de nutrição e hidratação;
necessidade de eliminações. Terapêutica Medicamentosa: noções de farmacologia; vias de administração,

cálculo de medicação; técnicas de administração de medicamentos. Coleta de Exames Laboratoriais.
Integridade cutâneo-mucosa. Assistência aos pacientes agonizantes. Preparo do corpo pós-morte.
Pré-requisitos: ENI12 & ENI13 & ENI17 & ENI18 & ENI19 & ENI20

ENI24 Enfermagem na Saúde do Adulto
Assistência de Enfermagem aos pacientes adultos com afecções mais prevalentes nesta população;
Noções básicas de processo inflamatório e infeccioso, contágio e transmissão nosocomial de doenças;
Precauções padrão, aérea, gotícula e contato, e uso de equipamentos de proteção individual:; Noções de
fisiopatologia, sinais e sintomas, prevenção, tratamento, reabilitação e assistência de enfermagem a
pacientes com: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade e síndrome metabólica,
neoplasia; meningite, hepatite, afecções hematológicas e dos sistemas: neurológico, respiratório,
cardiovascular, digestório; geniturinário e reprodutor. Assistência de enfermagem no uso de
hemoderivados e hemocomponentes; Cuidados de enfermagem gerais nos períodospré, trans e pósoperatórios; Cuidados de enfermagem com dispositivos utilizados nas diversas cirurgias: Drenos,
cateteres, estomas e sondas; Drenagem de tórax e assistência de Enfermagem. Segurança do paciente
clínico e cirúrgico.
Pré-requisitos:ENI12 & ENI13 & ENI19
ENI25Farmacologia Aplicada à Enfermagem II
Atuação dos medicamentos nos sistemas orgânicos; Farmacologia Clínica (reações adversas, uso racional
de medicamentos, interações entre drogas); Substâncias psicoativas e a interação na terapia
farmacológica. Cuidados de enfermagem na terapia quimioterápica e antineoplásica.
Pré-requisitos:ENI12 & ENI13 & ENI20
ENI26Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização
Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização: - Histórico da cirurgia. Unidade cirurgica:
planta física. Atendimento físico, espiritual e psicológico no C.C; Equipe cirúrgica e suas funções. Preparo
da equipe cirúrgica – técnica de paramentação. Circulação na sala cirúrgica. Preparo da sala: posição do
paciente na mesa cirúrgica, rotinas de limpeza da sala. Hemostasias: conceitos e métodos. Tempos
cirúrgicos; Terminologia cirúrgica; Classificação das cirurgias por: momento operatório, finalidade do
procedimento, potencial de contaminação, risco cardiológico, e duração; Anestesia: conceitos, tipos, ação
dos principais anestésicos cuidados de enfermagem. Princípios da instrumentação cirúrgica; Cirurgia
segura; Infecção no C.C.; Recuperação Pós Anestésica: conceito, elementos da unidade, equipamentos e
materiais, cuidados de enfermagem na recuperação pós- anestésica; complicações anestésico-cirúrgicas.
Enfermagem em Centro de Material Esterilizado (CME). Planta física: circulação de materiais. Lavagem de
materiais. Técnicas de preparo dos diversos tipos de materiais. Técnicas de esterilização. Guarda e
distribuição dos materiais. Montagem de carros cirúrgicos. Esterilização: processos físicos e químicos.;
Instrumentação cirúrgica: Atribuições do instrumentador cirúrgico, degermação das mãos, paramentação
cirúrgica, calçar as luvas estéreis, disposição do instrumental cirúrgico nas mesa; Meios de comprovação e
validação da esterilização química e biológica – monitorização dos processos de esterilização: indicadores
químicos, indicadores biológicos, integradores químicos, teste de Bowie Dick (somente para as autoclaves
a alto-vácuo).
Pré-requisitos: ENI12 & ENI19
ENI27 Estágio Supervisionado em Saúde do Adulto
Cuidado de enfermagem sistematizado ao cliente adulto e idoso internado. Assistência à
família. Educação à saúde para o cliente hospitalizado e seus familiares. Segurança do cliente e da
equipe. Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Cuidados de enfermagem pré e pósoperatórios.
Pré-requisitos:ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25

ENI28Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva I
Processo Saúde e Doença; História Natural das Doenças; Ações em Saúde: promoção, prevenção e
recuperação; Sistema de Saúde Público e Privado; Sistema Único de Saúde (SUS): definição, história da
implementação, leis, financiamento, desafios; Níveis de Atenção à Saúde (atenção primária, secundária e
terciária); Estratégia de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família; Programa de Agente
Comunitário de Saúde; Visita Domiciliar; Abordagem Familiar; Vínculo; Acolhimento; Processo de Trabalho
da Equipe de Saúde da Família e Funcionamento da Unidade Básica de Saúde; Programas da Atenção
Primária à Saúde do SUS: HiperDia, Pré-Natal, Puericultura, Saúde Mental e Saúde Bucal; Controle
Social; Enfermagem no Contexto da Atenção Primária: setores e formas de atuar e competências e
atribuições do técnico de enfermagem; Educação em Saúde.
Pré-requisitos:ENI15 & ENI17 &ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25
ENI29 Estágio Supervisionado em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização
Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Esterilização: - Histórico da cirurgia. Unidade cirurgica:
planta física. Atendimento físico, espiritual e psicológico no C.C; Equipe cirúrgica e suas funções. Preparo
da equipe cirúrgica – técnica de paramentação. Circulação na sala cirúrgica. Preparo da sala: posição do
paciente na mesa cirúrgica, rotinas de limpeza da sala. Hemostasias: conceitos e métodos. Tempos
cirúrgicos; Terminologia cirúrgica; Classificação das cirurgias por: momento operatório, finalidade do
procedimento, potencial de contaminação, risco cardiológico, e duração ; Anestesia: conceitos, tipos, ação
dos principais anestésicos cuidados de enfermagem. Princípios da instrumentação cirúrgica; Cirurgia
segura; Infecção no C.C.; Recuperação Pós Anestésica: conceito, elementos da unidade, equipamentos e
materiais, cuidados de enfermagem na recuperação pós- anestésica; complicações anestésico-cirúrgicas.
Enfermagem em Centro de Material Esterilizado (CME). Planta física: circulação de materiais. Lavagem de
materiais. Técnicas de preparo dos diversos tipos de materiais. Técnicas de esterilização. Guarda e
distribuição dos materiais. Montagem de carros cirúrgicos. Esterilização: processos físicos e químicos.;
Instrumentação cirúrgica: Atribuições do instrumentador cirúrgico, degermação das mãos, paramentação
cirúrgica, calçar as luvas estéreis, disposição do instrumental cirúrgico nas mesa; Meios de comprovação e
validação da esterilização química e biológica – monitorização dos processos de esterilização: indicadores
químicos, indicadores biológicos, integradores químicos, teste de Bowie Dick (somente para as autoclaves
a alto-vácuo).
Pré-requisitos: ENI17 &ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25 & ENI26
ENI40Enfermagem na Assistência à Saúde da Mulher
História da saúde da mulher no Brasil; Sistema reprodutor e hormônios sexuais femininos; Ciclo menstrual
e distúrbios menstruais; Fecundação; Desenvolvimento fetal; Cálculo da data provável do parto;Alterações
fisiológicas da gestação; Pré-natal;Pré-parto, parto e puerpério; Métodos não farmacológicos no trabalho
de parto; Parto humanizado; Drogas e a gestação; Complicações e patologias obstétricas; Gestação
Múltipla;Complicações do Parto; Assistência de enfermagem ginecológica; Planejamento familiar e
métodos anticoncepcionais; Infecções, disfunções, agravos e neoplasias do trato reprodutivo; Alterações
benignas da mama; Câncer de colo uterino e câncer de mama: prevenção e controle; Climatério e
menopausa;
Violência
contra
a
mulher.
Pré-requisitos:ENI13 & ENI17 & ENI19 & ENI24 & ENI25
ENI41-Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente
Estatuto da criança e do adolescente; Crescimento e desenvolvimento; Introdução alimentar; Prevenção
de acidentes na infância; Situações de risco e agravos à saúde entre os adolescentes: distúrbios
alimentares, sexualidade e saúde mental; Principais patologias na infância: respiratórias e
gastrointestinais; Organização e funcionamento da Unidade Pediátrica; Criança e a hospitalização;
Brinquedo terapêutico; Avaliação de sinais vitais; Terapia medicamentosa; Atendimento a criança
politraumatizada, urgência e emergência pediátrica.
Pré-requisitos: ENI13 & ENI17 & ENI19 & ENI24 & ENI25

ENI42Ética Aplicada a Enfermagem II
Declaração universal dos direitos humanos. Código de ética profissional de enfermagem (CEPE).
Legislação do Exercício Profissional segundo órgãos de classe. Imperícia, Negligência, Imprudência e
penalidades. Mídias sociais e sua influência no ambiente de trabalho. Noções gerais da Bioética:
princípios, o profissional de enfermagem frente aos principais dilemas éticos: eutanásia/ distanásia,
paciente agonizante, morte e morrer, transplante de órgãos, recusa de transfusão de sangue por
convicção religiosa, aborto/ estupro, suicídio; latrogenias. Violência no trabalho. Comissão de Ética;
Núcleo de segurança do paciente; Comportamento profissional nas relações estabelecidas para o
Cuidado.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI23
EBI38 – Biologia
1°Bimestre: Os mecanismos bioquímicos da herança. Reprodução celular como base da perpetuação da
vida. Reprodução humana – fundamentos. Princípios da genética Mendeliana I. Contextualização: Saúde e
ambiente. Doenças congênitas. Biotecnologias relacionadas ao DNA. 2°Bimestre: Genética II. Dinâmica
de Populações. Contextualização: Saúde, ambiente e evolução biológica. Aconselhamento genético.
3°Bimestre: Evolução Biológica. Origem da vida: Como surgiu a primeira célula?Fixismo e
Transformismo.Criacionismo e Teorias Evolucionistas.Especiação.Evidências da evolução.Ecologia.
Conceitos fundamentais. Papel dos organismos nos ecossistemas.Cadeias e teias
tróficas.Contextualização: Biodiversidade e preservação e desequilíbrios ambientais e suas
implicações.4°Bimestre: Ecologia de populações e de comunidades. Ciclos da matéria e fluxo da energia.
Os grandes problemas ambientais atuais. Contextualização: Tecnologia, ética e sociedade.
Pré-requisitos: EBI28
EEF38 - Educação Física
Numa perspectiva sistêmica, as atividades não serão subdivididas de forma estanque em bimestres. A
opção e determinação das atividades estarão de acordo com o planejamento participativo assim como
deverá considerar as necessidades e expectativas do grupo. Todavia ela está organizada a partir dos
seguintes conteúdos: Esportes convencionais e adaptados (handebol, futsal,voleibol, basquete) (1º 2º 3º
anos). Esportes não convencionais e/ou modificados: “Flagbol”, “Frisbee” “Tchouckbol”, “roda de bola” ,
luta (1º ano), da cultura popular e adaptados (1º ano). Atividades de Academia/Saúde e qualidade de vida
(2º ano). Construção de Identidades Juvenis: corpo, cultura e movimento (1º 2º 3º anos). Inclusão e
Pluralidade cultural (1º 2º 3º anos). Noções básicas de organização de festival e mini eventos esportivos.
(3º ano).
EQG38- Química
1º Bimestre:Equilíbrio Químico e Equilíbrio Iônico da água –conceito pH. Introdução à química orgânica –
Compostos de Carbono.Ligações Químicas do Carbono e suas cadeias.Hidrocarbonetos – aplicações
tecnológicas. 2º Bimestre: Funções oxigenadas: Álcoois (efeitos fisiológicos da ingestão de álcool);
Fenóis;Aldeídos, Cetonas, Éteres; Ácidos Carboxílicos; Ésteres; Importância e aplicações das funções
orgânicas (contextualização. 3º Bimestre: Funções nitrogenadas:Aminas e amidas; Outras funções
orgânicas. Propriedades Físicas dos compostos orgânicos. Isomerias: Plana; Espacial (geométrica e
óptica). 4 º Bimestre: Reações Orgânicas. Polímeros – exemplos e aplicações (contextualização).
Radioatividade (contextualização).
Pré-requisitos: EQG28
EFI38 – Física
Óptica geométrica. Eletrostática e Eletrodinâmica. Eletromagnetismo (Conceitos básicos)
Pré-requisitos: EFI18
EFL38 - Filosofia e Sociologia
A formação da política e do Estado:1º Bimestre:Ideologia;Sociedade e relações de poder;Estado e
legitimidade do poder;Estado Moderno e Estado Contemporâneo. 2º Bimestre:Regimes, sistemas;
República e Democracia;Liberalismo, Esquerda e Direita;Totalitarismos;Estados Oligárquicos. 3º

Bimestre:A formação do Estado no Brasil;Oligarquias e Populismo – Brasil e América Latina. 4º
Bimestre:Ditadura Militar no Brasil;Redemocratização no Brasil.
EGE38 –Geografia
1º Bimestre: O mundo no período atual: a Globalização. Capitalismo e socialismo: o mundo do pósGuerra. Globalização e a nova divisão internacional do trabalho. As crises financeiras. 2º Bimestre:
Subdesenvolvimento
e
desenvolvimento
geográfico
desigual.
O
binômio
desenvolvimento/subdesenvolvimento e o desenvolvimento desigual. América Latina, África, China,
Rússia. 3º Bimestre: Oriente Médio, Índia, Tigres asiáticos - características gerais. 4º Bimestre: Mundo
desenvolvido. EUA e Canadá; Europa. Japão; Oceania.
EHI38 – História
HISTÓRIA GERAL: O Período Entre-Guerras (1919–39): crise econômica mundial e origens dos
movimentos Nazifascistas (revisão e complemento). 2ª Guerra Mundial: O mundopós-guerra (45-90);
Tendênciaseconômicas e políticas do mundo atual: nova ordem mundial, neoliberalismo e
crises.HISTÓRIA DO BRASIL: O Brasil e o mundo contemporâneo (séc. XX) – noções das tendências
históricas do Brasil no século XX e dos processos de inserção da nação no contexto mundial.
ELE38 -Inglês
Análise (contextual e textual) e produção de textos em gêneros discursivos associados a diferentes
esferas de atividade humana, especialmente considerando contextos acadêmico-profissinais, atentando
para a relação texto-contexto. No que diz respeito à léxico-gramática, ênfase em: verb tenses; passive
voice; connectives; wordformation; modalization; conditionalclauses, causative, reported speech,
tagquestions.
Pré-requisitos: ELE18
EMA38 – Matemática
Geometria Espacial: cilindro, cone e esfera - Análise Combinatória, Binômio de Newton e Probabilidade Geometria Analítica - Números Complexos - Polinômios e Equações Polinomiais
Pré-requisitos: EMA28
EPO38 -Língua Portuguesa
1º Bimestre:LITERATURA:Pré-modernismo no Brasil. Vanguardas europeias e brasileiras. GRAMÁTICA:
Período Composto por Coordenação e Subordinação: Orações Subordinadas Substantivas
REDAÇÃO:Estudos de dissertação argumentativa.
Redação de vestibular.2º Bimestre:
LITERATURA:Modernismo em Portugal e no Brasil: 1ª geração.GRAMÁTICA: Orações Subordinadas
Adjetivas, Adverbiais e Reduzidas. Funções do “que” e do “se”.REDAÇÂO:Estudos de dissertação
argumentativa. Redação de vestibular.3º Bimestre: LITERATURA: Modernismo em Portugal e no Brasil:
2ª e 3ª gerações. GRAMÁTICA: Regência Nominal e verbal. Crase. REDAÇÃO:Estudos sobre cartas: a
carta argumentativa.4º Bimestre: LITERATURA: Literatura Pós-moderna e Literaturas Africanas.
GRAMÁTICA: Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. REDAÇÃO:Editorial.
LE361 -Língua Espanhola
O alfabeto espanhol; Expressões de cumprimento e despedida;Apresentação pessoal, identificar-se e
pedir informações pessoais; Usos dos pronomes pessoais e as formas de tratamento no mundo hispânico
(usos formais e informais); Pronomes interrogativos e seus usos; Países de Língua Espanhola (Espanhol
ou catelhano?), Nacionalidades e profissões; Verbos usuais no presente do indicativo (regulares e
irregulares); Números cardinais; Descrição de lugares (a cidade, a casa); Os artigos definido e indefinido
e as contrações em espanhol. Estruturas comparativas e grau do adjetivo;Falar sobre atividades habituais
e sobre a rotina; Os dias da semana e meses do ano; Verbos reflexivos no presente do indicativo;
Pronomes complemento (direto e indireto); Colocação pronominal; Expressar gostos e preferências,
sensações e emoções; Usos de muy y mucho.
Pré-requisitos: LE261

ENI43Enfermagem em Saúde do Idoso
Aspectos históricos da geriatria e gerontologia; Contexto sociocultural, econômico e político da pessoa
idosa; Políticas públicas de saúde da Pessoa Idosa e os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde;
Envelhecimento ativo; Processo natural do envelhecimento; Psicogerontologia: definições, característica
do envelhecimentopsicossocial, comunicação eficaz com o idoso, maus tratos ao idoso; Prevenção de
quedas e outros acidentes; Estatuto do Idoso; Doenças crônico-degenerativas nos idosos; Assistência de
enfermagem à pessoa idosa portadora de quadros demenciais, Alzeihmer e doença de Parkinson;
Cuidados de enfermagem com o idoso em situações especiais; Envelhecimento e polifarmácia; Vacinação
na pessoa idosa.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI23 & ENI24 & ENI25
ENI44 Enfermagem em Saúde Coletiva II
Vigilância em Saúde: Epidemiológica, Sanitária, Ambiental, do Trabalhador e das Doenças CrônicoDegenerativas. Conceitos da epidemiologia e sua aplicação. Processo saúde-doença. Transição
epidemiológica e demográfica. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Sistemas
Nacionais de Informação para a Saúde. Doenças de notificação compulsória: noções de fisiopatologia,
focos de contaminação, vias de transmissão, medidas de prevenção, controle e tratamento dessas
doenças, suspeição e qualificação do acolhimento e triagem, notificação e ações decorrentes. Noções de
Imunologia. Programa Nacional de Imunização. Controle da Rede de Frio e conservação das vacinas.
Atuação do Técnico de Enfermagem na Sala de Vacinas. Impressos e Sistema de Informação de
Vacinação. Esquema de Imunização nas doenças imunopreviníveis: calendário vacinal, protocolos,
normas técnicas para aplicação.
Pré-requisitos: ENI5 & ENI17 & ENI23 & ENI24 & ENI25
ENI45Enfermagem em Saúde Neonatal
Conceitos básicos em neonatologia; Organização de estrutura e funcionamento da unidade de
neonatologia; Alojamento conjunto e amamentação; Hospital amigo da criança; Características do Rn
termo/pré-termo/pós-termo; Cuidados de enfermagem com o Rn desde o nascimento até o 28º dia de
vida(administração da medicação no Rn, banho do Rn, curativo do coto umbilical); Avaliação da vitalidade
e classificação do Rn; Exames de triagem do Rn (Patologias do Rn); Infecções neonatais; Morte Súbita do
Rn; Icterícia neonatal, Fototerapia e Incompatibilidade RH/ABO; Normas técnicas sobre funcionamento de
aparelhos e equipamentos (incubadora, berço aquecido); Principais anomalias congênitas; hipoglicemia e
hipotermia neonatal; dor no Rn; Ressuscitação neonatal.
Pré-requisitos: ENI19 &ENI24 & ENI25
ENI46- Organização do Processo de Trabalho
Conceitos e função da administração; Teorias da administração; Desempenho administrativo: suas
dimensões, níveis organizacionais nos hospitais, organograma; Formas de trabalho: emprego formal,
cuidado domiciliar, contrato temporário, trabalho autônomo, jornada de trabalho; Teorias de Enfermagem e
os processos de trabalho:, planejamento e organização da assistência; Leis trabalhistas/contratos e
organização de trabalho; Organização, estrutura e funcionamento da enfermagem dentro das diversas
instituições de saúde, (organograma de enfermagem, atribuição do serviço de enfermagem); Instituição de
saúde e tipos de hospitais. Filosofia e política institucional e promoção da gestão do cuidado;Enfermagem
baseada em evidências. Qualidade nos serviços de saúde (organizações acreditadoras e indicadores de
qualidade); Trabalho em equipe; motivação e criatividade; Conflitos e Burnout. Liderança esatisfação da
equipe de enfermagem como indicador de qualidade na gestão. Gestão da segurança do Paciente,
Família, Equipe e Ambiente. Recursos Humanos e materiais – Dimensionamento da equipe de
enfermagem e carga de trabalho. Elaboração da escala mensal de trabalho. Comunicação em
Enfermagem. Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Marketing pessoal e construção de currículo.
Prontuário
eletrônico.
Sistematização
da
assistência
de
enfermagem.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24

ENI47-Estágio Supervisionado em Saúde da Criança e do Adolescente
Estatuto da criança e do adolescente; Crescimento e desenvolvimento; Introdução alimentar; Prevenção
de acidentes na infância; Situações de risco e agravos à saúde entre os adolescentes: distúrbios
alimentares, sexualidade e saúde mental; Principais patologias na infância: respiratórias e
gastrointestinais; Organização e funcionamento da Unidade Pediátrica; Criança e a hospitalização;
Brinquedo terapêutico; Avaliação de sinais vitais; Terapia medicamentosa; Atendimento a criança
politraumatizada, urgência e emergência pediátrica.
Pré-requisitos:ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25
ENI48 Estágio Supervisionado em Saúde Neonatal
Conceitos básicos em neonatologia; Organização de estrutura e funcionamento da unidade de
neonatologia; Alojamento conjunto e amamentação; Hospital amigo da criança; Características do Rn
termo/pré-termo/pós-termo; Cuidados de enfermagem com o Rn desde o nascimento até o 28º dia de
vida(administração da medicação no Rn, banho do Rn, curativo do coto umbilical); Avaliação da vitalidade
e classificação do Rn; Exames de triagem do Rn (Patologias do Rn); Infecções neonatais; Morte Súbita do
Rn; Icterícia neonatal, Fototerapia e Incompatibilidade RH/ABO; Normas técnicas sobre funcionamento de
aparelhos e equipamentos (incubadora, berço aquecido); Principais anomalias congênitas; hipoglicemia e
hipotermia neonatal; dor no Rn; Ressuscitação neonatal.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25 & ENI29
ENI49Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva II
Compreender o processo saúde/doença, a dinâmica de funcionamento da vigilância epidemiológica e
sanitária. Caracterizar a comunidade da unidade de estágio mapeando as condições de vida e saúde das
famílias. Identificar como operam os programas específicos do PSF (Programa de Saúde da Família).
Programa nacional de Imunização. Educação em saúde. Desenvolvimento de atividades práticas em
serviços básicos de saúde.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI18 & ENI23 &ENI24 & ENI25 & ENI28
ENI50Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher e Recém Nascido
Conceitos básicos em neonatologia; Organização de estrutura e funcionamento da unidade de
neonatologia; Alojamento conjunto e amamentação; Hospital amigo da criança; Características do Rn
termo/pré-termo/pós-termo; Cuidados de enfermagem com o Rn desde o nascimento até o 28º dia de
vida(administração da medicação no Rn, banho do Rn, curativo do coto umbilical); Exames de triagem do
Rn (Patologias do Rn); Infecções neonatais; Morte Súbita do Rn; Icterícia neonatal, Fototerapia e
Incompatibilidade RH/ABO; Principais anomalias congênitas; hipoglicemia e hipotermia neonatal; dor no
Rn; Ressuscitação neonatal.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25
ENI51Metodologia do Trabalho Científico
Etapas de construção de um projeto científico: pergunta de pesquisa, tipo de pesquisa, fontes de
informação, introdução, objetivos, método, aspectos éticos, resultados, discussão, conclusão, referências
bibliográficas, resumo e descritores. Divulgação do trabalho científico:apresentação, publicação em
periódico, apresentação em eventos.
Pré-requisitos:ENI16
ENI52Enfermagem em Cuidados Intensivos
Aspectos organizacionais da terapia intensiva (estrutura, organização e recursos humanos; acolhimento e
suporte emocional ao paciente, familiares e equipe; admissão, alta e transferência do paciente crítico);
alterações no sistema respiratório (noções de ventilação mecânica; assistência de enfermagem em
ventilação mecânica invasiva e não invasiva; prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica;
higiene oral do paciente submetido à VM; cuidados específicos na Síndrome de Desconforto Respiratório
Agudo); assistência de enfermagem na síndrome coronariana aguda, angina, edema agudo,
tromboembolismo pulmonar e trombólise; assistência de enfermagem na hipotermia terapêutica; choques
(séptico, cardiogênico, hipovolêmico, neurogênico e anafilático) e uso de drogas vasoativas; monitorização

hemodinâmica e suporte circulatório; Manuseio e cuidados de enfermagem aos diferentes tipos de
cateteres; assistência de enfermagem ao paciente neurocrítico (TCE, acidente vascular cerebral isquêmico
e hemorrágico), hipertensão intracraniana e fármacos sedativos; assistência de enfermagem ao paciente
em morte encefálica e potencial doador de órgãos; transplantes; insuficiência renal aguda e métodos
dialíticos; cuidados no final da vida e assistência paliativa; aspectos nutricionais do paciente grave;
cuidado humanizado em terapia intensiva.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25 & ENI27 & ENI29
ENI53 Enfermagem em Urgência e Emergência
Aspectos organizacionais dos serviços de urgência e emergência (estrutura, organização e recursos
humanos); atendimento às urgências e grandes desastres; suporte básico em situações de traumas,
choque elétrico e afogamento; atendimento na parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar;
assistência de enfermagem ao paciente submetido à cardioversão, desfibrilação e marcapasso;
insuficiência respiratória aguda e acesso às vias aéreas; assistência de enfermagem ao politraumatizado;
hemorragias digestivas: altas e baixas; assistência de enfermagem ao grande queimado; cetoacidose
diabética; intoxicações.
Pré-requisitos: ENI17& ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25 &ENI27 & ENI29

ENI54Enfermagem em Saúde Mental
Desenvolvimento psíquico; História da Saúde Mental, da Psiquiatria e da Enfermagem em Saúde Mental;
Reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo. Política de Saúde Mental no Brasil; Locais de atenção à Saúde
Mental e cuidado em rede; Multidisciplinaridade e trabalho em equipe na Saúde Mental; Conceitos básicos
da Psicanálise; Princípios da assistência em Saúde Mental; Funções psíquicas; Promoção de saúde
mental e prevenção de distúrbios mentais; Fatores associados, sinas e sintomas, tratamento e assistência
de enfermagem nos principais transtornos mentais agudos e crônicos: Transtornos da Ansiedade,
Transtornos do Humor, Transtornos da Personalidade (Esquizofrenia), Transtornos Bipolar, Abuso de
álcool e drogas. Procedimentos e cuidados de enfermagem em Saúde Mental; Comunicação como
instrumento de cuidado de enfermagem em saúde mental. Noções sobre atividades terapêuticas e de
convivência: oficinas, ateliês e laboratórios. Técnicas de contenção; Saúde mental na infância e
adolescência.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI24 & ENI25 & ENI27
ENI55Estágio Supervisionado em Saúde Mental
Desenvolvimento psíquico; História da Saúde Mental, da Psiquiatria e da Enfermagem em Saúde Mental;
Reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo. Política de Saúde Mental no Brasil; Locais de atenção à Saúde
Mental e cuidado em rede; Multidisciplinaridade e trabalho em equipe na Saúde Mental; Conceitos básicos
da Psicanálise; Princípios da assistência em Saúde Mental; Funções psíquicas; Promoção de saúde
mental e prevenção de distúrbios mentais; Fatores associados, sinas e sintomas, tratamento e assistência
de enfermagem nos principais transtornos mentais agudos e crônicos: Transtornos da Ansiedade,
Transtornos do Humor, Transtornos da Personalidade (Esquizofrenia), Transtornos Bipolar, Abuso de
álcool e drogas. Procedimentos e cuidados de enfermagem em Saúde Mental; Comunicação como
instrumento de cuidado de enfermagem em saúde mental. Noções sobre atividades terapêuticas e de
convivência: oficinas, ateliês e laboratórios. Técnicas de contenção; Saúde mental na infância e
adolescência.
Pré-requisitos:ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25 &ENI27
ENI56Estágio Supervisionado em Cuidados Intensivos
Aspectos organizacionais da terapia intensiva (estrutura, organização e recursos humanos; acolhimento e
suporte emocional ao paciente, familiares e equipe; admissão, alta e transferência do paciente crítico);
alterações no sistema respiratório (noções de ventilação mecânica; assistência de enfermagem em
ventilação mecânica invasiva e não invasiva; prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica;
higiene oral do paciente submetido à VM); assistência de enfermagem na síndrome coronariana aguda,
angina, edema agudo, tromboembolismo pulmonar e trombólise; assistência de enfermagem na hipotermia

terapêutica; choques (séptico, cardiogênico, hipovolêmico, neurogênico e anafilático) e uso de drogas
vasoativas; monitorização hemodinâmica e suporte circulatório; assistência de enfermagem ao paciente
neurocrítico (TCE, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico), hipertensão intracraniana e
fármacos sedativos; assistência de enfermagem ao paciente em morte encefálica e potencial doador de
órgãos; transplantes; insuficiência renal aguda e métodos dialíticos; cuidados no final da vida e assistência
paliativa; aspectos nutricionais do paciente grave.
Pré-requisitos:ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25 & ENI27& ENI29
ENI57Estágio Supervisionado em Urgência e Emergência
Aspectos organizacionais dos serviços de urgência e emergência (estrutura, organização e recursos
humanos); atendimento às urgências e grandes desastres; suporte básico em situações de traumas,
choque elétrico e afogamento; atendimento na parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar;
assistência de enfermagem ao paciente submetido à cardioversão, desfibrilação e marcapasso;
insuficiência respiratória aguda e acesso às vias aéreas; assistência de enfermagem ao politraumatizado;
hemorragias digestivas: altas e baixas; assistência de enfermagem ao grande queimado; cetoacidose
diabética; intoxicações.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24 & ENI25 & ENI27 &ENI29
ENI58Estágio em Organização do Processo de Trabalho
Organização e estrutura da enfermagem dentro da instituição de saúde, (organograma de enfermagem,
atribuições do serviço de enfermagem). Filosofia e política institucional e promoção da gestão do cuidado.
Enfermagem baseada em evidências. Qualidade nos serviços de saúde (organizações acreditadoras e
indicadores de qualidade); Trabalho em equipe; motivação e criatividade. Liderança e satisfação da equipe
de enfermagem como indicador de qualidade na gestão. Gestão da segurança do Paciente, Família,
Equipe e Ambiente. Recursos Humanos e materiais – Dimensionamento da equipe de enfermagem e
carga de trabalho. Elaboração da escala mensal de trabalho. Comunicação em Enfermagem. Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar. Prontuário eletrônico. Sistematização da assistência de enfermagem.
Estrutura e funcionamento dos Serviços de apoio dentro da área hospitalar.
Pré-requisitos: ENI17 & ENI18 & ENI23 & ENI24& ENI25 & ENI27

