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I.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1. DADOS GERAIS ____________________________________________________


Razão Social da Mantenedora: Santana Instituto de Educação Superior Eireli
Endereço: Setor D Sul Lote 5 – Taguatinga / DF
Endereço Agrupador: Setor D Sul Lote 8 Loja 1 Parte B - Ed. Itacaramby
Portaria de Credenciamento: Portaria nº. 2552 de 15/07/2005
Portaria de Recredenciamento: Port. nº 1415 de 06-12-16 - Parecer 386-16.pdf
Conceito Institucional: 4



Nome da Instituição: FACULDADE LS



Portaria de Reconhecimento do Curso de Enfermagem: Portaria nº. 1.531 de 14/09/2009.



Conceito de Curso no ato do Reconhecimento: 5

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES _________________________________________

MISSÃO
Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar conhecimentos a partir da busca de soluções inovadoras
frente às demandas da sociedade.

VISÃO
Ser uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, promovendo
uma aprendizagem transformativa na formação do cidadão global.

VALORES


Compromisso com a qualidade



Ética



Pluralidade



Compromisso Social



Humanismo
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3. CONTEXTO EDUCACIONAL: DADOS DA REGIÃO _______________________

3.1-

O Distrito Federal: breve histórico e aspectos demográficos

No primeiro momento temos o Distrito Federal composto pela Brasília planejada que equivale à área
projetada do Plano Piloto; em um segundo momento observa-se a Brasília que se forma a partir da
área central – o Plano Piloto – e as chamadas cidades satélites, hoje denominadas Regiões
Administrativas do Distrito Federal. E por fim, e em um momento mais recente, identificamos a
constituição do Aglomerado Urbano de Brasília, no qual o número de Regiões Administrativas
aumenta consolidando a relação entre a área central e a sua periferia, bem como intensificando a
interação desse todo que forma o Distrito Federal com os municípios do Entorno.
Nesse contexto, permite o entendimento de que o Distrito Federal é composto por um único
município: Brasília, que possui uma dinâmica socioespacial, a qual, ao longo do tempo, passa a ser
conformada pela malha urbana que agrega as 30 Regiões Administrativas existentes atualmente –
entre essas a RA I que corresponde a área planejada na década de 1950 e tombada na década de
1990.
A consolidação dessa estrutura socioespacial indica que apesar dos traços distintos na ocupação
das RAs, a relação intra-urbana que as envolve constitui uma unidade. E essa estrutura referenciada
não mais corresponde a Brasília idealizada, projetada ou construída: trata-se de uma Brasília
metrópole cotidianamente vivenciada e, portanto, transformada, sobretudo a partir da intensificação
da relação inter-urbana entre o Distrito Federal e os municípios goianos e mineiros do entorno. A
intensificação dessa relação com os municípios do entorno caracteriza o terceiro momento dessa
análise, e tem como resultado a criação institucional da Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF. Criada por meio da Lei Complementar n◦ 94/1988,
regulamentada pelo Decreto n◦ 2.710/1999, e alterada pelo Decreto n◦ 3.445/2000, a RIDE/DF é
composta por 22 municípios do entorno goiano e mineiro. São eles: Abadiânia, Água Fria de Goiás,
Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de
Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis,
Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa, no estado de Goiás; e
Unaí, Buritis e Cabeceira Grande, no estado de Minas Gerais.
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Mapa 1 – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE)

A intensidade da relação existente na RIDE/DF gera um fluxo populacional significativo entre os
municípios do entorno e o Distrito Federal, em função da concentração de melhores condições de
infraestrutura em setores como a saúde e a oferta de emprego, apontando para a formação da Área
Metropolitana de Brasília. Atualmente, Brasília ocupa a posição de terceira metrópole mais
importante do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, apesar de ter apenas 3,7 milhões
de habitantes em 2007, um número muito abaixo de outras metrópoles já consolidadas (como Belo
Horizonte por exemplo). Indicativos importantes para esse posicionamento da AMB estão
relacionados ao fato de que o contingente populacional do DF representa 2,5% da população do
país, mas corresponde a 4,3% do PIB nacional, o mais alto entre todas as demais.
Dentro dos limites do Distrito Federal o crescimento populacional é mais intenso na periferia do que
na região central, contrariando as projeções de Lúcio Costa de que as cidades satélite somente
seriam criadas quando o Plano Piloto atingisse a marca dos 500 mil habitantes, haja vista que em
1980 apenas 300 mil pessoas residiam no Plano Piloto de Brasília, 12% da população. Ou seja, há
uma estagnação nesse período do crescimento populacional do Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte e
Cruzeiro.
Esse processo promove uma mudança do perfil dos habitantes dessa área, o que resulta no início de
um fenômeno de envelhecimento dessa população, devido as baixas taxas de fecundidade aliadas a
diminuição do índice de mortalidade em 2000, o que indica uma desaceleração do crescimento
populacional no Plano Piloto e adjacências (Lago Sul, Lago Norte e Cruzeiro).
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A mudança do perfil dessa parcela da população do Distrito Federal indica as transformações nos
usos da cidade, que deve se preparar para atender os habitantes que demandarão futuramente
programas e atividades direcionadas às suas necessidades.
Ao contrário do que ocorre no centro do Distrito Federal a população da periferia continua crescendo,
e a concentração de infraestrutura e emprego no Plano Piloto de Brasília estimula um intenso
movimento de migração pendular intra e interurbano. Ao mesmo tempo em que se observa um
crescimento populacional total maior do que o projetado inicialmente reafirma-se, com base nas
informações construídas até esse momento, que a espacialização desse contingente não está
concentrada na área planejada, mas dispersa nas RA‘s que, em geral, tem absorvido as massas
populares e necessita de maiores investimentos quanto a infraestrutura, transporte, emprego.
Essa mobilidade intrametropolitana traduz a dinâmica demográfica de um território fragmentado, no
qual a vida se concretiza em meio a problemáticas encontradas nos grandes centros urbanos
brasileiros e mundiais, tais como as desigualdades de acesso à moradia, emprego, renda e
transporte de qualidade, entre outros.
O fato da população do Distrito Federal ser constituída de imigrantes de praticamente todas as
regiões brasileiras, e de continuar atraindo imigrantes de todas as regiões, faz da capital e seu
entorno, um território de grande diversidade e riqueza cultural.
Por conta de seu rápido crescimento, Brasília já é a quarta cidade mais populosa do país. A maioria
dos moradores, 52%, é mulher e tem em média 30 anos. A expectativa de vida por aqui está cada
vez maior – hoje já é de 77,6 anos, a segunda maior do país. A densidade demográfica atual é de
444,66 hab/km².
O clima é tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno seco e relativamente frio.
A temperatura média anual é de cerca de 21° C, podendo chegar aos 29,7°C de média das máximas
em setembro, e aos 12,5 °C de média das mínimas nas madrugadas de inverno em julho. A
temperatura, porém, varia de forma significativa nas áreas menos urbanizadas, onde a média das
mínimas de inverno cai para cerca de 10 °C a 5 °C. A umidade relativa do ar é de aproximadamente
70%, podendo chegar aos 20% ou menos durante o inverno.
A FACULDADE LS entende que a qualidade da equidade que avalia o acesso de permanência no
sistema de educação superior tem também os atributos de igualdade de formação e, numa
perspectiva mais ampliada, a equidade externa, que implica a posse da igualdade na sociedade e no
mercado de trabalho. Entende, ainda, que o futuro tende a nos apontar a manutenção da
complexidade da qualidade da educação superior com tensões e lutas simbólicas na busca
constante do domínio do campo científico nos contextos emergentes. A certeza que tem é que
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qualidade é um construto imbricado ao contexto das sociedades e consequentemente aos
paradigmas de interpretação da sociedade e do papel da educação superior na construção de uma
sociedade promissora.
A FACULDADE LS está localizada na cidade de Taguatinga, terceira cidade mais populosa do DF,
com 227.379 moradores, conforme Censo do IBGE (2014) e que está próxima às Regiões
Administrativas (RA) de Águas Claras, Ceilândia, Vicente Pires, Samambaia e Recanto das Emas.
Juntas, estas representam o maior adensamento urbano do DF. Em 2014 foram registrados
1.208.305 habitantes nessas regiões, o que corresponde a 42,4% do total da população do DF.
Mapa 2 – Mapa do Distrito Federal

Fonte: IBGE (http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm)

3.2-

Perfil socioeconômico do Distrito Federal

O Distrito Federal possui a maior escolaridade média da população, medida em termos de anos de
estudo de pessoas com mais de 25 anos, com mais de 9 anos de estudo. Os estados com maior
relevância econômica do país, São Paulo e Rio de Janeiro, ocupam a terceira e segunda colocações,
respectivamente, no ranking da escolaridade média. No extremo inferior, aparece novamente
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Alagoas, com menos de 5 anos de estudo, em média, para sua população de acordo com dados do
IBGE (2010).
Dados do PDADE/DF (2013) revelam que o Distrito Federal tem o menor índice de analfabetismo
do país entre pessoas com 15 anos ou mais e continua como a Unidade da Federação com a menor
taxa: 3,49%.
Na Educação Básica, o Distrito Federal conta com 662 Instituições Educacionais da Rede Pública
Educacional, incluindo escolas de natura especial (Escola do Parque da Cidade, Escola Meninos e
Meninas do Parque; Escola da Natureza e CIEF - Centro Integrado de Educação Física, as Escolas
Parque, Centros Interescolares de Línguas; CEP - Escola de Música de Brasília; CEP - Escola
Técnica de Saúde de Planaltina; CEP - Escola Técnica de Ceilândia e CEP - Escola Técnica de
Brasília). Além disso, mais 100 Unidades Escolares integram a Rede Particular Conveniada.

Do ponto de vista da população e da abrangência e rendimento do sistema educacional do Distrito
Federal, os dados revelam situações favoráveis e promissoras em relação à universalização do
acesso das crianças e jovens de 4 a 17 anos, até 2016, conforme determinou a Emenda
Constitucional nº 59, de 2009, exceto na faixa dos 4 e 5 anos, correspondente à pré-escola, que
acompanha as dificuldades das matrículas em creches. A faixa de idade do ensino fundamental
conta com 98,8% de frequência bruta na escola, a qual considera as distorções idade-série dentro do
grupo de 6 a 14 anos, e com 93,1% de taxa líquida, que corresponde ao total da população da
respectiva faixa etária matriculada na série-ano equivalente (Plano de Desenvolvimento da Educação
do Distrito Federal, 2015).
Na educação superior, o Distrito Federal conta com 85 Instituições de Educação Superior,
distribuídas conforme quadro a seguir:

Quadro 1: Instituições de Educação Superior no Distrito Federal

Universidade Católica de Brasília – Campos I e II
Universidades Universidade de Brasília - UnB
Universidade Paulista - UNIP
Centro de Ensino Superior de Brasília - UNIP/CESUBRA
Centro Educacional e Faculdade Jesus Maria José
Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE)
Centro Universitário de Brasília – UniCEUB
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Centros
Universitários

Centro Universitário UDF - Unidades I e II
Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB - Campus Sul e Norte
Centro Universitário Estácio de Brasília – ESTÁCIO BRASÍLIA
Centro Universitário EURO-AMERICANO (UNIEURO)
Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN
Centro Universitário PROJEÇÃO
Escola de Administração de Brasília (EAB)
Escola de Administração e Negócios (ESAD)
Escola de Comunicações (EsCom)
Escola de Direito de Brasília (EDB)
Escola de Inteligência Militar do Exército (ExIMex)
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS)
Escola Superior do Ministério Público (ESCOLAMP)
Faculdade Albert Einstein (FALBE)
Faculdade ANASPS (FANASPS)
Faculdade Anhanguera de Brasília (FAB)
Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia de Brasília
Faculdade Anhanguera de Negócios e Tecnologias da Informação (FACNET)
Faculdade Anhanguera de Taguatinga
Faculdade Apogeu (APOGEU)
Faculdade ATAME
Faculdade Brasiliense de Negócios (FBN)

Faculdades e
Institutos de
Educação
Superior

Faculdade CECAP do Lago Norte (CECAP)
Faculdade Claretiana de Brasília (FCB)
Faculdade das Águas Emendadas – FAE – (FAE)
Faculdade de Artes Dulcina de Morais (FADM)
Faculdade de Tecnologia CNA (FATECNA)
Faculdade de Tecnologia do Transporte
Faculdade de Tecnologia e Ciências do Distrito Federal
Faculdade de Tecnologia Rogacionista (ROGA)
Faculdade de Tecnologia SENAC DF (FAC Brasília SENAC DF)
Faculdade de Teologia da Arquidiocese Brasília/DF de Brasília (FATEO)
Faculdade DF (FDF)
Faculdade do Distrito Federal (FACDF)
Faculdade do Meio Ambiente e Tecnologia de Negócios (FAMATEC)
Faculdade Evangélica (FE)
Faculdade Evangélica de Taguatinga (FE Taguatinga)
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Faculdade Fortium
Faculdade Horizonte (FACHORIZONTE)
Faculdade IBMEC Distrito Federal (IBMEC/DF)
Faculdade ICESP (ICESP)
Faculdade JK – Asa Norte
Faculdade JK – Guará (ESAMC Brasília)
Faculdade JK – Unidade I Gama
Faculdade JK – Unidade II Gama
Faculdade JK Brasília – Unidade Plano Piloto (CENACAP)
Faculdade JK de Tecnologia (FACJK)
Faculdade JK Sobradinho
Faculdade LS (FACELS)
Faculdade Mauá de Brasília (MAUADF)
Faculdade Metropolitana Recanto das EMAS (FMRE)
Faculdade Michelangelo (MICHELANGELO)
Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília (EPMB)
Faculdade Processus (PFD)
Faculdade Projeção – Ceilândia (FACEB)
Faculdade Projeção de Planaltina (FAPRO)
Faculdade Projeção de Sobradinho (FAPRO)
Faculdade Projeção de Taguatinga Norte (FAPRO)
Faculdade Projeção do Guará
Faculdade Serrana
Faculdade Teológica Batista de Brasília (FTBB)
Faculdade UPIS (Particular) - Campus 1, 2, 3 e 4
Faculdades Integradas da União de Ensino Superior Certo (UNICERTO)
Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central (FACIPLAC)
Faculdades Integradas Promove de Brasília
IESPLAN - Faculdades Planalto
IMP de Ensino Superior
Instituto de Ciências Exatas (UNEB)
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (UNEB)
Instituto de Educação e Ensino Superior de Samambaia (IESA) (Particular)
Instituto de Ensino Superior Planalto (IESPLAN)
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Brasília (IFB) (Pública
Federal)
Instituto Rio Branco (Federal)
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Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP)
Instituto Superior de Educação Albert EINSTEIN (ISALBE)
Instituto Superior de Educação do CECAP (ISCECAP)
Instituto Superior de Educação Franciscano Nossa Senhora de Fátima (FATIMA)
Fonte: e-MEC (2016)

Ainda sobre o DF, destaca-se que as principais atividades econômicas são: comércio, os
serviços, Administração Pública, agricultura e a indústria. Da população economicamente ativa, com
10 anos e mais de idade, observou-se que 49,58% têm atividades remuneradas, 14,45% são
aposentados e pensionistas e 17,78% somente estudam, de acordo com o PDAD/DF-2013.

De modo geral, a economia do Distrito Federal apresenta um comportamento peculiar por sediar a
capital do país. Uma dessas características é a grande representatividade dos segmentos
Administração, Saúde e Educação Pública (54,3%), Intermediação Financeira, Seguros, Previdência
Complementar e Serviços Relacionados (10,4%) e Atividades Imobiliárias e Aluguel (5,9%).

A capital também atrai muitos imigrantes por conta das oportunidades de trabalho, principalmente no
setor público. A maioria da população economicamente ativa da cidade (71,8%) trabalha na área de
serviços, sendo que 15% é servidor da administração pública, defesa ou seguridade social, de
acordo com dados de 2015 da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan).

Brasília acolhe grande contingente de servidores públicos, abriga as sedes de várias instituições
financeiras e o setor imobiliário é fomentado pela transferência de políticos e funcionários de outros
estados. As atividades mencionadas acima sofreram aperfeiçoamentos qualitativos em suas
mensurações e, embora tenham reduzido ligeiramente suas participações na composição do valor
agregado, no confronto do novo método com o antigo, continuam com peso significativo na estrutura.

A atividade industrial é incipiente e está baseada em setores tradicionais como minerais não
metálicos, produtos alimentares e bens de consumo não-duráveis. A indústria extrativa, setor
tradicional da economias desses municípios, caracteriza-se pela extração da areia lavada, argila,
cascalho, pedra bruta e calcáreo. Também municípios que exploram cristais com uma economia
dinamizada no setor.
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O setor terciário é responsável por grande movimento da economia, contando com prestação de
serviços, administração pública, comércio de mercadorias, prestação de serviços sociais, assim com
hotéis e restaurantes, transportes e imóveis.
A taxa de desemprego no Distrito Federal manteve “relativa estabilidade” na comparação entre
maio e junho desse ano, segundo estudo divulgado pela Pesquisa de Emprego e Desemprego –
PED, junho 2015 pela Companhia de Planejamento (Codeplan). O percentual que era de 14,4%
passou para 14,2%, que equivalem a cerca de 223 mil pessoas sem ocupação profissional. Em
dezembro de 2014, havia cerca de 181 mil desempregados – 23,2% a menos que o registrado em
junho. Segundo a Codeplan, os números acompanham uma tendência registrada em anos
anteriores. Na comparação com junho de 2013, o desemprego teve alta de 26% – na época, eram
176 mil pessoas sem emprego. No grupo de regiões “com menor renda”, a taxa de desemprego é
maior, que inclui Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Recanto
das Emas.

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita no DF em 2013 foi de R$ 62.859,43, valor bastante
superior ao nacional, esse foi o maior índice do País. Além disso, o DF tem o maior rendimento
médio do País. Esse indicador é influenciado pela grande quantidade de funcionários públicos que
trabalham na capital federal. No entanto, em termos de distribuição de renda, o DF é mais desigual
do que a média dos Estados da Região Centro-Oeste e do que a média brasileira. O setor de
serviços é o mais importante, com participação de 93,3% do produto da unidade, impulsionado pelo
alto poder aquisitivo da população. O governo do DF se mantém na sétima posição entre as maiores
economias do Brasil, sendo o PIB, o responsável por 3,9% do PIB brasileiro. O PIB DF cresceu 3,2%
enquanto o PIB nacional cresceu 1,0% em relação ao ano anterior, 2012. Espera-se um crescimento
médio real da economia do Distrito Federal (DF) de 2,1% ao ano entre 2014 e 2020.
Outro dado relevante é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Distrito Federal, que
configura 0,824 (PNUD - 2010 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/Atlas do
Desenvolvimento Humano dos Municípios, 2013), e é o mais elevado entre todas as 27 Unidades da
Federação (e o 9º maior entre os 5.565 municípios) e o único classificado como muito alto. A análise
do IDH, sob todos os prismas, indica a posição de destaque DF, que apresenta os melhores índices
do Brasil em relação ao IDH Renda, ao IDH Longevidade e também ao IDH Educação. A dimensão
que mais contribui para o IDHM da UF é a Longevidade, com índice de 0,873, seguida de Renda,
com índice de 0,863, e de Educação, com índice de 0,742. A maior diferença entre o IDH do DF e o
nacional é no componente renda (16,8%), seguido do observado na Educação (16,4%) e na
Longevidade (7,0%). Na média, o IDH do DF é 13,3% superior à média nacional.
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De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD/DF-2013), dos residentes no
Distrito Federal 20,38% têm até 14 anos de idade, entretanto, 65,56%, que constituem a grande
maioria, concentram-se nos grupos entre 15 e 59 anos. A faixa da população acima de 60 anos de
idade é de 14,07%. Os jovens de 15 a 24 anos estão presentes principalmente no Recanto das
Emas (22,81%), SAI (21,72%) e Varjão (21,65%), nas Regiões Sudoeste, Centro Sul e Centro Norte
respectivamente. Em contrapartida, os idosos também estão mais representativos na Região Centro
sul, no Lago Sul (29,28%) e Plano Piloto (23,69%), RA´s Asa Sul e Asa Norte (Região Centro Norte),
regiões administrativas mais antigas. No que diz respeito à cor/raça, a pesquisa revelou que 49,58%
da população do Distrito Federal declarou ser parda/mulata, seguida de 45,02% da cor branca e
5,16%, cor preta.
Observa-se que somente 34,59% da população do Distrito Federal possui Plano de Saúde, dos quais
27,42% possuem plano empresarial e 7,17%, plano individual. As maiores incidências de Planos de
Saúde encontram-se nos domicílios das regiões de saúde de maior renda, regiões Centro– Norte e
Centro-Sul. Em contrapartida, 65,36% da população do DF não possuem plano de saúde e, portanto,
podem ser considerados usuários que em sua grande maioria dependem exclusivamente do SUS.

Quanto à utilização de hospital público/Unidade de Pronto Atendimento - UPA, 72,37% da
população declarou fazer uso desses serviços. Do total que os utilizam, 18,52% o fazem em
Ceilândia, 15,86%, em Taguatinga e 12,35%, no Plano Piloto. Em relação à localização do posto de
saúde utilizado pela população, 80,95% declararam utilizar esse serviço público. Dos que o utilizam,
aproximadamente 90% procuram o posto de saúde da própria RA (PDAD/DF, 2013).
O Distrito Federal é atendido principalmente por transporte coletivo de ônibus. O principal ponto de
saída e chegada de ônibus urbanos no DF é a Rodoviário, que liga o centro de Brasília a todas as
outras regiões administrativas e ao entorno. Um novo terminal rodoviário interestadual foi inaugurado
em julho de 2010, às margens da BR-450 (também conhecida como EPIA, Estrada Parque Indústria
e Abastecimento).
Outras regiões administrativas possuem terminais rodoviários interurbanos, como Taguatinga e
Gama. A maioria, entretanto, possui apenas terminais urbanos, que normalmente funcionam como
pontos finais de linhas urbanas, com alguma linha direta para a rodoviária do Plano Piloto.
Inaugurado em 2001, o Metrô de Brasília atende apenas algumas localidades do Distrito Federal
(Asa Sul, Guará, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia). Sua demanda vem crescendo
a cada ano.
A responsabilidade pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é da
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Cabe à ADASA a
responsabilidade de definir regras e condições para os serviços de abastecimento de água e
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esgotamento sanitário ofertados, inclusive tarifas, bem como fiscalizar sua qualidade e o
desempenho do prestador dos serviços.
O consumo de água potável filtrada foi observado em 78,25% dos domicílios e 8,85% consomem
água mineral, sendo que a abrangência do abastecimento de água no DF por rede geral é de
97,82%. Além disso, quase a totalidade dos domicílios (87,34%) possui serviço de coleta urbana de
lixo, com 9,88% dos domicílios contando com a coleta seletiva. (PDADE/DF, 2013).
Tais dados acerca do Distrito Federal, possibilitam a compreensão da relevância do credenciamento
da FACULDADE LS para a cidade de Taguatinga, contribuindo com o acesso de uma parcela
significativa de estudantes que buscam a formação superior. E, assim, viabilizar a ampliação do
ensino superior, bem como a democratização da educação formal.
A política de inserção regional adotada pela Faculdade LS busca, ainda, oferecer benefícios sócioeconômicos para a população residente nos arrabaldes de suas instalações. Os cursos implantados
por esta IES visam o enquadramento de novos profissionais segundo as demandas do mercado
profissional dessa região e do Distrito Federal.
Os sujeitos envolvidos nos processos educativos, professores, estudantes, coordenadores de cursos,
diretores, profissionais de diferentes organizações, entre outros, têm afirmado que o exercício da
autonomia acadêmica requer que a IES “não aceite ser colocada a serviço de um único segmento
social”. Sua função é tanto contribuir para a formação de quadros para o desenvolvimento científico
e tecnológico, como está a serviço de uma concepção universal de cidadania.
O ensino de graduação e pós-graduação, nesta perspectiva, visa possibilitar a conquista de
instrumentos para a autonomia profissional, técnica e ética e ampliação da prática da cidadania. Para
tanto, corpo docente, corpo discente, organização didática- pedagógica e infraestrutura devem ser
articulados e mobilizados para essa conquista.

3.3-

Aspectos socioambientais do Distrito Federal

Inserido no bioma cerrado, o Distrito Federal apresenta uma paisagem bastante heterogênea. As
formações florestais, savânicas e campestres se desenvolvem de acordo com o perfil do solo e com
a proximidade dos corpos d‘água, onde mais de 160 mil espécies de fauna, muitas delas endêmicas,
coexistem.
Diante da fragilidade dessas unidades geomorfológicas, e considerando a preocupação existente
quanto ao abastecimento de água da região em análise, há no Distrito Federal diversas categorias de
unidades de conservação que configuram o Patrimônio Ambiental da capital federal. Atualmente são
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265 mil hectares de áreas protegidas (93%) em função, principalmente, da criação da Área de
Proteção do Planalto Central que corresponde a terras de Goiás e do Distrito Federal.
Dentre as primeiras ações para a preservação ambiental no Distrito Federal destaca-se a criação do
Parque Nacional de Brasília (PNB) em 1961, que além de ser um espaço de preservação de animais
e vegetais típicos do cerrado, se constitui em uma das principais áreas de lazer do Distrito Federal
com piscinas de água corrente abertas ao público.
No território do Distrito Federal há diversos tipos de Unidades de Conservação do bioma cerrado,
são elas: Estações ecológicas; reservas ecológicas; Parque Nacional; Reservas Biológicas; Floresta
Nacional; Reservas Particulares do Patrimônio Natural; Áreas de Proteção Ambiental; e Áreas de
Relevante Interesse Ecológico. Além dessas, há ainda 62 Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, e o
Jardim Zoológico, conforme Mapa 3.
Mapa 3 – Mapa Ambiental do Distrito Federal

As Áreas de Proteção Ambiental (APA) tratam de áreas mais extensas e com certo grau de
ocupação humana. Sua função central é proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação a assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
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As APAs geralmente possuem atributos abióticos, bióticos, estéticos e culturais importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas127. Entre as principais APAs do Distrito
Federal destacam-se a do Rio Descoberto, a do Rio São Bartolomeu, a do Gama, e a Cabeça-de
Veado, além da APA do Planalto Central. Assim, há uma biodiversidade bastante considerável.
Ao contrário das APAs, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) em geral são formadas
por pequenas extensões e com pouca ou nenhuma ocupação humana por abrigarem exemplares
raros de biota regional. Entre as principais ARIEs estão o Santuário da Vida Silvestre Riacho Fundo e
a Capetinga/Taquara.
A Macrozona de Proteção Integral destina-se a preservação da natureza com permissão apenas de
uso indireto dos recursos naturais. É composta pelas seguintes Unidades de Conservação: Parque
Nacional de Brasília, Estação Ecológica de Águas Emendadas, Estação Ecológica do Jardim
Botânico de Brasília, Reserva Ecológica do IBGE, Reserva Ecológica do Gama, Reserva Ecológica
do Guará, Reserva Biológica da Contagem, Reserva Biológica do Descoberto, Reserva Ecológica do
lago Paranoá, Estação Ecológica da UnB – Áreas de Relevante Interesse Ecológico dos córregos
Capetinga e Taquara.
Há ainda as Áreas de Proteção Ambiental para proteção em função da captação de água destinada
ao abastecimento público; e Áreas de Interesse Ambiental que ―correspondem a determinadas
unidades de conservação de uso sustentável constituídas no Distrito Federal e aos equipamentos
públicos do Jardim Botânico e do Jardim Zoológico relacionado à conservação, manejo e pesquisa
da fauna e flora, cujas características justificam a indicação de diretrizes especiais quanto ao seu uso
e ocupação.
A FACULDADE LS está localizada na cidade de Taguatinga, próxima às Regiões Administrativas de
Ceilândia e Samambaia. Entre estas três cidades, encontra-se a Área de Relevante Interesse
Ecológico Juscelino Kubitschek – ARIE JK , Unidade de Conservação que possui cerca de 210
hectares destinados à manutenção da biota nativa: a flora e a fauna; os sítios arqueológicos, as
nascentes dos córregos Cortado e Taguatinga, e o curso do Ribeirão Taguatinga.
A ARIE JK tem maior parte de seu perímetro concentrado na Região Administrativa de Taguatinga, a
qual foi criada para desfazer as invasões que tomavam conta de Brasília. Os operários que se
deslocaram de todo o Brasil para construir a Nova Capital resolveram fazer ali também sua morada.
Como, no entanto, eram pobres, invadiram terras e construíram barracos, revelando para um país
que cria em seu rápido desenvolvimento, a realidade de pobreza em que vivia sua população. O
planejamento da cidade, nesse contexto, não obedeceu a um estudo antecipado, nem pelo espaço
territorial, nem pelas questões ambientais. Estava iniciando uma prática que se tornaria danosa ao
meio ambiente e corriqueira no DF: ocupação do solo para posterior urbanização e regularização.
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A Faculdade LS reconhece a importância da ARIE JK para a manutenção da qualidade de vida local,
não somente pela sua riqueza paisagística, mas por propiciar à comunidade opções de esporte, lazer
e garantia dos recursos naturais. O maior desafio hoje é conciliar o avanço urbano com a
preservação dessas áreas naturais, uma vez que todos esses fatores refletem um contexto de
tamanha complexidade.
É com essa preocupação que surge a necessidade de trabalhar a educação ambiental de forma
permanente, preparando profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento de uma
sociedade sustentável. Portanto, esses aspectos socioambientais não são desconsiderados pela
comunidade acadêmica da Faculdade LS, tendo em vista que os impactos no meio ambiente local
afetam direta ou indiretamente a saúde e o bem-estar da população local.
Considerando ainda que a maior parte dos cursos ofertados pela Faculdade LS são vinculados a
saúde, é importante fazer uma breve análise da área.

3.4-

Contexto de saúde no país e no Distrito Federal

Segundo dados da pesquisa “Saúde Brasil 2014: análise da situação de saúde e causas externas”,
organizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), a tendência de queda do número de
nascimentos e das taxas de fecundidade entre 2000 e 2013 é observada em todo o País, sendo mais
acentuada entre 2000 e 2005. Mais recentemente, de 2010 a 2013, verifica-se estabilização das
taxas de fecundidade em níveis muito baixos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e contínua
queda no Norte e Nordeste. Com a estabilização do número de nascimentos em torno de 3 milhões é
possível ampliar e aprimorar os cuidados à saúde da mulher, do feto e do recém-nascido,
principalmente para a parcela da população que se mostra mais vulnerável, como adolescentes,
indígenas e com menor grau de instrução. Faz-se necessário também ampliar a discussão sobre o
aumento constante da proporção de partos cesáreos, com maior frequência em estabelecimentos
não públicos, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em mães entre 25 e 39 anos, com maior escolaridade
e de cor da pele branca e suas implicações, conforme conclusão da pesquisa.
Outro estudo vinculado a essa pesquisa evidenciou um aumento significativo na proporção de óbitos
de mulheres em idade fértil, maternos, infantis e fetais investigados, no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2013, devido às estratégias desenvolvidas pelas três instâncias de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS), e destacou avanços importantes na estruturação e no desenvolvimento da
vigilância de óbito no Brasil, marcadamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que
refletem um grande trabalho de coordenação e execução das equipes de vigilância estaduais e
municipais.
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Observa-se ainda expressiva queda da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) em todas as regiões
brasileiras entre 1990 e 2010, passando de 47,1 a 16/1.000 nascidos vivos (NVs). A partir de 2010, a
queda tem sido mais lenta, alcançando, em 2013, 14,5/1.000 NVs. O componente pós-neonatal
apresentou maior queda (82%), com destaque para a Região Nordeste. O perfil por componentes da
mortalidade infantil varia segundo escolaridade da mãe e cor da pele/raça, com maior peso do
componente pós-neonatal entre mães com menor escolaridade, indígenas e de cor preta. Mais de
60% dos óbitos neonatais são de recém-nascidos prematuros ou com baixo peso, e têm como
principal causa de morte os fatores perinatais e maternos. Em 2013, 73,6% dos óbitos notificados ao
SIM foram investigados, sendo que os menores percentuais de óbitos investigados se encontram nas
unidades da Federação com mais elevadas TMI. Desse modo, é necessário que maiores esforços
sejam destinados, especialmente, à redução da mortalidade neonatal, para que o Brasil possa
ultrapassar a barreira de 10 óbitos infantis/1.000 NVs, como em países com semelhantes graus de
desenvolvimento.
Em relação ao perfil da mortalidade brasileira, a pesquisa realizada em 2013 aponta para a
manutenção da política de controle das doenças crônicas não transmissíveis, especialmente as
cardiovasculares, e também os homicídios e acidentes por transporte terrestre em grupos
populacionais estratégicos (BRASIL, 2015). Homens continuam tendo maior risco de morrer do que
as mulheres, predominantemente na faixa de 15 a 59 anos, com grande participação das causas
externas. Doenças cerebrovasculares e infarto agudo de miocárdio foram as causas mais frequentes
de morte no País em 2013. No sexo feminino seguiram pneumonias, diabetes mellitus e doenças
hipertensivas; no masculino, homicídios, pneumonias e acidentes de transporte terrestre. Os
homicídios foram importantes nos pardos, pretos e indígenas e nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
Quanto à situação epidemiológica de algumas doenças transmissíveis no Brasil, no ano de 2014, a
pesquisa observou que, mais uma vez, a dengue foi alvo de atenções, mantendo- -se como doença
de maior importância entre aquelas com potencial epidêmico (BRASIL, 2015). Houve um grande
número de casos, mas permanecendo baixa a letalidade. Entre as doenças preveníveis por
vacinação, o sarampo apresentou também potencial epidêmico, com um amplo surto da doença,
havendo encerramento do surto em Pernambuco, no início do ano, e continuidade da transmissão da
doença ao longo de todo o ano de 2014, no estado do Ceará. A coqueluche tem se caracterizado
com uma redução da letalidade, com aumento da sensibilidade nos processos de vigilância.
Destarte, o Brasil segue em sua tendência de aprimoramento das ações de vigilância e controle das
doenças infecciosas, o que exige, promover cuidado integrado e centrado no paciente.
Vale destacar ainda que a pesquisa analisou diversas ações governamentais alinhadas com os
compromissos internacionais para a prevenção e a redução dos casos de aids, da mortalidade pela
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doença e da transmissão vertical pelo HIV e também em relação à eliminação da sífilis congênita,
concluindo que o Brasil tem implementado avanços importantes. Todavia, ainda é necessário
qualificar o conhecimento sobre a situação epidemiológica no País, em especial em relação às
hepatites, bem como melhoria das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce visando à
redução dos casos das doenças.
Outras conclusões importantes em relação a saúde no Brasil são:


A melhoria dos serviços de saúde como indispensável para uma resposta efetiva à dupla
carga de adoecimento de países de média e baixa renda, o que requer a melhoria dos
serviços de saúde, em especial a qualificação da atenção básica;



A presença de resíduos de agrotóxicos em água de consumo humano e o registro de casos
de intoxicação são alertas a serem consideradas para ações e medidas voltadas para a
promoção da saúde. Desse modo, conhecer, evitar e reduzir seus impactos à saúde é um
desafio para a saúde coletiva no Brasil, em especial na definição de estratégias e práticas de
vigilância em saúde para a promoção da qualidade de vida da população;



O álcool é uma das principais causa de mortes prematuras no Brasil, especialmente entre
homens e na raça/cor negra, tornando-se importante o envolvimento de diversos atores,
governo, legislativo, profissionais de saúde e educação, sociedade, famílias e jovens, visando
ao avanço das políticas públicas e do marco regulatório das bebidas alcoólicas;



Investir na capacitação dos profissionais para adesão às notificações de violência e na
melhoria da qualidade dessas notificações é um importante passo para a elaboração de
políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência doméstica no Brasil;



A saúde pública brasileira precisa mover esforços no sentido de delinear e fortalecer
estratégias eficazes de promoção de saúde e de prevenção de riscos do suicídio e das
tentativas, levando em consideração as especificidades de gênero e idade, reforçando o
papel da atenção primária e ampliando o acesso aos serviços especializados.

Todos esses indicadores contribuem para a orientação de programas e políticas públicas de atenção
à saúde e são importantes objetos de análise e discussão para se pensar a formação os profissionais
da saúde na atualidade.

3.5-

Análise do contexto de saúde no Distrito Federal

Nos últimos anos o sistema público de saúde do Distrito Federal tem enfrentado problemas
decorrentes de mudanças estruturais, epidemiológicas e sociodemográficas no país, no Distrito
Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno. O aumento da mortalidade por
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causas externas como a violência e acidentes de transito, as doenças crônicas não transmissíveis
como as cardiovasculares e oncológicas, bem como o recrudescimento de epidemias tais como a
Dengue, Febre Chikungunya e a Zika vírus constituem-se nos principais desafios da política de
saúde. Cabe destacar que todos estes agravos tem um caráter social muito expressivo e envolve
diferentes setores governamentais e não governamentais.
A ampliação dos recursos públicos para financiamento das políticas de saúde, aquém do necessário
nos últimos anos, em função da situação econômica do país também se configura em um importante
desafio a ser manejado pelos gestores, pelos profissionais e pelo controle social.
Ademais, com a demanda crescente de novos núcleos populacionais no Distrito Federal, consolidouse um processo de segregação social, onde as periferias tornaram-se um espaço de precária força
de trabalho, baixa educação, falta de habitação, caracterizado pelas carências de bens e serviços
públicos.
3.5.1- O Perfil Epidemiológico no Distrito Federal
a) Natalidade

A natalidade no Distrito Federal vem sofrendo redução ao longo dos últimos anos. Em 2001 foram
registrados 46.967 nascidos vivos residentes em Brasília e em 2014 este número passou a 44.538.
Na última década a taxa bruta de natalidade (relação entre o número de nascidos vivos para cada
grupo de 1000 habitantes) teve uma redução, passando de 22,4 em 2001 para 15,6 em 2014.

Apesar da significativa redução, a taxa de natalidade comporta-se diferentemente em cada
localidade do Distrito Federal, a qual pode ser decorrente tanto da estrutura etária que compõe as
diferentes localidades, como ser resultante das condições socioeconômicas precárias.
O percentual de parto cesáreo aumentou no período de 2012 a 2014 passando de 53,7% a 55,1%
Consequentemente, o percentual de parto normal diminuiu no período de 2012 a 2014 passando de
45,8% a 44,6% (SINASC-GIASS/DIVEP/SVS/SES/GDF, 2014). Ao avaliar a realização de parto
cesáreo por local de residência da mãe no ano de 2014, observa-se uma grande variação entre as
mães residentes em Regiões Administrativas de baixo poder econômico com as poder elevado, a
exemplo do que ocorre no país.
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b) Morbidade Hospitalar

Conforme a base de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH, no período de
2013 a 2015, a principal causa de internação foi a classificada no capítulo XV do Código
Internacional de Doenças, CID-10, gravidez, parto e puerpério, totalizando 150.636 internações, 28%
do total. As lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, como
classifica o capítulo XIX do CID-10, lideram a segunda principal causa de internação, perfazendo
9,6% do total das causas. Estão incluídas nesse grupo as intoxicações por drogas, medicamentos e
substâncias biológicas, efeitos tóxicos substâncias de origem predominantemente não-medicinal,
traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo, queimaduras e corrosões, sequelas por
traumatismos, intoxicações e outras consequências por causas externas.
Em seguida, no ranking das principais causas de internação por capítulo do CID-10, aparecem as
doenças dos aparelhos respiratório, circulatório e digestivo que somam 25,2% do total das causas.
Nesse grupo estão incluídas as pneumonias, as doenças isquêmicas do coração, insuficiência
cardíaca. O quadro abaixo mostra o rol das principais causas de internação por capítulo de acordo
com o CID-10 nos últimos três anos.

Tabela 1: Principais causas de internação por classificação CID-10, 2013 a 2015.

Causas de Internação (por capítulo CID-10)

Total do Período

%

2013-2015

XV. Gravidez, parto e puerpério

150636

28,0%

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

51463

9,6%

X. Doenças do aparelho respiratório

46706

8,7%

IX. Doenças do aparelho circulatório

45815

8,5%

XI. Doenças do aparelho digestivo

44900

8,3%

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

32381

6,0%

II. Neoplasias (tumores)

28443

5,3%

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

22405

4,2%
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XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

22201

4,1%

VI. Doenças do sistema nervoso

16519

3,1%

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

12013

2,2%

V. Transtornos mentais e comportamentais

11682

2,2%

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

11227

2,1%

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

9901

1,8%

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

8388

1,6%

XXI. Contatos com serviços de saúde

7399

1,4%

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

6521

1,2%

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

4202

0,8%

VII. Doenças do olho e anexos

3590

0,7%

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide

1157

0,2%

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

277

0,1%

537826

100,0%

TOTAL

Fonte: TABWIN/DATASUS/MS – dados gerenciados pela Gerência de processamento de informações
ambulatoriais e hospitalares, GEPI/DICS/SUPLANS/SES-DF

a) Doenças e Agravos não Transmissíveis – DCNT
A carga global das Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT apresenta grande preocupação
devido à alta carga de mortalidade no mundo. Destacam-se as doenças do aparelho circulatório
(DAC), neoplasias, doenças respiratórias crônicas (DRC) e diabetes que têm gerado elevado número
de mortes prematuras, perda de qualidade de vida e ocasionado impactos econômicos negativos
para famílias, indivíduos e a sociedade em geral. Elas são hoje responsáveis por 72% da mortalidade
no Brasil e mais prevalentes entre as pessoas de baixa renda, por estarem mais expostas aos
fatores de risco e terem menos acesso aos serviços de saúde.
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Destaca-se a Hipertensão Arterial, com estimativa de casos na população brasileira acima de 18
anos é de 21,4%. Quando se analisa dados da pesquisa do Ministério da Saúde – Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) observa-se
que a frequência de pessoas que referem diagnóstico de hipertensão em 2013, no Distrito Federal, é
de 22,3%, sendo 21,7% no sexo masculino e 22,8 % no sexo feminino. O DF apresenta menor
frequência do que o total dos demais municípios das capitais brasileiras.
A população de 65 anos ou mais apresentou a maior redução de 7,8% (66,3% em 2012 a 58,5% em
2013), seguido da grupo de 18 a 24 anos que em 2012 era de 4,7% e reduziu para 1,2% em 2013.
No Distrito Federal a atenção integral ao paciente portador de hipertensão realiza ações de
prevenção, tratamento e controle, utilizando-se de diversas estratégias de saúde públicas
cientificamente efetivas e sustentáveis para prevenir e controlar a hipertensão arterial e suas
complicações, definidas na Estratégia Nacional do Ministério da Saúde. Dentre as ações realizadas
destaca-se: divulgação da Planilha de Estratificação de Risco Cardiovascular; conclusão do projeto
para formação de multiplicadores da Capacitação Regional, em Grupo de Trabalho da Coordenação
Central do PECH, com expectativa de aplicação em 2016; monitoramento dos dados de Hipertensão
Arterial em idosos participantes da Escola de Avós.
Também merece destaque a Diabetes Mellitus, doença que acomete indivíduos em todas as faixas
etárias, sem distinção de sexo, raça, ocupação ou grupo social. Há expectativa de epidemia de
Diabetes nas próximas décadas e que poderá ser a segunda causa médica de morte no mundo,
atrás apenas das oncológicas. A doença contribui entre 30% a 50% para outras causas como
cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, colecistopatias, acidente vascular cerebral e
hipertensão arterial; representa cerca de 30% dos pacientes que se internam em unidades
coronarianas intensivas, concorre para 45% das amputações não traumáticas de membros inferiores
(dados brasileiros), é a principal causa de cegueira adquirida e responsável por 26% a 40% dos
pacientes que ingressam em programas de diálise.
O Vigitel utilizou como critério de inclusão nessa categoria a frequência com que as pessoas se
dizem diabéticas, já com diagnóstico médico confirmado. A prevalência dos adultos do DF que
referiram diagnóstico prévio de diabetes foi 5,3%, sendo inferior ao resultado dos municípios das
capitais (6,9%). Indivíduos do sexo feminino apresentaram maior prevalência de diabetes (6%) no DF
que os do sexo masculino com 4,4,%.
As ações básicas da Coordenação Central de Diabetes compreendem as atividades de assistência à
saúde voltadas para promoção, proteção e prevenção das complicações da doença. Essas ações
são executadas pelas unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família, coordenadas pela
Atenção Primária à Saúde e mantendo interface com a Atenção Especializada – Endocrinologia na
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elaboração de protocolos para tratamento em diabetes tipo 1 e 2 – insulinoterapia e prevenção das
complicações da doença.
O excesso de peso e a obesidade também vem sendo apontado como um dos principais fatores de
risco para doenças crônicas não transmissíveis. Os dados do Vigitel demonstram que em 2013, no
DF, a frequência do excesso de peso foi de 49,0% e de obesidade foi de 15,0%, sendo inferior ao
resultado dos municípios das capitais 50,8% e 17,5% consecutivamente.
Os dados de excesso de peso, sobrepeso e obesidade no DF apontam um crescimento ao longo dos
anos estudados e uma maior prevalência em indivíduos do sexo masculino que no feminino. O
sobrepeso alcançou 39,2% dos indivíduos do sexo masculino e 29,4% dos indivíduos do sexo
feminino. Em 2013 o percentual de indivíduos obesos do sexo masculino superou o feminino (15,7%
e 14,4%, respectivamente). Já a obesidade mórbida atinge 1,6% do sexo feminino e 0,6% do sexo
masculino.

b) Violência
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou no período de 2010 a 2014, 10.534
notificações de casos de violência. Deste os maiores percentuais de acordo com o local de
residência da vítima (Tabela 19) foram observados em Ceilândia 1250 (11,9%), Gama 894 (8,5%) e
Samambaia 826 (7,8%). Destaca-se que em 5,5% das notificações o local de residência não foi
definido (ignorados ou brancos).
De acordo com o SINAN-SES/DF, em 2014 a violência física, sexual e a psicológica/moral foram os
tipos mais frequentes nos registros mantendo o padrão da série histórica. Com relação ao ciclo de
vida e ocorrência da violência física, a faixa etária destacada foi a de 20 a 39 anos, que corresponde
a fase adulta. Ao observar o tipo de violência na infância, a violência sexual é o tipo mais frequente
na faixa etária de 5 a 9 anos. A violência nas pessoas com 60 anos e mais, os tipos que predominam
foram a negligencia e abandono e a Violência Física.

c) Doenças crônicas e agravos transmissíveis
Atualmente a mais importante arbovirose que afeta o ser humano e constitui-se em um sério
problema de saúde pública no mundo, seguida da febre Chikungunya e a febre pelo Zika vírus.
Apresenta um padrão sazonal de elevação de incidência, coincidente com o verão, em virtude da
ocorrência de chuvas e aumento da temperatura, que facilitam a proliferação dos vetores.
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No Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou 12.957 casos suspeitos de
dengue em 2015, dos quais 12.198 (94%) são residentes do Distrito Federal e 759 (6%) de outras
Unidades Federativas. No que se refere aos óbitos por dengue, até novembro de 2015 a SES-DF
confirmou 26 óbitos por dengue, dos quais 22 eram residentes no DF, 3 em GO e 1 em MG.
Nesse contexto, o combate à dengue é prioridade para a Secretaria de Saúde que vem realizando
ações de prevenção junto ao Grupo Executivo Intersetorial de Gestão da Dengue. As ações fazem
parte do Plano de Ação de Prevenção e Controle da Dengue 2015/2016. O plano conta com ações
integradas com a participação de agentes de vigilância ambiental, militares das Forças Armadas,
Serviço de Limpeza Urbana (SLU), NOVACAP, Agência de Fiscalização (AGEFIS) e a Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA). A Subsecretaria de Vigilância à Saúde (SVS) já realizou cursos,
palestras e treinamentos com a capacitação dos profissionais das regionais de saúde, bem como a
capacitação de parceiros, como a AGEFIS no qual foram capacitados 190 profissionais para
fiscalização, principalmente em canteiros de obras.

O Plano de Ação para o enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, tem foco em
quatro eixos:
-

A vigilância: entomológica, epidemiológica, laboratorial e sanitária;

-

A Assistência: organização da assistência, protocolos, referência e contrarreferência;

-

A Mobilização Social: parcerias, articulação e mobilização;

-

A Educação e Prevenção: informação, comunicação e publicidade.

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES-DF também elaborou O Plano Distrital de
Enfrentamento e Atendimento de Ocorrências Associadas à Infecção pelo Vírus Zika, com as
orientações gerais para atendimento à população e, em atenção especial, para mulheres em idade
fértil e possíveis casos de complicações neurológicas (Síndrome de Guillain-Barré – SGB), além dos
fluxogramas de atendimento à gestante com doença exantemática e bebês com microcefalia.
Em 2015, foram registrados pela SES-DF 193 casos suspeitos de Febre Chikungunya. Desses, 153
foram descartados e 14 casos foram confirmados em residentes do Distrito Federal (DF) que se
deslocaram até 15 dias antes do início dos sintomas - para outros países e estados do Brasil. Houve
o registro de 11 casos importados, provenientes do 1 Suriname e 1 Panamá e 9 casos de outros
Estados do Brasil, com predominância dos municípios da Bahia, conforme relação a seguir: 4 casos
de Salvador - BA, 2 de Ipirá-BA, 1 de Feira de Santana-BA e 1 Santaluz - BA, e 1 de Maruim,
Sergipe.
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Nessa perspectiva, as ações a serem empregadas devem privilegiar as atividades de prevenção e
promoção da saúde em contraposição às atividades individuais e curativas, como ponto central das
políticas de formação de recursos humanos da área da saúde.

4. BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE LS ________________________________

Santana Instituto de Educação Superior Eireli é uma organização social de iniciativa privada que
tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade de educação. Sua origem deu-se por meio de
um estabelecimento de ensino técnico (educação profissional) na área de saúde, funcionando
desde 19 de novembro de 1998, situada no Setor "D" Sul Lotes 5, 8 e 9 em Taguatinga – Distrito
Federal, inscrita no

CNPJ

nº 02.846.920/0001-50. Destaca-se na sua atuação social, com

relevantes serviços prestados à comunidade de Taguatinga e entorno.
A FACULDADE LS, idealizada pela Empresária Sra. Lourdes Conceição Santana, representa a
concretização do sonho de uma guerreira apaixonada pela área da saúde, que iniciou implantando
cursos técnicos (educação profissional) nesta área e que tem conquistado, pela sua excelência e
qualidade, efervescência política, cultural e renome no âmbito da saúde no Distrito Federal. Nasceu
de um sonho de educação voltado para o avanço científico-tecnológico-cultural, sem nunca perder
o significado humanístico.

Em acordo regimental, mantêm-se na qualidade de instituição integrante do Sistema de Ensino do
Distrito Federal, inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade humana, observado os
princípios legais vigentes. Possui como finalidade prestar serviços especializados, em nível
superior à comunidade e estabelecer com esta uma implementação da relação de reciprocidade,
no contexto educacional, como já vem fazendo em nível técnico por meio da oferta dos seguintes
cursos Técnico em Enfermagem, Técnico em Analises Clínicas, Técnico em Radiologia e
Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Especialização Técnica em Enfermagem do
Trabalho e Especialização Técnica em Necropsia e Anatomia Médico Legal.
A FACULDADE LS foi credenciada em 2005, período em que se registra grande expansão do setor
privado na área da Educação Superior. Iniciou com a implantação de dois cursos, um na área de
Saúde - Curso de Bacharel em Enfermagem - e outro na área de Ciências Humanas – Curso de
Letras: Português e Respectivas Literaturas. Para tanto, estabeleceu critérios das disciplinas
obrigatórias das atividades acadêmicas do bacharelado e da licenciatura, estruturados em
semestres letivos, possuindo matrícula em bloco semestral, sendo ao estudante dado o direito de
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opção por sua realização completa, conforme o semestre oferece, ou de apenas a matrícula no
mínimo em três disciplinas.
No ano de 2007 foi instituída a Coordenação de Extensão (COEX/LS), unidade responsável pela
formulação de políticas, gerência e avaliação de ações, projetos e programas da Extensão
Acadêmica, bem como pela definição de uma política cultural para a Faculdade. Fundamentadas em
um modelo político pedagógico participativo, prima pela busca da qualidade social, integrando
escola-comunidade e desenvolvendo ações de extensão ligadas ao ensino e à pesquisa,
contribuindo, assim, para a formação integral de nossos estudantes.
No mesmo ano, a Faculdade LS também criou o Comitê Institucional de Ética (CIE), colegiado de
caráter exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa e Extensão, instituída
no mesmo período. Órgão criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como
orientar pesquisadores e estudantes da instituição sobre as questões éticas em pesquisas com seres
humanos e a necessidade de encaminhamento de protocolos de pesquisas que envolvam seres
humanos para Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) autorizados pela Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (CONEP).
Em 2008, atendendo a demanda da comunidade e do mercado de trabalho, dois cursos
tecnológicos foram implantados: Curso Superior de Tecnologia em Radiologia e Curso Superior em
Gestão Hospitalar. No mesmo ano, foram submetidos ao MEC/INEP toda documentação necessária
para autorização da oferta dos cursos de Administração, Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências
Biológicas Licenciatura, Farmácia (Bacharelado) e Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Financeira. No entanto, a conclusão dos atos de avaliação dos referidos cursos ocorreu somente em
2011.
O recredenciamento da Faculdade LS ocorreu em 2014. Na visita in loco, os avaliadores do
MEC/INEP comprovaram que as políticas institucionais atendem aos critérios de qualidade
estabelecidos para a Educação Superior e estão devidamente implantadas, de modo que o Conceito
Institucional 4 (Muito Bom) foi atribuído. Quanto ao Índice Geral de Cursos, a IES mantém Conceito
Satisfatório (3), conforme registro do Sistema e-MEC a seguir:

MANTENEDORA

Mantenedora :
CNPJ :

(2148) SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA - E
02.846.920/0001-50

IES

Nome da IES - Sigla :

(3396) FACULDADE LS – FACELS

Endereço:

Setor

Nº:

Lote 05

ÍNDICES
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Índice

Valor
4
3
2.3112

CI - Conceito Institucional:
IGC - Índice Geral de Cursos:
IGC Contínuo:
DETALHES DA IES

(Código) Nome da IES:

(3396) FACULDADE LS – FACELS

PROCESSOS E-MEC

Fonte: e-MEC (2015)
Atualmente, a Faculdade LS oferta os seguintes cursos de graduação nas áreas de saúde e
negócios:
1. Administração (Bacharelado)
2. Ciências Biológicas (Bacharelado)
3. Ciências Biológicas (Licenciatura)
4. Ciências contábeis (Bacharelado)
5. Enfermagem (Bacharelado)
6. Farmácia (Bacharelado)
7. Nutrição (Bacharelado)
8. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira
9. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
10. Curso Superior de Tecnologia em Radiologia

Além desses, planeja para o próximo quadriênio a ampliação de cursos na área da saúde, gestão e
negócios.

O quadro 2 especifica os atos legais dos cursos ofertados pela Faculdade LS, no âmbito da
graduação.
Quadro 2 – Atos Legais dos Cursos de Graduação da Faculdade LS
CURSO

Bacharelado em
Enfermagem - Diurno
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HABILITAÇÃO

Enfermagem
(Bacharelado)

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO
Portaria nº 2.553, de
19/07/2005

PORTARIA DE
RECONHECIMENTO
Portaria nº 1.531, de
14/09/2009
Renovação de
reconhecimento:
Portaria nº 01 de
06/01/2012
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Bacharelado em
Enfermagem - Noturno

Curso Superior de
Tecnologia em
Radiologia

Enfermagem
(Bacharelado)

Portaria nº 715, de
20/03/2006

Radiologia

Portaria nº 483, de
17/08/2007

Portaria nº 1.531, de
14/09/2009
Renovação de
reconhecimento:
Portaria nº 01 de
06/01/2012
Portaria nº 447 de
01/11/2011.
Renovação de
reconhecimento:
Portaria nº 821, de
30/12/2014

Curso Superior de
Tecnologia em Gestão
Hospitalar

Gestão
Hospitalar
(Tecnológico)

Portaria nº 530, de
19/10/2007

Bacharelado em Farmácia

Farmácia
(Bacharelado)

Portaria nº 502, de
22/12/2011

Portaria de
Reconhecimento Nº
652, de 29/06/2017

Bacharelado em
Biologia

Ciências
Biológicas
(Bacharelado)
Ciências
Biológicas
(Licenciatura)

DOU
Nº. 247
Seção
Portaria
nº 251,
de I
–
07/07/2011
Pagina 194 –Brasília –
de 26/12nºde205,
2011.
Portaria
de
27/06/2011
200 vagas anuais

Portaria nº 819, de
29/10/2015

Bacharelado em
Ciências Contábeis

Ciências
Contábeis
(Bacharelado)

Portaria nº 1028, de
29/09/2017.

Bacharelado em
Administração

Administração
(Bacharelado)

Portaria nº 502, de
22/12/2011

Gestão
Financeira

Portaria nº 385, de
19/09/2011

Licenciatura em
Biologia

Curso Superior de
Tecnologia em Gestão
Financeira

Portaria nº 447 de
01/11/2011.
Renovação de
reconhecimento:
Portaria nº 821, de
30/12/2014

Aguardando

Aguardando avaliação

Portaria nº 433, de
30/07/2014.
Aguardando

Bacharelado em
Nutrição
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Portaria nº 563, de
27/09/2016
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O Programa de Pós-Graduação foi fundado em dezembro de 2007, quando o Conselho
Deliberativo da Mantenedora aprovou a proposta feita pela Faculdade LS com área de
concentração em “SAÚDE" e com sua interface em “EDUCAÇÃO”, para que se estabelecesse um
programa de natureza interdisciplinar.
A Pós-Graduação Lato Sensu abrange exclusivamente os Cursos de Especialização e destina-se
ao aprofundamento dos conhecimentos obtidos na graduação, ao preparo do estudante para o
mercado de trabalho ou para iniciar a vida acadêmica na docência e na pesquisa.

O programa está em plena expansão, e atualmente os seguintes cursos são ofertados:



Análises Clínicas.



Atenção Farmacêutica.



Auditoria, Gestão e Planejamento em Saúde.



Docência do Ensino Superior.



Enfermagem do Trabalho.



Enfermagem Obstétrica.



Radioterapia e Tomografia Computadorizada.



Ressonância Magnética e Anatomia Radiológica.



Unidade de Tratamento Intensivo – UTI.



Urgência e Emergência.

A Faculdade LS vem crescendo e ganhando expressão no cenário local. Mesmo sendo considerada
uma Instituição de pequeno porte, tem se destacado por sua atuação junto a comunidade, com
destaque para a área da saúde. Desse modo, uma breve análise do perfil dos estudantes é
necessária evidenciar o papel social desenvolvido por essa IES.

5. PERFIL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE LS _________________________

Considerando o perfil de ingressantes dos últimos cinco anos, mapeado por meio do Sistema
Educacional Integrado utilizado pela IES, destaca-se que:


Mais de 70% são do sexo feminino e oriundos de escolas públicas da região;



A maioria dos estudantes afirma ter renda familiar de até três salários mínimos;
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Mais de 80% dos estudantes trabalham e estudam concomitantemente;



Aproximadamente 50% se declararam branco e somente cerca de 14% negros;



Em relação ao grau de escolaridade dos pais, mais de 40% afirmaram que possuem apenas
o ensino fundamental do 1º ao 5º ano e menos de 10% concluíram o ensino superior.

É possível concluir que o público-alvo da Faculdade LS é pertencente a Classe Social D (de acordo
com a classificação do IBGE 2015), sendo o ingresso no ensino superior uma oportunidade de
inclusão e promoção de maiores possibilidades de conhecimento e ascensão no mercado de
trabalho e, consequentemente, de ascensão social.
Ademais, ao analisar esses dados, a Faculdade LS tem de forma constante ampliado as políticas de
ensino e apoio ao estudante a fim de favorecer o seu acesso e a permanência. Desde 2013, o
número de bolsas vinculadas aos Programas Sociais foi ampliado de modo significativo, com
destaque para o PROUNI, como pode ser observado nos gráficos a seguir:

Gráfico 1- Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2014)
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Gráfico 2- Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2015)

Gráfico 3- Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2016)
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II.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO

1. DADOS GERAIS __________________________________________________


Nome do Curso: Bacharelado em Enfermagem



Nome da Mantida: FACULDADE LS
Endereço de Funcionamento: Setor D Sul Lote 5 – Taguatinga / DF



Atos Legais do curso

- Portaria de Autorização: Portaria nº. 2.553 de 15/07/2005. DOU Nº. 137 Seção I – P. 23.
- Conceito de Curso no ato da Autorização: 4
- Portaria de Reconhecimento: Portaria nº. 1.531 de 14/09/2009. DOU Nº. 197 Seção I – P. 12
- Conceito de Curso no ato do Reconhecimento: 5


Turno de funcionamento: Matutino/Noturno



Total de vagas anuais autorizadas: 200



Regime acadêmico: seriado semestral



Regime de matrícula: semestral



Tempo de integralização curricular: 5 anos



Tempo de integralização curricular mínima: 10 semestres



Tempo de integralização curricular máxima: 15 semestres



Carga horária total do curso (incluindo o Estágio Supervisionado e Atividades
Complementares): 4.200 horas



Coordenadora: Enfermeira Doutoranda Patrícia Galdino de Andrade Wollmann
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2. JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO: RELEVÂNCIA SOCIAL COM

BASE NOS FATORES SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS _________

Observados os parâmetros de qualidade e ciente de suas responsabilidades sociais, a FACULDADE
LS tem se orientado no oferecimento de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, em especial os
cursos da Área da Saúde, compromissados com as demandas e necessidades sociais. Nesse
sentido, oferece desde 2005, quando foi credenciada, o curso de graduação em Enfermagem,
diferenciado em vários aspectos a partir de seus pressupostos.
A Enfermagem merece destaque pelo contingente e composição de sua força de trabalho na área da
Saúde. Como categoria profissional, é composta pelo enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar
de enfermagem, com formação definida e regulamentada pela Resolução CNE/CES n o 3, de 7 de
dezembro de 2001, pelo Parecer CNE/CEB nº 16/1999, pela Resolução CNE/CEB nº 4/1999 e pelo
Parecer CNE/CEB nº 10/2000, respectivamente. O exercício das atividades profissionais da
Enfermagem encontra-se regulamentado pela Lei nº 7.498, de 25/06/1986, e pelo Decreto nº 94.406,
de 08/06/1987.
Os dados demográficos do Distrito Federal sinalizam o envelhecimento da população. Desse modo,
a continuidade desse processo pode, em longo prazo, representar uma ameaça à sua capacidade
produtiva, reduzindo a arrecadação de impostos e desequilibrando a balança de pagamentos da
unidade federativa e certamente exigirá um conjunto de ações articuladas, o que inclui os
profissionais da saúde, para atender com qualidade esse contingente de idosos.
Além disso, a ocupação irregular no Distrito Federal torna-se um complicador, em certa medida, no
que diz respeito a manutenção do bioma cerrado causando conflitos entre a demanda existente a
partir da expansão da cidade e a fragilidade ambiental na qual está inserida. Esse crescimento
desordenado de ocupação antrópica associado à industrialização incipiente, à transformação de
zonas rurais em alternativa de moradia para a classe média urbana e o surgimento de novas áreas e
crescimento dos existentes núcleos urbanos e assentamentos, provocam um desgaste considerável
dos recursos naturais e, consequentemente, deterioração do meio ambiente.
O conceito relativamente recente de “Desenvolvimento Sustentado” contrapõe-se ao modelo
econômico adotada no Brasil e em boa parte dos países do mundo por postular, como premissa
básica, que os recursos naturais são o sustentáculo atual e futuro da vida da Terra. Por esse motivo,
nenhuma geração tem o direito de usufruir deles até a exaustão, ou de inviabilizar seu uso pelas
gerações futuras. Na prática, a adoção desse modelo requer aprofundado conhecimento do meio
ambiente (físico, biológico e antrópico) e de sua dinâmica, o que permite avaliar seu potencial de
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uso, determinar suas vulnerabilidades e vocações, propor formas adequadas de apropriação dos
recursos em função de sua capacidade de suporte do meio ambiente às atividades que nele se
desenvolve.
É nesse contexto que a educação ambiental é trabalhada de forma transversal no currículo,
preparando profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade
sustentável. Portanto, esses aspectos socioambientais são fundamentais para a formação do
profissional da enfermagem, considerando sua atuação enquanto agente de educação.
Ademais, destaca-se que o trabalho do enfermeiro, por sua complexidade, se insere em vários
serviços que necessitam de uma gestão voltada para uma metodologia de qualidade, por entender a
complexidade e as demandas atuais do setor por profissionais que possuam uma visão sistêmica do
quadro de gerenciamento e administração. Essa assistência se efetiva por meio de ações integradas
de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, nas diferentes fases do ciclo-vital e do
processo saúde-doença, numa relação dinâmica, determinada por múltiplos fatores e pelo contínuo
agir do homem frente ao universo físico, mental e social em que vive.
A Pesquisa “Perfil da Enfermagem no Brasil’, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em
parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), a maior já realizada na América Latina,
buscou conhecer e construir o Perfil da Enfermagem no Brasil, nos seus vários aspetos: sóciodemográfico, formação profissional, acesso técnico-científico, mercado de trabalho, condições de
trabalho e vida política-associativa.
Os dados nacionais do estudo, divulgados em 2015, revelam composição predominantemente
feminina das equipes de enfermagem (84,6% de mulheres), mas se observa crescimento da
presença masculina na área desde o início da década de 1990. De acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a enfermagem representa metade dos 3,5 milhões de
trabalhadores da área da saúde no País. O levantamento da Fiocruz foi realizado em todas as
unidades da Federação e em aproximadamente 50% dos municípios brasileiros, abrangendo
profissionais na ativa e aposentados.
Os dados do Distrito Federal relativos à pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil revelaram que há
quase 44 mil profissionais de enfermagem no Distrito Federal. Os enfermeiros são 24,9% desse
contingente, e os auxiliares e técnicos de enfermagem são 75,1%. Quase 50% dos entrevistados se
declarou parda, 35,6% branca, 8,6% preta e 0,4% afirmou ser indígena. De acordo com a
coordenadora-geral da pesquisa, Maria Helena Machado, a masculinização observada no perfil
nacional também está presente no Distrito Federal. A equipe de enfermagem é composta por 85,6%
de mulheres e 14,1% de homens.
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Mais da metade dos trabalhadores de enfermagem está empregada no setor público (52,1%); cerca
de 30%, no setor privado. Entretanto, 15% dos entrevistados relataram situação de desemprego nos
últimos 12 meses – é o maior índice de desemprego da região Centro-Oeste. A dificuldade de
encontrar emprego foi apontada por 61% dos profissionais.
Importante destacar que a pesquisa aponta que o desejo de se qualificar é um anseio de mais de
80% dos profissionais de enfermagem do Distrito Federal. Quase 34% dos trabalhadores de nível
médio (técnicos e auxiliares) apresentam escolaridade acima da exigida para o desempenho de suas
atribuições, isto é, com nível superior completo ou incompleto. Dos profissionais que cursaram
faculdade, metade se graduou em Enfermagem e grande parte almeja formação na área, tanto na
graduação como na pós-graduação.
Desse modo, aproveitando o potencial regional para absorver egressos dos cursos de graduação em
Enfermagem e estando estes preparados para assumir perfis profissionais que atendam a estas
demandas da área, o setor se constitui em um excelente campo de trabalho regional para este
profissional. Este cenário demonstra um mercado profissional para o enfermeiro longe de um quadro
de estagnação ou saturação.
Para tanto, o curso de Enfermagem da Faculdade LS oportuniza uma grade curricular estruturada de
modo a favorecer uma profissionalização sólida e atual, com disciplinas de ampla abrangência, que
possibilitam ao egresso o desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício das
diferentes atividades que o mercado e a sociedade solicitam.
Aliando teoria e prática profissional, estimulando ações interdisciplinares e articulando o ensino a
iniciação científica e a extensão, o Curso de Enfermagem da Faculdade LS busca orientação de todo
o processo de formação em direção as necessidades sociais, inserindo em serviços de saúdemodelo ligados ao Sistema Único de Saúde. Para tanto, a estrutura curricular tem buscado deslocar
o eixo da formação tradicional - centrada na assistência individual à doença, para um processo em
que a formação esteja sintonizada com as necessidades humanas e sociais, tendo como
fundamentos:

•
•

A diversificação no cenário de aprendizagem;
A integração dos conteúdos básicos (humanísticos, críticos e das áreas de conhecimento)
com os profissionalizantes;

•

A visão humanística que considere os aspectos bio-psico-sociais, filosóficos, políticos,
econômicos, culturais e ecológicos, como elementos indissociáveis da realidade;

•

A visão integral do curso que leve em consideração as transformações ocorridas no mundo
do trabalho, no campo científico e tecnológico;
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•
•

A consciência de valorização da categoria profissional;
A integração entre o ensino, a iniciação científica e a prática profissional que viabilize a
articulação ensino– trabalho-comunidade.

No campo da extensão, projetos integradores voltados para as ações de responsabilidade social da
IES e aproximação com a comunidade foram implementadas e estão em desenvolvimento. Entre
esses, destacam-se: a) Escola de Avós; b) Saúde na Escola; c) Prevenção em Saúde; d) Patrulha da
Enfermagem; e) Caminhada da Longevidade.
Ademais, o Núcleo de Extensão da Faculdade LS oferta periodicamente um conjunto de cursos de
atualização. Além disso, organiza minicursos durante as Jornadas Acadêmicas, workshop e
simpósios com o objetivo de integrar ensino e comunidade e favorecer práticas interdisciplinares que
diversificam o currículo, favorecendo assim um ensino de qualidade.
E com a intenção de difundir o conhecimento produzido, atividades de iniciação científicas são
estimuladas. Para tanto, os estudantes são incentivados a observar a realidade social e, a partir da
identificação de demandas específicas, desenvolver pesquisas e estudos que possibilitem novas
alternativas de atuação e intervenção do enfermeiro. As linhas de pesquisa foram definidas e
docentes e estudantes contam com o apoio do Comitê de Ética e Pesquisa e com o incentivo do
Programa de Iniciação Científica, fatores que contribuem para esse processo.
Em síntese, a oferta da graduação em Enfermagem está fundamentada em necessidades sociais e
políticas da formação profissional e assistência à saúde no contexto regional, considerando tanto a
crescente demanda local por enfermeiros como a necessidade de formação de profissionais
capacitados em assistência integral à saúde. De modo que possam atender as exigências do
mercado de trabalho e às especificidades do sistema de saúde, na perspectiva do Sistema Único de
Saúde (SUS) e de sua atuação com a difusão de práticas sustentáveis. Além disso, atua no campo
da extensão e da iniciação científica para assegurar uma formação de qualidade, promovendo
diferentes atividades de enriquecimento curricular.
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III. ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: ÓRGÃOS COLEGIADOS _______________
De acordo com o Regimento Interno, CAPÍTULO I, DOS ORGÃOS: Art. 3º.

São órgãos da

faculdade:
I - Conselho Superior;
II - Diretoria Geral;
III – Diretoria de Ensino;
IV– Instituto Superior de Educação;
V - Colegiado de Curso;
VI - Coordenadoria de Curso.

Figura 1 - Organograma Institucional

Fonte: PDI
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O funcionamento dos órgãos deliberativos, conforme artigo 4º do Regimento Geral, obedece às
seguintes normas:
I - as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, extraordinariamente, por
convocação do Presidente ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros do respectivo órgão;
II - as reuniões realizam-se com a presença de metade mais um dos membros do respectivo órgão;
III - as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer número;
IV - nas votações são observadas as seguintes regras:
a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes;
b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão do plenário;
c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto secreto;
d) o Presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate, terá o voto de qualidade;
e) nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se aprecie matéria de seu
interesse particular;
f) cada membro do respectivo colegiado terá direito a apenas 1 (um) voto;
V - da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da própria reunião ou início
da reunião subsequente;
VI - os membros dos órgãos, quando ausentes ou impedidos de comparecer às reuniões, são
representados por seus substitutos;
VII - as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário acadêmico, aprovado
pelo Colegiado, são convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em
caso de urgência, constando da convocação, a pauta dos assuntos.

O artigo 5º destaca que é obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade na Instituição o
comparecimento dos membros dos órgãos deliberativos às reuniões de que façam parte.

De forma específica, é importante ressaltar a composição, as atribuições e o funcionamento do
Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante

1.1

O Colegiado de Curso _____________________________________________

Conforme Regimento Geral da Faculdade LS e Regulamento Interno, o Colegiado de Curso é um
órgão consultivo em matéria administrativa e disciplinar e deliberativo em matéria didático-científica.
Tem por finalidade acompanhar a implementação do Projeto Pedagógico; discutir temas ligados ao
curso; planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso.
O representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus pares para mandato
de 1 (um) ano, com direito à recondução.
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Constituição do Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso é constituído:
I – pelo Coordenador, seu Presidente;
II – pelos professores vinculados ao curso;
III - pelos professores vinculados a outros Colegiados da Faculdade, mas que ministram aulas no
curso;
IV – por um representante estudantil, indicado por seus pares, com mandato de 01 (um) ano,
permitida apenas uma recondução.
§ 1º - O mandato do Coordenador de Curso é de 03 (três) anos, permitida a recondução.
§ 2º - Em seus impedimentos, o Coordenador do Colegiado de Curso é substituído por um professor,
designado pela Diretoria Geral.
§ 3º - O Colegiado de Curso conta com o apoio técnico-pedagógico dos membros do seu respectivo
Núcleo Docente Estruturante (NDE), constituído por 05 (cinco) professores do curso, conforme
preconiza a legislação.
Competências do Colegiado de Curso:

São competências gerais, conforme Art. 30 do Regimento Geral:
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;
III - promover a avaliação do curso;
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.

Conforme Regulamento Interno compete ao Colegiado de Curso, de forma específica:
I – avaliar e propor melhorias ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a fim de adequá-lo ao
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e às necessidades que se fizerem necessárias,
submetendo-o à aprovação da Direção Geral;
II - definir o perfil profissiográfico dos egressos do curso;
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III – elaborar, no início de cada ano letivo, o calendário das atividades do curso, tais como:
cronograma de reuniões ordinárias, atividades complementares, cursos de extensão, semana
pedagógica, simpósios, jornadas dos cursos, entre outros eventos acadêmicos;
IV – analisar os resultados apresentados pelos estudantes participantes do Exame Nacional
de Desempenho do Estudante (ENADE), com a finalidade de conhecer o respectivo desempenho e
propor mudanças curriculares, quando for o caso;
V – aprovar os Planos de Ensino elaborados pelos professores, considerando a
compatibilidade entre seus objetivos e a integração dos respectivos conteúdos programáticos;
VI - opinar sobre a reestruturação ou reformulação do Projeto Pedagógico do Curso;
VII - distribuir encargos de ensino e de extensão entre seus professores, respeitadas suas
especialidades e coordenar-lhes as atividades;
VIII - pronunciar-se, quando necessário, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de
estudantes transferidos ou de portadores de diploma de nível superior;
IX – propor à Diretoria Geral a oferta de cursos de especialização e de extensão relativos à
área do conhecimento do curso;
X - aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Colegiado elaborado pelo seu
Coordenador;
XI – propor aos órgãos superiores programas para a atualização de seus quadros de
docentes e discentes;
XII - propor à Diretoria Geral a admissão de monitores;
XIII- opinar sobre a criação de comissões necessárias aos trabalhos da IES;
XIV – opinar, em grau de recurso, sobre questões a serem submetidas ao Conselho Superior;
XV –incumbir-se de outras atribuições que lhe estejam previstas neste regulamento, ou que
decorram de seu campo de decisão e responsabilidade.

Compete ao Coordenador de Curso, Presidente do Colegiado (Art. 33 do Regimento Geral):
I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso;
II - representar a Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos da Faculdade;
III - elaborar o horário escolar 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;
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IX - executar e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e as normas dos demais
órgãos da Faculdade;
X - exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que lhe forem
atribuídas pelo Diretor Geral e demais órgãos da Faculdade.
Quanto ao funcionamento do Colegiado de Curso, destaca-se:
-

O Colegiado reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, a
qualquer tempo, quando convocado pelo seu Presidente, por sua própria iniciativa ou a
requerimento de, no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros.

-

A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

-

Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação pode ser feita
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

-

A ausência de representantes de determinada categoria não impede o funcionamento do
Colegiado, nem invalida as decisões.

-

O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso prevalece a qualquer
outra atividade acadêmica, o comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de
Curso, vedada qualquer forma de representação.

-

Para instalar-se reunião de Colegiado o quorum mínimo para reunião é de maioria absoluta,
e para aceitação da deliberação é de maioria relativa dos presentes.

Importante destacar que o comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso
prevalece a qualquer outra atividade acadêmica.

1.2

O Núcleo Docente Estruturante ____________________________________

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao
Colegiado de Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, consolidação e atualização
contínua do respectivo Projeto Pedagógico.
As atribuições do NDE, conforme Regulamento Interno, são:
I.

Propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso para a devida
apreciação;

II.

Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso com as
disponibilidades do mercado de trabalho;
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III.

Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas;

IV.

Promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão
oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e aderentes às
políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do conhecimento;

V.

Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo curso de
graduação;

VI.

Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso para análise a
aprovação do Colegiado de Curso;

VII.

Supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de acompanhamento dos
estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do Curso, observadas as normas
preconizadas pela Faculdade LS;

VIII.

Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que compõem a matriz
curricular do curso;

IX.

Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo
Projeto Pedagógico;

X.

Analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação pedagógica
continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais dificuldades detectadas;

XI.

Encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de docentes
e monitores, quando necessário;

XII.

Planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas pelo curso;

XIII.

Produzir trabalhos científicos de interesse do curso;

XIV.

Propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e critérios para a
autoavaliação do curso;

XV.

Propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados obtidos na
autoavaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na avaliação externa;

XVI.

Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam interferindo na
formação do perfil profissional do egresso;

XVII.

Desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores.

O Núcleo Docente Estruturante, conforme Regulamento Interno, terá a seguinte constituição:
I.

Conforme preconiza a Resolução CONAES, cada NDE desta Instituição de Ensino será
constituído por 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do respectivo Curso,
garantindo-se a representatividade das áreas do conhecimento que o integram;

II.

O Coordenador do Curso, membro nato do NDE, deverá atuar como seu Presidente.

§ 1º - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos membros do NDE deverão ter titulação acadêmica
obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, dando-se preferência para os portadores do
título de doutor, quando houver essa possibilidade.
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§ 2º - Todos os membros do NDE deverão ter regime de trabalho de tempo parcial ou integral.
Sendo que a indicação dos nomes dos docentes que poderão compor o NDE será encaminhada pelo
Coordenador do Curso à Direção de Ensino por meio de procedimentos estabelecidos pelo
Colegiado de Curso, e tendo o mandato de cada membro duração de 02 (dois) anos, permitida uma
recondução.
O Presidente do NDE, conforme previsto no Regulamento Interno, deverá possuir o título de Mestre
e/ou de Doutor na área do conhecimento ou correlatas do curso e ter, no mínimo, 03 (três) anos de
experiência no magistério superior, competindo-lhe:
I.

Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto e ao de qualidade, quando for o caso;

II.

Representar o NDE junto aos órgãos superiores desta Instituição de Ensino Superior;

III.

Encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes desta Instituição de Ensino;

IV.

Designar um de seus membros para secretariar e lavrar as Atas das reuniões;

V.

Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores desta Instituição de
Ensino;

VI.

Solicitar à Diretoria de Ensino o desligamento de membro do NDE, quando for o caso;

VII.

Executar outras atribuições pertinentes ao NDE que forem solicitadas pelos órgãos superiores.

Do Funcionamento

O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, de acordo com calendário
estabelecido no início do período letivo e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo
Presidente ou por solicitação de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros. Ademais, no início de
cada semestre letivo, no período destinado ao Planejamento de ensino, o Presidente do NDE deverá
encaminhar à Diretoria de Ensino o calendário de reuniões, prevendo a realização de, pelo menos,
duas semestrais.

As reuniões deverão ter início com, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus membros, conforme
Regulamento Interno. Constatada a falta de quórum, o início da sessão fica transferido para 30
(trinta) minutos após a hora marcada na Convocação e, após este prazo, poderão funcionar com, no
mínimo, 02 (dois) de seus membros, devendo constar em Ata os nomes dos docentes presentes e
dos que, eventualmente, tenham justificado suas ausências.

As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de
presentes, sendo que, conforme Regulamento Interno, as votações deverão ser observados os
seguintes procedimentos, a saber:
I.

Em todos os casos, o voto deverá ser aberto;
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II.

Qualquer membro do NDE poderá fazer constar expressamente em Ata o seu voto;

III.

Nenhum membro desse órgão poderá votar ou deliberar em assuntos que lhes seja de seu
interesse;

IV.

Não serão admitidos votos por procuração.

Destaca-se ainda a necessidade de registro das deliberações de cada reunião em Ata, que será
discutida e votada na reunião seguinte para sua aprovação e assinatura dos membros que dela
participaram.

2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS _________________________________________
As políticas da Faculdade LS estão expressas de acordo com as seguintes dimensões: (1) ensino,
(2) pesquisa, (3) extensão e (4) gestão. A dimensão do ensino contempla tanto a graduação como a
pós-graduação. A formulação dessas políticas está organizada de acordo com objetivos e ações. Há
ainda políticas destinadas à qualificação, plano de carreira e regime de trabalho.

a) Políticas de Ensino
A instituição educacional, como lócus de divulgação e sistematização do saber construído
historicamente pela humanidade, nos seus diferentes estágios de produção, assume, na
contemporaneidade, aquilo que a caracteriza como instância articuladora do conhecimento nas suas
diferentes dimensões. Nessa perspectiva, a política de ensino da Faculdade LS enfatiza a
preparação do ser humano para entender e intervir adequadamente na sociedade em que vive,
buscando formar cidadãos com uma visão inter e multidisciplinar de sua área de atuação, com
pensamento global em suas ações e elevados padrões éticos.
Os princípios pedagógicos estão estruturados sobre a égide da interdisciplinaridade e da
contextualização que vinculem a educação ao mundo do trabalho e à prática social, à compreensão
de significados, à preparação para o exercício da cidadania, à construção da autonomia intelectual e
do pensamento crítico, ao aprendizado da flexibilidade para a compreensão das novas condições de
vida e de organização social, ao relacionamento da teoria com a prática; cumprindo o disposto na Lei
11.645 de 10/03/2008, Resolução CNE/CP 01 de 17/06/2004 e Portaria Normativa/MEC nº 21, de 28
de agosto 2013.
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Visando um padrão de excelência acadêmica, o ensino proporciona a construção de competências,
habilidades e atitudes, por meio da utilização de práticas pedagógicas diversificadas, fundamentais
na formação mais qualificada. Tais práticas deverão ser constituídas por aulas teóricas e teóricopráticas, ao utilizar tecnologias educacionais inovadoras, práticas laboratoriais e de campo,
elaboração de trabalho de conclusão de curso, atividades de monitoria e estágio, participação em
projetos de pesquisa, de iniciação científica e em atividades de extensão, bem como em congressos,
eventos, oficinas e colóquios, entre outros.
São objetivos da política de ensino da Faculdade LS no âmbito do Curso de Enfermagem:
Objetivo 1 – Assegurar a oferta de um ensino de qualidade, pautando em um processo crítico,
reflexivo e criativo, voltado a formação integral e articulado ao contexto histórico-cultural.
Ações:
• Formulação e avaliação das políticas e ações relacionadas ao curso de Enfermagem em
consonância com a missão da Faculdade LS e de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.
• Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas do curso de Enfermagem, para
conscientizar a comunidade acadêmica da sua importância na melhoria contínua da qualidade do
curso.
• Promoção da formação continuada dos professores do curso de Enfermagem da Faculdade LS.
• Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência dos estudantes.
• Fomento a integração, a convivência harmônica e o bem-estar social da comunidade interna.
• Desenvolvimento de projetos integradores que atuem na realidade social e no processo saúdedoença do cidadão.
• Fomento a realização de atividades extracurriculares.
• Implementação de cursos de pós-graduação lato senso na área de gestão e saúde, a fim de
promover a integração com o curso de graduação.
Objetivo 2 – Incentivar ações inovadoras no processo didático.
Ações:
• Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras.
• Fortalecimento da interdisciplinaridade.
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• Estímulo ao desenvolvimento e a responsabilidade dos estudantes do curso de Enfermagem em
atividades de monitoria, iniciação científica, extensão e aprimoramento profissional.
• Incentivo a ampliação na promoção de eventos acadêmicos inovadores com a participação de
palestrantes externos.
Reestruturação da matriz curricular em módulos semestrais, buscando uma organização didáticopedagógica ainda mais flexível, a partir de 2018.
Objetivo 3 – Institucionalizar ações de interação com os egressos do curso de Enfermagem.
Ações:
• Implementação da política de relacionamento com os egressos.
• Implementação do programa de monitoramento dos egressos para fornecer subsídios ao curso,
visando à constante atualização do currículo perante as necessidades da sociedade.
• Desenvolvimento de ações de cooperação e de promoção institucional com os egressos.

b) Política de Pesquisa
A Faculdade LS, ao incentivar a iniciação científica, entende que está baseada no princípio de que
aprender a pensar é uma atitude metodológica que se aplica a qualquer disciplina. Uma de suas
funções é conduzir ao aprendizado de métodos e técnicas para o desenvolvimento da capacidade de
pensar criticamente, direcionar o olhar e exercitar a habilidade para lidar com problemas e buscar
soluções.
Constituem objetivos essenciais da Faculdade LS para o curso de Enfermagem, no campo da
iniciação científica:
Objetivo 4 – Promover a iniciação científica ao longo do processo formação.
Ações:
• Definição de linhas de pesquisa que deverão servir como um direcionamento para a capacitação de
docentes e para o desenvolvimento dos discentes em programas de iniciação científica.
• Incentivo a participação de docentes e discentes no Programa de Iniciação Científica (PIC-LS).
• Fomento a participação de docentes e discentes em eventos científicos para apresentação de
trabalhos.
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• Apoio à produção bibliográfica dos docentes.
c) Política de Extensão
As atividades de extensão da Faculdade LS ocorrerão articuladas às atividades acadêmicas de
ensino junto à comunidade local, visando, sobretudo, contribuir para elevar as condições de vida da
comunidade e para o progresso e desenvolvimento da região.
As atividades de extensão serão realizadas por meio de cursos, assessoramentos ou serviços a
pessoas, grupos, comunidade, instituições.
O objetivo no campo da extensão é:
Objetivo 05 – Promover atividades de extensão, estimulando propostas inovadoras de
interação comunitária.
Ações:
• Incentivo a participação de docentes e discentes no Programa de Extensão (PEx-LS)
• Aumento do número de cursos de extensão oferecidos que atendam as necessidades dos
estudantes do curso de Enfermagem.
• Estabelecimento de uma política de avaliação das ações de extensão.
• Aprimoramento da interação dos estudantes com a comunidade nas ações de ensino e projetos
sociais.

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
A Faculdade LS, preocupada em cumprir sua Missão, procura atuar de forma responsável por meio
da aplicação das melhores práticas de Ensino, Cultura, Arte, Extensão e Gestão, implementando
ações voltadas a Gestão Integrada que envolve a qualidade, o meio ambiente, a segurança e saúde
ocupacional e de responsabilidade ética e social.
As mudanças que aconteceram nas duas últimas décadas, especialmente as relacionadas aos
avanços científicos e tecnológicos e, também, às expectativas das empresas que têm enfrentado os
mercados globalizados extremamente competitivos, têm provocado súbitas transformações no
exercício do trabalho e nas modalidades de ensino. Essas necessidades, de uma maneira geral, têm
demonstrado uma visão global dos problemas e das necessidades que a sociedade tem em relação
ao ensino.
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A atual realidade, caracterizada por rápidas transformações no mundo do trabalho, pela
competitividade e desintegração de barreiras que separavam setores econômicos, pela velocidade
da informação e mercado em constante modificação, criaram novas necessidades dentre as quais a
de uma profunda reflexão acerca da concepção e das finalidades da educação e sua relação com a
sociedade, o tipo de indivíduo que se deseja formar e a contribuição de cada um na construção de
um mundo mais justo.
A Faculdade LS, neste sentido, pauta-se na necessidade de formação e qualificação de recursos
humanos, a fim de acompanhar as transformações do mundo globalizado e atender às novas
exigências do mercado. Contribui, com isso, para diminuir a demanda ainda existente de vagas no
ensino superior do país e, especialmente, no Distrito Federal, por meio da oferta de um ensino de
qualidade.
Esta proposta está construída considerando o contexto de uma realidade complexa. Foram
consideradas as potencialidades da Região Centro-Oeste brasileira e, mais precisamente, do Distrito
Federal, dentre os quais necessitam de mão de obra-qualificada para o desenvolvimento de um
serviço adequado ao que a população necessita.
Assume-se, nessa perspectiva, o compromisso de trabalhar junto aos estudantes as situações que
se apresentam como problemas e necessidades locais, regionais e nacionais, incluindo entre outras,
a competência de trabalhar com as novas tecnologias; trabalhar com populações com características
diferentes de suas próprias (da cultura, da linguagem, da família, da comunidade, do gênero, da
escolarização) e trabalhar em outros ambientes educacionais além da escola.
No cumprimento da responsabilidade social, criaram-se diversos projetos institucionais, por meio do
estabelecimento de projetos integradores, em que docentes e estudantes prestam atendimento à
comunidade, realizam campanhas internas de prevenção e controle de doenças e campanhas de
vacinação oficiais.
Além disso, se fazem necessárias atividades comuns entre os cursos, tais como: ações sociais,
jornadas e feiras temáticas envolvendo toda a comunidade acadêmica e sociedade do entorno da
IES. Assim como, a obrigatoriedade de Estudo de temas relacionados com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico raciais e para o ensino da história e cultura afrobrasileira e indígena (Lei nº11. 645 de 10/03/2008); Resolução CNE/CP No. 01 de 17 Junho de 2004,
e a Portaria Normativa nº. 21 de 28 de agosto de 2013 da Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES) em todos os cursos de ensino superior da Faculdade LS. Torna-se
relevante, ainda, o estudo de políticas de educação ambiental e em direitos humanos, visando o
desenvolvimento de valores sociais, visão, missão e vocação institucional, pelo qual recebemos o
selo por participar dos eventos de responsabilidade social.
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Neste contexto, oferecemos também a disciplina de LIBRAS que, apesar de ser obrigatória para os
cursos de licenciatura, oferecemos para todos os cursos de bacharelado e tecnológico, viabilizando,
com essa formação específica, a inclusão social.

www.ls.edu.br/faculdade |

49

BACHARELADO EM ENFERMAGEM

IV. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO

O projeto pedagógico do curso de Enfermagem pressupõe que a formação do enfermeiro seja
generalista, humanista, crítica e reflexiva, formando um profissional qualificado para o exercício da
Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos, políticos e
estéticos. Para a tanto, a estrutura curricular proposta pela Faculdade LS busca capacitar os
estudantes para conhecer e intervir sobre os problemas e situações de saúde-doença mais
prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na região de atuação, identificando as
dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes. Assim, busca capacitar o futuro enfermeiro para
atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da
saúde integral do ser humano, conforme propõe a Resolução CNE/CES 3/2001.
Nesse sentido, a estruturação dos conteúdos programáticos das disciplinas elencadas na matriz
curricular visa favorecer a constituição de profissionais adequados ao momento social e científico,
possibilitando a formação de enfermeiros capazes de compreender, analisar, criticar e intervir nos
diversos contextos em que estão inseridos de forma competente, humana e ética. Esse processo
possibilita a inserção dos egressos no mercado de trabalho, desenvolvendo alternativas que
atendam à melhoria da qualidade de vida da comunidade local e da sociedade como um todo, além
do desenvolvimento de atitudes éticas norteadoras de sua atuação como cidadão e como enfermeiro.
Ademais, o curso de Enfermagem da Faculdade LS está organizado em conformidade com os
padrões definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais preconizadas pelo MEC (2001), que indicam
a necessária relação entre todo o processo de saúde-doença do cidadão, da família e da
comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional proporcionando a integralidade das
ações do cuidar em enfermagem.
As premissas da organização didático-pedagógica do Curso de Enfermagem da Faculdade LS
são:


Adoção de currículo integrado fundamentado na atenção à saúde e na humanização;



Integração dos conteúdos básicos e profissionalizantes;



Currículo flexível, dinâmico e contextualizado;



Articulação entre teoria e prática e entre ensino-serviços e comunidade;
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Abordagem de temas transversais como: cidadania e direitos humanos, diversidade e
sustentabilidade;



Ensino centrado na interação ativa entre professor e estudante;



Metodologia de aprendizagem problematizadora, orientada aos problemas mais relevantes da
comunidade;



Avaliação para as aprendizagens, na perspectiva avaliação formativa.

Tendo em vista esses princípios, a Faculdade LS tem buscado diversificar as metodologias e as
modalidades de ensino que compõem o processo de formação dos estudantes. Por isso, a partir de
2017 serão ofertados cursos de extensão e algumas disciplinas baseadas na Educação à Distância
(conforme proposto Decreto n.º 5.622/2005), mais especificamente relacionadas ao proposto pelo
ensino híbrido. Essa recente metodologia, o ensino híbrido, alia o ensino presencial, realizado ao
longo das disciplinas e o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem por meio das
tecnologias de informação e comunicação consolidadas na educação à distância.

1. OBJETIVOS DO CURSO ______________________________________________
2.1

Objetivo Geral

Formar enfermeiros capazes de atuar nas diversas situações de saúde-doença, a partir de uma
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, de modo a participar de ações transformadoras
no âmbito da saúde, considerando o contexto sócio-político-econômico e assumindo posição de
liderança com sólido conhecimento técnico-científico, fundado nos princípios da ética/bioética e na
apropriação de valores estéticos e políticos.

2.2


Objetivos específicos
Formar enfermeiros com perfil profissional para atuar nos níveis primários, secundário e
terciário de assistência à saúde, respeitando os preceitos éticos e estéticos;



Contribuir para assistência integral à saúde da população, favorecendo a qualidade da
atenção à saúde por meio da integração do ensino e serviço;



Ser referência no processo de formação do enfermeiro, de modo que os egressos do curso
possam se destacar por sua competência técnico-científica e humanista, bem como por suas
habilidades de comunicação, liderança e gerenciamento;



Contribuir para a produção e divulgação do conhecimento da Enfermagem e da área de
saúde.
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Para tanto, as habilidades e competências indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de Graduação em Enfermagem, Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001,
devem ser desenvolvidas ao longo do processo de formação, de modo que os estudantes possam:


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



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



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



desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional;



compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis
epidemiológicos das populações;



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;



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



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;



reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;



atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos;



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



reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem,



assumir o compromisso ético, humanístico e social como trabalho multiprofissional em saúde;



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



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



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



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;


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



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



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



integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;



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;



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



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;



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



respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;



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



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



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



assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde;



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



reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e planejamento
em saúde.
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3. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO _________________________________

O profissional formado pelo Curso de Enfermagem da Faculdade LS deverá ser capaz de planejar e
conduzir, com qualidade e eficiência, o trabalho nos hospitais, centros de prevenção de doenças,
postos de saúde e equipes de assistência familiar. Deverá, ainda, ser capaz de manejar
competentemente as novas tecnologias e estratégias na área da saúde, em consonância com os
princípios políticos, éticos e estéticos que orientam a prática da enfermagem numa sociedade
democrática que se propõe inclusiva. Para tanto, o egresso precisará ter desenvolvido as seguintes
habilidades e competências, que coadunam com a Resolução CNE/CES Nº 3, de 7/11/2001:
I - Atenção à saúde: os egressos do curso de Enfermagem da Faculdade LS, dentro de seu âmbito
profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Para tanto, deverá desenvolver suas
funções de forma integrada e contínua com os demais profissionais do sistema de saúde, sendo
capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os
mesmos. Espera-se formar profissionais que realizem seus 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: espera-se que os egressos do curso de Enfermagem da Faculdade LS
possam tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho,
de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos
devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais
adequadas, baseadas em evidências científicas;
III - Comunicação: no exercício da função, os egressos devem ser acessíveis e manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde
e o público em geral. Para tanto, deverão demonstrar habilidades de escrita e leitura e dominar o uso
de tecnologias de comunicação e informação;
IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os egressos do curso de Enfermagem da
Faculdade LS deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bemestar da comunidade e demonstrando compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para
tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
V - Administração e gerenciamento: os egressos devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o
gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e
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de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores,
empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
VI - Educação permanente: os egressos do curso de Enfermagem da Faculdade LS devem ser
capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática.
Desse

modo,

e

em

conformidade

com

a

Resolução

CNE/CES

Nº

3/2001,

o egresso do curso de Enfermagem da Faculdade LS, a partir de uma formação interdisciplinar que
une teoria e prática, deverá possuir qualificações para desenvolver identificar as reais necessidades
da população, sendo capaz de:


compreender o processo de saúde-doença, com ênfase nos determinantes das dimensões
biopsicossociais;



prestar assistência sistematizada de enfermagem individual e coletiva por meio das ações
integradas de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde em todas as fases do
ciclo vital e do processo saúde-doença;



desenvolver competências e habilidades para o pensamento crítico e para a tomada de
decisões em Enfermagem;



compreender, desenvolver e refletir o pensamento crítico-reflexivo no processo de tomada de
decisões fundamentado em conhecimentos, habilidades, valores pessoais e éticos como
subsídios para a prática profissional;



desenvolver a capacidade de estabelecer

comunicação verbal, não verbal de escrita e

leitura, sendo a comunicação o instrumento básico para o cuidado e ferramenta primordial
para formação de vínculo e satisfação das necessidades do indivíduo;


contribuir para o desenvolvimento da liderança, com compromisso, responsabilidade, e
gerenciamento de forma efetiva e eficaz;



desenvolver de forma integrada ações educativas, administrativas e de pesquisa no processo
assistencial;



estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e a IES, visando tanto à
melhoria da qualidade e responsabilidade da atenção prestada ao cidadão quanto à
integração da rede pública de serviços de saúde à formação dos profissionais de saúde.
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4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ________________________________________

4.1

Concepções Teórico-Metodológicas

Numa visão dinâmica, compreendemos o Currículo como um instrumento que se realiza em
diferentes âmbitos de decisões e realizações, ganha vida no processo de implantação e se
materializa no processo de concepção, desenvolvimento e expressão de práticas pedagógicas e em
sua avaliação, cujo valor para os(as) estudantes depende dos processos de transformação por eles
vivenciados (SACRISTÁN, 2000).
O Currículo do curso de Enfermagem da Faculdade LS fundamenta-se na Pedagogia HistóricoCrítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opções teórico-metodológica que apresentam elementos
objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente
explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as causas
do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos.
A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades
humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno
de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre
solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a
resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu
desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu
êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim,
aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida
como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a
linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização.
A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história.
Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e
reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a
natureza. Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e
coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática
intencional e planejada.
Nessa perspectiva, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como
elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação
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necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos culturais. A
Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e percepções construídas
pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é transposto para o estudo dos
conhecimentos científicos. Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do
conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de
saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles.
O trabalho pedagógico, assim concebido, compreende que a transformação da prática social se inicia
a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação entre a escola e seus
diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na participação e na
colaboração dos atores.
A aprendizagem, sob essa ótica, só se torna viável quando a identificação da prática social, como
vivência do conteúdo pelo estudante, é o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e
influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa
identificação, a problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da
prática social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica,
em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos
(SAVIANI, 2003). Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da
problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas
ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a serem
adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e recontextualização das diferentes
linguagens expressas socialmente. A mediação docente resumindo, interpretando, indicando,
selecionando os conteúdos numa experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização
dos estudantes nas diferentes dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez,
possibilitará outra expressão da prática social (catarse e síntese). Tal processo de construção do
conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética para a prática social (prática
social final).
A prática pedagógica, nesse contexto, tem significado social e deve ser desenvolvida para além da
dimensão técnica, permeada por conhecimentos científicos, mas também por relações interpessoais
e vivências de cunho afetivo, valorativo, estético e ético.
Dentre os desafios a serem assumidos, a Faculdade LS se propõe a transpor a cômoda e rotineira
prática instrucionista em favor de outras formas de atuação pedagógica que estimulem a criatividade
e valorizem o espírito empreendedor, na perspectiva de superação da transmissão de um
conhecimento, em forma de conteúdo pronto e elaborado. Nesse sentido, o currículo do curso está
alicerçado nos princípios definidos no Projeto Pedagógico da Faculdade LS, sendo eles: a) unicidade
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entre teoria e prática; b) interdisciplinaridade; c) flexibilização; d) articulação entre ensino, pesquisa e
extensão.

4.2

Princípios do Currículo

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do lugar de onde
se fala e dos princípios que a orientam. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e
expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações,
interações. Dentro da perspectiva do curso de Enfermagem da Faculdade LS, os princípios
orientadores são: unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade, flexibilização e articulação
ensino, pesquisa e extensão. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas
pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que
circulam no espaço social e escolar.

a) Princípio da unicidade entre teoria e prática
Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a
autonomia e a dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em
relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria,
com sua autonomia relativa é indispensável à constituição da práxis e assume como instrumento
teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que
lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” (idem, p. 215).
Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de
conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as metodologias são mais
dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire
sentido emancipatório quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em
permanente construção.
Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos
privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de
conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao
raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de
professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos,
reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as
atividades.
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b) Princípio da interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas e, a partir
da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento, ultrapassa a
fragmentação do conhecimento e do pensamento, o que contribui para o desenvolvimento de
habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os espaços
sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir.
A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o
conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes.
Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os
conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração que não
existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares durante o desenvolvimento
curricular.
Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que os
professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das relações sociais e
profissionais na modernidade. O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre
conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre
diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é
fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar
os problemas e questões que preocupam em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação
das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os
professores.

c) Princípio da Flexibilização
A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção dos
conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender as
novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e
criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre
os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as
amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos.
A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas a
autonomia dos estudantes. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor
torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso
comum, que conduz à emancipação e à criatividade individual e social. Ao promover a articulação

www.ls.edu.br/faculdade |

59

BACHARELADO EM ENFERMAGEM

entre os conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o professor contribui para que
partam de uma visão sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa
síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para
experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com
professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos.
Em relação à seleção e organização dos conteúdos, a matriz curricular define as disciplinas
obrigatórias, mas garante certa flexibilidade para que os estudantes possam optar por outras que
possam enriquecer seus conhecimentos em uma determinada área de interesse.

d) Articulação entre ensino, pesquisa e extensão
Neste contexto, desde o início do curso, projetamos o envolvimento dos estudantes nos projetos de
iniciação científica e de extensão desenvolvidos no âmbito da Faculdade LS, seguindo assim, o que
propõe a Constituição de 1998, Art. 2017: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Busca-se, desse modo, a integração entre essas atividades, considerando-as como tempos, espaços
e processos de aprendizagem, e não como o somatório de atividades isoladas.
Partimos da compreensão de que entre o ensino, pesquisa e extensão há a produção de
conhecimentos, num processo inovador, complexo e instigante para os estudantes. Durante esse
processo de produção de ideias, o ensino é enriquecido com as possibilidades de pesquisa e ensino,
em especial, porque há o compartilhamento de inquietudes, experiências e expectativas, ações
consolidadoras do princípio da indissociabilidade.
Assim, o ensino passa a ser movimentado pela revisão crítica dos conhecimentos ensinados,
oportunizando outras construções e aprendizagens a ele relacionadas. Além disso, há a
possibilidade de reflexão, questionamentos e indagações, provenientes tanto das atividades de
extensão como daquelas associadas à pesquisa. Desta maneira, os assuntos tratados em aula e o
material didático utilizado não perdem a referência com o contexto histórico, social e cultural onde
foram produzidos, articulando-se, ainda, às questões éticas com os quais estão relacionados.
No Curso de Enfermagem, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é, primeiramente,
na possibilidade de fazer da pesquisa, em seu sentido amplo, a metodologia de ensino privilegiada
nas disciplinas realizadas ao longo do curso. O posicionamento crítico e reflexivo acerca do
conhecimento, dentro do contexto da realidade onde se insere, são os princípios presentes nas
atividades pedagógicas que se realizam nas disciplinas: discussões, debates em pequenos ou
grandes grupos, nas atividades práticas, nas saídas de campo e visitas técnicas, nos estudos de
caso e na construção e realização de pequenos projetos de pesquisa.
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Desde as primeiras disciplinas os estudantes têm oportunidade de realizar leitura crítica de textos
científicos, atividades externas, como saídas de campo e visitas técnicas, realizar experimentos, em
que fazem observações, levantam suas perguntas e também produzem seus relatórios. Há, nessa
direção, a perspectiva de inserção na realidade, o que implica em atividades de diagnóstico, ensino e
proposição de ações de intervenção na comunidade e no meio ambiente.
Isso é possível porque a contextualização do conhecimento é princípio para todas as disciplinas. Nas
saídas de campo, o estudante tem oportunidade de deparar-se e coletar dados sobre a realidade dos
ecossistemas da região onde está inserido. A devolução desse conhecimento à sociedade realiza-se
por meio de apresentações em eventos científicos ou encaminhamento de relatórios às instituições
responsáveis pela área onde o estudo foi realizado.

4.3

Estrutura curricular

O projeto pedagógico do curso pressupõe que a formação do enfermeiro está alicerçada em sólidas
bases conceituais e na compreensão do método científico, tornando o egresso um profissional capaz
de lidar com a diversidade, velocidade e complexidade do desenvolvimento científico e tecnológico,
aplicando estes conhecimentos às diversas demandas sociais. Com isto, há a necessidade de
modernizar constantemente o currículo.
A estruturação dos conteúdos programáticos das disciplinas elencadas na matriz curricular (Apêndice
1) visa adequar o curso à formação de profissionais competentes, reflexivos, críticos, adequados ao
momento social e científico. Esse processo possibilita a inserção dos egressos no mercado de
trabalho, desenvolvendo alternativas que atendam à melhoria da qualidade de vida da comunidade
local e da sociedade como um todo, além do desenvolvimento de atitudes éticas norteadoras de sua
atuação como cidadão e como enfermeiro.
Desse modo, o curso de Enfermagem da Faculdade LS está organizado em conformidade com os
padrões definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem –
Resolução CNE/CES nº 03/2001. Desse modo, os conteúdos essenciais do curso estão relacionados
com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade
epidemiológica e profissional, distribuídos da seguinte forma:
I- Ciências Biológicas e da Saúde: incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base
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.
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As disciplinas que abordam esses conteúdos são:
1. Bioquímica
2. Citologia, Histologia
3. Anatomia Humana
4. Embriologia Humana
5. Microbiologia Clinica e Parasitologia Humana
6. Genética Humana
7. Fisiologia Humana
8. Imunologia
9. Patologia
10. Interpretação de exames
11. Farmacologia Básica
12. Biossegurança
13. Farmacologia Clínica
14. Disciplina Eletiva– Nutrição aplicada à Saúde / Imaginologia
15. Infectologia

II- Ciências Humanas e Sociais: incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões da
relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais,
comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do
processo saúde-doença.
As disciplinas que abordam esses conteúdos são:
1. Metodologia da produção acadêmica
2. Saúde, Sociedade e Ambiente
3. LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais
4. Políticas Públicas de Saúde
5. Epidemiologia
6. Bioética
7. Antropologia da Saúde
8. Disciplinas Eletivas – Leitura e Produção de Textos / Tópicos Especiais em Atualidades

III- Ciências da Enfermagem, referente aos/a:
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a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e instrumentos
inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível individual e coletivo;
b) Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) que compõem a assistência de
Enfermagem em nível individual e coletivo prestada à criança, ao adolescente, ao adulto, à mulher e
ao idoso, considerando os determinantes sócio-culturais, econômicos e ecológicos do processo
saúde-doença, bem como os princípios éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado de
Enfermagem;
c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) da administração do processo
de trabalho de enfermagem e da assistência de enfermagem; e
d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do enfermeiro,
independente da Licenciatura em Enfermagem.
As disciplinas que abordam esses conteúdos são:
1. História da Enfermagem no Contexto Social
2. Semiologia e Semiotécnica
3. Processo de Cuidar
4. Legislação em Enfermagem
5. Semiologia Aplicada aos Sistemas
6. Gerenciamento
7. Saúde do Adulto
8. Enfermagem no Centro Cirúrgico
9. Didática para Educação em Saúde
10. Suporte Básico
11. Psicologia Aplicada à Enfermagem
12. Enfermagem na Saúde da Mulher
13. Sistematização da Assistência em Enfermagem
14. Saúde Mental
15. Saúde Coletiva I
16. Enfermagem na Clínica Cirúrgica
17. Enfermagem na Saúde da Criança e Adolescente
18. Enfermagem de alta Complexidade
19. Enfermagem na Saúde da Mulher II
20. Saúde do Idoso
21. Saúde Coletiva II
22. Estágio Curricular Supervisionado I
23. Disciplinas Eletivas – Matemática Aplicada à Enfermagem / Acreditação Hospitalar / Tópicos
Especiais em Enfermagem
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Durante o Estágio Curricular Supervisionado, o estudante articula os conhecimentos vivenciados
durante toda a sua formação.
O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser realizado de forma interdisciplinar, permeando assim
os diferentes campos.
Os conteúdos curriculares previstos são contemplados, ainda, nas disciplinas eletivas oferecidas, nos
seminários, oficinas e workshops promovidos pela Faculdade LS. Poderão estar também no conjunto
de atividades complementares oferecidas pelo curso de Enfermagem, pela IES, selecionadas pelos
estudantes em outros espaços acadêmicos e culturais, ou na integração com os serviços e a
comunidade.

O gráfico 4 ilustra a distribuição dos conteúdos curriculares, conforme carga horária da Matriz
Curricular.
Gráfico 4 – Conteúdos Curriculares do Curso de Enfermagem da Faculdade LS
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A estrutura curricular total construída para atender a proposta curricular do curso constitui-se de
4.200 horas, sendo 3.800 de disciplinas obrigatórias, incluindo as 840 horas destinadas ao Estágio
Supervisionado, e 200 de disciplinas optativas, mais 200 horas de atividades científico-culturais.
As atividades complementares são de cunho científico e cultural. Poderão ser realizadas pelo
estudante fora da sala de aula, em projetos de extensão e pesquisa ou participando de eventos
culturais e científicos, conforme regulamento interno.
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Além disso, para atender aos princípios do currículo, as disciplinas se articulam por meio de eixos
integradores, definidos especificamente para o Curso de Enfermagem, e os eixos transversais,
trabalhados permanentemente pelos cursos de graduação da Faculdade LS, conforme perfil gráfico a
seguir:
Figura 2 – Perfil de Formação do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade LS
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A Faculdade LS compreende que Educação tem a ver com questões mais amplas e que a faculdade
é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram conflitos e
oportunidades de criação de identidades. Por serem questões contemporâneas, fundamentais para a
consolidação da democracia, do Estado de Direito e da preservação do ambiente em que as pessoas
vivem; essas temáticas tratam de processos que estão sendo intensamente vivenciados pela
sociedade brasileira de modo geral e pela sociedade do DF de modo específico, assim como pelas
comunidades, pelas famílias, pelos(as) estudantes e educadores(as) em seu cotidiano.
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Desse modo, os currículos dos cursos de graduação da Faculdade LS contemplam as narrativas
historicamente negligenciadas, ao eleger como eixos transversais: Diversidade, Cidadania e Direitos
Humanos, Sustentabilidade.
Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas ou
conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do
processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a transversalidade desses temas
torne o Currículo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que
a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores
individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam no curso.
Ademais, possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com
vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes específicos. Os conteúdos passam
a ser organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o
trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores(as) e estudantes, de forma interdisciplinar,
integrada e contextualizada.
a) Diversidade
Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, dessemelhança, heterogeneidade,
desigualdade. A diversidade está relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e
culturas hierarquizadas e à desigualdade econômica. Esse atributo nos leva a alguns grupos
excluídos que, historicamente, têm vivenciado a desigualdade em virtude de suas diferenças dos
padrões preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos indígenas, população
LGBT, quilombolas, pessoas do campo e pobres, entre outros.
Existe, então, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: discriminação, racismo,
sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, valorização dos patrimônios material e imaterial e
depreciação de pessoas que vivem no campo acarretam a exclusão de parcelas da população dos
bancos escolares e geram uma massa populacional sem acesso aos direitos básicos.
A faculdade apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas questões, não como
verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes “[...] compreenderem as implicações éticas
e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem sua própria opinião nesse debate. [...]
A ideia de que educação não é doutrinação talvez valha aqui mais do que em qualquer outro campo,
pois estaremos lidando com valores sociais muito arraigados e fundamentais” (BRASIL, 2009, p. 14).
Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática:
 Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.
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 Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.
 Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória.
 Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, pelo viés da
inclusão dessas parcelas alijadas do processo.
 Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica sobre os
diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e econômica brasileira.
O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, relações étnico-raciais e
educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na vida cotidiana e na história das sociedades
ocidentais essas questões estão imbricadas, necessitando de uma abordagem conjunta. Nesse
sentido, ao se sobreporem as diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, formando um
universo de subcidadãos e subcidadãs.

b) Cidadania e Direitos Humanos
Cidadania e direitos humanos são termos utilizados algumas vezes para expressar uma mesma
realidade, política ou ação. Aqui tomamos a diferenciação feita por Benevides (s/d), pois partimos
dos mesmos pressupostos que a autora utiliza para construir as diferenças e proximidades dessas
categorias. A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídico política, ou seja, o
cidadão é membro de um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a decisões políticas.
Por isso, os direitos de cidadania são variáveis em função de diferentes países e culturas e
determinados por diversos momentos históricos. No entanto, jamais podem estar dissociados dos
direitos humanos em sociedades democráticas.
A organização política e social baseada na cidadania é um avanço importante para a inclusão de
minorias nas políticas sociais, porém não é suficiente para garantir uma convivência entre grupos
considerados maiorias e minorias, sendo necessária a introdução de outro nível de direitos.
Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos humanos são também históricos,
pois sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em períodos históricos diferentes e até
em países que os incorporaram tardiamente em suas legislações, em relação a outros. Benevides
(s/d), seguindo as orientações da II Conferência de Direitos Humanos da ONU, em Viena, 1993,
explicita as características dos direitos humanos como indivisíveis e interdependentes. Nessa
perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois termos para identificar os mesmos processos de
organização da sociedade, mas de especificar as características de cada um para construir a relação
com o tema aqui proposto.
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A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado Democrático de Direito, não pode
exercer uma prática negativa em relação ao que defende e, assim, colocar em xeque seu papel
transformador da realidade, pois conforme vem sendo amplamente discutido em inúmeras
convenções nacionais e internacionais, a educação é um direito fundamental que contribui para a
conquista de todos os demais direitos humanos. Daí a importância de termos este eixo como
transversal ao currículo.
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007) define a educação em direitos
humanos como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de
direitos, articulando as seguintes dimensões:
a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação
com os contextos internacional, nacional e local.
b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos
em todos os espaços da sociedade.
c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social,
cultural e político.
d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando
linguagens e materiais didáticos contextualizados.
e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da
promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, bem como reparação das violações.
Sugere-se o estudo cauteloso e pormenorizado dessas dimensões, de forma a contemplá-las em
toda a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores. Para tanto, é
fundamental o uso de metodologias e dispositivos que possibilitem uma ação pedagógica
progressista e emancipadora, voltada para o respeito e valorização da diversidade, para os conceitos
de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa. A cidadania ativa pode ser entendida como o
exercício que possibilita a prática sistemática dos direitos conquistados, bem como a ampliação de
novos direitos, devendo contribuir para a defesa da garantia do direito à educação básica pública,
gratuita e laica para todas as pessoas, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade e
condições próprias. É ampla a discussão nos dias atuais sobre o “direito à aprendizagem”, como um
dos maiores desafios da Escola.
Essas reflexões foram retomadas e reforçadas nas Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos
Humanos, Resolução 08/2012, segundo as quais o escopo principal da Educação em Direitos
Humanos é a formação ética, crítica e política.
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Por formação ética compreende-se a promoção de atitudes orientadas por valores humanizadores,
como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e paz, reciprocidade entre povos e culturas,
servindo de parâmetro para a reflexão dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. A
construção de uma atitude crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações
entre contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas institucionais
coerentes com os Direitos Humanos.
A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e transformadora dos
sujeitos, esforçando-se por promover o empoderamento de grupos e indivíduos, situados à margem
de processos decisórios e de construção de direitos, favorecendo sua organização e participação.
Esses aspectos tornam-se possíveis por meio do diálogo e de aproximações entre diferentes sujeitos
biopsicossociais, históricos e culturais, bem como destes em suas relações com o Estado.
Diante disso, evidencia-se a necessidade e importância de tornar a sala de aula e a faculdade
espaços de fortalecimento da participação individual e coletiva, que reconheça e valorize todos os
grupos. A educação em e para os Direitos Humanos é, assim, uma forma de reposicionar
compromissos nacionais com a fomentação de sujeitos de direitos e de responsabilidades, podendo
influenciar na construção e consolidação da democracia.

c) Sustentabilidade
Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como princípio de felicidade, em detrimento de
populações que se aglomeravam entre os altos índices de desemprego e pobreza. As cidades
começaram a inchar e a população planetária cresceu como nunca; as áreas agricultáveis foram
expandidas e as florestas europeias, norte-americanas e asiáticas foram dizimadas.
E no século XX, com o fim da escravidão, a globalização se intensifica e o desenvolvimento
tecnológico expandem a produção agrícola, iniciando o pensamento ambientalista. “Esse momento
histórico influenciou as relações humanas e o uso dos recursos naturais” (TORRES, 2011, p. 110).
Os governos começaram a instituir nos marcos legais os princípios da liberdade, no capitalismo, e da
igualdade, no socialismo.
Na década de 1960, as questões ambientais passaram a ser melhor percebidas pela humanidade,
momento em que foi lançado o importante livro: “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, em 1962,
e realizada a Conferência da Biosfera em Paris, em 1968 (DUARTE; WEHRMANN, 2002, p. 11-12).
A partir de então, correntes científicas começaram a entender o planeta de forma sistêmica. Ou seja,
o método reducionista e mecanicista da Ciência começou a ser questionado e em seu lugar, alguns
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autores, como Capra, propuseram que estudos sobre o funcionamento dos organismos fossem
realizados a partir de uma concepção sistêmica, onde o mundo passasse a ser visto “em termos de
relações e de integração” (1986, p.259-260).
Com isto, na década de 1980 surgiu um novo conceito, o de Desenvolvimento Sustentável. Esse
conceito assumiu grandes proporções após a publicação do livro “Nosso Futuro Comum”. A
bibliografia, também conhecida como relatório Brundtland, foi publicada em 1987, a partir do trabalho
realizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, órgão vinculado à ONU.
O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um desenvolvimento que una a
sociedade, o meio ambiente e a economia de forma equilibrada. Como explica Sachs: “devemos nos
esforçar por desenhar uma estratégia de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável,
economicamente sustentada e socialmente includente [...]” (2004, p.118).
Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatório Brundtland e com o
lançamento do primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano em 1990, houve a ruptura com o
pensamento de que o crescimento econômico poderia sanar todos os problemas do mundo moderno.
Até então, havia uma noção de desenvolvimento como sendo a mesma de crescimento econômico
(VEIGA, 2006).
A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem a refletir sobre o melhor tipo de
desenvolvimento. Excluía-se a ideia do crescimento zero, utilizado outrora por defensores do meio
ambiente e moradores de países “desenvolvidos”. Neste sentido, o Brasil promoveu a Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD no Rio de Janeiro em
1992, também conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Esse evento reuniu representantes de diversas
nações e de várias organizações da sociedade civil e, entre outros resultados, criou a Agenda 21. O
documento gerado “tratava de praticamente todas as grandes questões, dos padrões de produção e
consumo à luta para erradicar a pobreza no mundo e às políticas de desenvolvimento sustentável”
para o século XXI (NOVAES, 2003, p.324).
Em decorrência da Rio-92, surgiu também o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global”, documento formulado pela sociedade civil com 16
princípios e 22 diretrizes, indicando a necessidade de “[...] estimular a formação de sociedades
socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que

conservam entre si relação de

interdependência e diversidade” (2012). As sociedades sustentáveis devem buscar desenvolver suas
potencialidades locais, aproveitando os conhecimentos tradicionais e respeitando o equilíbrio
ecossistêmico, superando o modo de produzir e reproduzir do capitalismo.
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Mesmo com os problemas para a implantação da Agenda 21, foi reconhecido que as comunidades
locais, baseadas em suas tradições culturais e na cooperação, poderiam facilitar e criar uma
alternativa para o modelo de sociedade atual, fundado na superprodução e no superconsumo. Com
isto, passa-se a buscar um novo modelo de humanidade, que “através do reencantamento das
práticas sociais locais/globais e imediatas/diferidas plausivelmente possam conduzir do colonialismo
à solidariedade” (SANTOS, 2002, p.116).
O Estado tem um papel fundamental para que a globalização se torne mais simétrica e justa. Entre
outras coisas, o poder público tem a função de harmonizar metas sociais, ambientais e econômicas,
“buscando um equilíbrio entre diferentes sustentabilidades (social, cultural, ecológica, ambiental,
territorial, econômica e política) [...]” (SACHS, 2004, p.11). Assim, as dimensões social, cultural,
ecológica, ambiental, territorial, econômica, política e espiritual devem ser observadas em todo
momento do processo educativo.
O eixo transversal “Sustentabilidade”, no currículo do curso de Enfermagem, sugere um fazer
pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em
todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações. O eixo perpassa o entendimento
crítico, individual e coletivo de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e
consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidaria, agroecologia,
ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros.
Para tal, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em princípios definidos
na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e reafirmados pelas Diretrizes
Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012. Todas as áreas do
conhecimento das etapas e modalidades do processo de escolarização, bem como suas atividades
pedagógicas devem permear, de forma articulada e transversal, a educação para a Sustentabilidade.
Assim, caminharemos juntos para uma mudança de postura e prática rumo à sustentabilidade da
estadia humana no planeta Terra.
Esses temas transversais articulam-se aos eixos integradores propostos para o curso de
Enfermagem, e constituem a formação do enfermeiro na Faculdade LS que são:
- Atenção à saúde: que se refere ao processo de promoção da saúde, compreendida conforme
definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), estado de completo bem-estar físico, mental e
social e não, simplesmente, a ausência de doenças e enfermidades; a prevenção de doenças; a
recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo e da sociedade.
- Humanização: diz respeito à formação ética que envolve a atitude de usuários, gestores e
profissionais de saúde comprometidos e corresponsáveis. É, também, estética porque envolve o
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processo de produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas. E, ainda, é política
porque está associada à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão.

Para tanto, a IES possui uma infraestrutura física e organizacional específica para o curso e corpo
docente titulado e capacitado para operacionalização do projeto pedagógico e adota uma
metodologia pedagógica inovadora.

4.4

Metodologia

O alcance dos objetivos do curso e o êxito na construção do perfil do egresso exigem que a
Metodologia de Ensino seja adequada a essas finalidades. A consideração às inteligências múltiplas,
à autoestima dos estudantes, aos processos interativos, bem como a utilização de recursos
tecnológicos modernos permitem imprimir, ao processo pedagógico, dinamicidade que ultrapassa a
mera transmissão do conteúdo.
Por meio do diálogo crítico com autores clássicos e contemporâneos e do debate em sala de aula,
teorias vão se consolidando para permitir que estudos de casos, seminários e verificações in loco de
realidades diversas contribuam para o desenvolvimento de habilidades e a construção de
competências para a prática profissional exitosa. Além disso, não se pode ignorar os pilares da
educação para o século XXI, nem se furtar aos parâmetros da educação planetária para tornar o
educando um profissional competente e consciente de seu papel no mundo moderno.
O modelo pedagógico adotado pela Faculdade LS para o curso de Enfermagem busca incorporar
práticas pedagógicas inovadoras, que enfrentem os desafios pedagógicos colocados em grande
parte pelo progresso tecnológico. Contudo, estamos conscientes de que romper com o paradigma do
pensamento liberal do professor como um ser dominante e tecnicista é um desafio que teremos de
enfrentar e sobrepor para implantar novas tendências pedagógicas na educação superior.
Nessa direção, a Faculdade LS entende que a formação e qualificação do profissional e cidadão
tornam-se fruto de observação das práticas sociais ou experiências vividas, das ações reflexivas,
análises críticas, questionamentos que levam ao diálogo, ao confronto de saberes.
Por este prisma, a proposta pedagógica tem seu foco de centralidade na interação professorestudante, considerando-os como sujeitos ativos do processo aprender. Tendência que envolve o
desenvolvimento de buscas teórico-práticas, seleção e avaliação crítica de dados e informações
disponibilizadas em livros, periódicos, bases de dados, fontes pessoais de informação, com
reconhecimento das informações advindas das experiências de vida pessoal, familiar, comunitária e
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profissional de cada sujeito. Aspectos esses que viabilizam a acessibilidade pedagógica e atitudinal
aos estudantes.
Ao docente caberá o ofício de mediador do ensino-aprendizagem por meio de uma prática
processual do “aprender a aprender” decorrentes de uma reflexão-ação pedagógica que projeta
constantes questionamentos sobre o ato educativo de ser crítico, reflexivo, científico e comprometido
com o processo ensino-aprendizagem.
Ao estudante, caberá a responsabilidade de construção do conhecimento relativo aos diferentes
contextos sociais, culturais, educativos, profissionais, condicionadores do seu projeto de vida
provenientes da autoformação (consciência sobre o saber-ser, saber-saber e saber-fazer),
heteroformação (interações do estudante com outras pessoas, com troca de ideias e formulação do
pensamento crítico-reflexivo) e ecoformação (aproveitamento dos espaços e cenários de
aprendizagem).
Desse modo, propomos o uso da Metodologia da Problematização como uma alternativa didática que
viabilize novos níveis de aprendizagem. Para tanto, os docentes contam com o auxílio do Núcleo de
Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NAPLS), que desenvolve um programa específico de formação
continuada voltada para a compreensão dessa proposta metodológica. Além disso, oferece suporte
técnico-pedagógico para o corpo docente, subsidiando as mudanças referentes ao processo de
ensino e aprendizagem.
Nessa Metodologia, o grupo de estudantes trabalha em conjunto a partir de temáticas escolhidas,
durante as atividades de estudo há a supervisão do professor. Em alguns momentos poderão
distribuir tarefas, mas retornam para o grupo, que vai construindo o conhecimento por meio das
etapas do Arco, de Charlez Maguerez (apud BORDENAVE, 1982).
Os problemas são identificados pelos próprios estudantes, pela observação da realidade, na qual as
questões de estudo estão acontecendo. Observada de diferentes ângulos, a realidade é observada
por estudantes e professores com suas características e contradições, nos fatos concretos e daí são
extraídos os problemas. A realidade é problematizada pelos estudantes. Não há restrições quanto
aos aspectos incluídos na formulação dos problemas, já que são extraídos da realidade social,
dinâmica e complexa (BERBEL, 1996).
Após o estudo de um problema poderão surgir outros, como desdobramentos do primeiro, só
percebidos pelos estudantes com o estudo aprofundado deste. Os conhecimentos científicos também
são importantes e são buscados na etapa da teorização. No entanto, ao mesmo tempo são buscadas
as percepções ou representações de pessoas que vivem o problema ou convivem com situações em
que está presente, além de informações de outras fontes. Os diferentes tipos de saberes são
conjugados pelos estudantes enquanto constroem seus conhecimentos, que envolvem relações
entre o técnico-científico e o social, político, ético, dentre outros.
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Nesse sentido, não se espera o controle total dos resultados em termos de conhecimentos. Eles são
buscados para responder ao problema em estudo, considerando-se suas possíveis causas e
determinantes. Este problema passa a ser entendido amplamente e, em geral, ultrapassa os
aspectos técnico-científicos. Os resultados não são de todo previstos, a não ser em termos da
vivência das atividades pelo estudante em todas as etapas do processo. Os conteúdos tanto podem
não satisfazer ao professor em termos do que gostaria de ver apreendido pelos estudantes, quanto
podem surpreender ao professor e ao próprio grupo quando descobrem aspectos e relações não
previstos. Se ocorrer o primeiro caso, o professor poderá / deverá providenciar outra forma e
momento para suprir o essencial do programa não atingido naquele tema.
Os estudos ocorrem na etapa da Teorização, quando se buscam as informações sobre os pontoschave, onde quer que elas se encontrem, contando para isso com o uso de técnicas e instrumentos
de coleta de dados usuais na pesquisa científica, mas podendo utilizar também recursos não
convencionais, como depoimentos escritos, orais etc., quando significativos para compreensão do
problema.
Assim, os resultados deverão voltar-se para algum tipo de intervenção na realidade, na mesma
realidade na qual foi observado o problema, imediatamente, dentro do nível possível de atuação
permitido pelas condições gerais de aprendizagem, de envolvimento e de compromisso social do
grupo. Esta é uma etapa prática e transformadora. Além disso, é um desafio para a construção de
novos conhecimentos, pela aproximação da realidade em que o tema em estudo é vivido por
diferentes atores sociais.
Ressalta-se que esta metodologia pode ser utilizada para o ensino de determinados temas de uma
disciplina, mas nem sempre é apropriada para todos os conteúdos. Esta opção metodológica não
requer grandes alterações materiais ou físicas na instituição. As mudanças são mais no
planejamento da disciplina. Requer sim alterações na postura do professor e dos estudantes para o
tratamento reflexivo e crítico dos temas e na flexibilidade de local de estudo e aprendizagem, já que
a realidade social é o ponto de partida e de chegada dos estudos pelo grupo de estudantes.
Em síntese, a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo método,
caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema detectado na realidade.
Pode ser entendida como um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades
intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do
problema em estudo e as condições gerais dos participantes. Volta-se para a realização do propósito
maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de seu mundo e atuar
intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor.
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4.5

Atividades Práticas

O curso Bacharelado em Enfermagem da Faculdade LS apresenta um currículo distribuído em
atividades práticas e teóricas ao longo do curso.
As atividades práticas relacionadas à matriz curricular do curso de Enfermagem visam proporcionar
ao estudante maior contato com a realidade que envolve determinado seguimento pertinente à
prática hospitalar.
O contato com essa realidade específica é realizado em ambientes específicos, internos e em outros
espaços, por meio de visitas técnicas e atividades contextualizadas e problematizadas em
determinado setor da profissão de enfermagem.
Para a formação adequada de profissionais faz-se necessária a ocorrência de experiência prática
proporcionada, além dos estágios obrigatórios, pelos demais conteúdos curriculares. No curso de
Enfermagem da Faculdade LS, o estudante tem a oportunidade de desenvolver novas habilidades
técnicas nos laboratórios e no contato com pacientes em ambiente hospitalar e em demais instâncias
desde o início do curso.
O Curso de Enfermagem/Bacharelado tem à disposição 6 (seis) laboratórios didáticos
especializados. A estrutura laboratorial planejada para atender ao curso de Enfermagem da
Faculdade LS integra o espaço dos “saberes e fazeres” daqueles que estão aprendendo e dos que
estão se formando, criando oportunidades de aprendizado com segurança e tecnologia aos
estudantes. São diversos os laboratórios para aprendizado das ciências básicas da saúde, com
equipamentos modernos e de ótima qualidade.

a) Laboratórios para ambiência da Enfermagem
O Laboratório faz parte do cenário das práticas do cuidar em Enfermagem no que insere o
desenvolvimento das competências, a partir da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes
próprias para o exercício da profissão. Considerando os objetivos do curso e perfil do egresso
desejado, é necessário que o processo de ensino-aprendizagem crie as oportunidades que os
permitam vivenciar as situações que os levem a adquirir as necessárias competências para o
exercício do Cuidar.

Cabe ressaltar que o cuidado requer o desenvolvimento que exijam dele o conhecimento científico
que dá o suporte e a destreza para a execução livre de riscos para o cliente, ele próprio, a equipe de
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saúde e a comunidade, e as atitudes, relacionadas aos aspectos éticos, políticos e filosóficos da
enfermagem. Sendo assim, nem todas as habilidades e atitudes podem ou devem ser treinadas na
situação de vida real, sendo o laboratório um cenário estratégico e valioso no desenvolvimento das
práticas de ensino.
Dessa forma, os estudantes podem participar de atividades dinâmicas com situações reais, em que
exercitam o cuidado ao ser humano em sua integralidade, sempre acompanhados por preceptores
do próprio corpo docente, e vivenciando o ambiente hospitalar.
Os estudantes contam com os laboratórios de suporte de formação básica e específica devidamente
planejados para atender às demandas, tanto no aspecto pedagógico quanto conforto ambiental que é
um determinante para a execução adequada das propostas pedagógicas.
As aulas práticas são conferidas pelas vivências interdisciplinares e a disponibilidade de laboratórios
multiuso que representam ponto importante do cuidado institucional. Destacam-se instalações
laboratoriais que, além de atenderem às normas de biossegurança, ventilação e preservação
ambiental, possuem regulamentos próprios. Todos os laboratórios são equipados com cadeiras ,
bancos, mesas, quadros, armários e lixeiras, além de serem climatizados com ventiladores ou arcondicionado.
Os laboratórios atendem aos docentes e discentes da Faculdade LS: Fundamentos de Enfermagem,
Enfermagem em Saúde Pública, Enfermagem Centro-Cirúrgico e Enfermagem Materno-Infantil,
permitindo que os alunos da graduação, de todos os períodos, tenham oportunidade de aprender as
técnicas essenciais para sua formação aproximando-se dos principais procedimentos de todas as
áreas, através de demonstração e simulação, livres de riscos. Outrossim vem permitir o
desenvolvimento de atividades assistenciais, destinando-se ao aprendizado de consulta de
enfermagem, simuladas e práticas de campo, envolvendo ações extensionistas.
Os laboratórios didáticos especializados– serviços da Faculdade LS, são organizados atualmente por
2 (dois) técnicos de laboratório que auxiliam na organização antes e durante as aulas práticas
A Faculdade dispõe ainda de um funcionário especializado na manutenção preventiva de todos os
equipamentos laboratoriais, assim como quando apresentam defeito.
O Laboratório de Habilidades destina-se ao desenvolvimento das disciplinas específicas teóricopráticas, que antecedem ao atendimento ao ser humano, diminuindo os impactos psicológicos dos
estudantes na hora de realizarem seus procedimentos em Unidades de Saúde e dando, tanto ao
professor como ao aluno, suporte de treinamento e simulações de situações nas mais diversas áreas
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de atuações. Seus Bonecos e partes específicas do corpo dão a oportunidade de treinamento básico
para demonstrações de técnicas, que posteriormente serem executadas em seus campos nas
instituições conveniadas, diminuindo as margens de erro e aumentando grau de segurança de
nossos estudantes. O ambiente foi planejado com objetivo de promover a familiarização do aluno
com a realidade que encontrarão durante seu aprendizado na assistência técnica e situacional. Este
laboratório, com um ambiente semelhante ao hospitalar e ambulatoriais, com manequins de
simulação para procedimentos, é de máxima importância, desenvolve a destreza para execução
segura dos procedimentos diminuindo o risco de possíveis erros. No planejamento de sua área física,
foi levado em conta todas as exigências necessárias para permitir a visualização de um ambiente
ideal de assistência.
O Laboratório de habilidades é um espaço dedicado ao desenvolvimento de habilidades e
competências para o estudante, atuando no suporte ao processo ensino-aprendizagem teóricoprático, empenhado por docentes e discentes do curso de graduação em Enfermagem. Corrobora
nas disciplinas obrigatórias e em outras extracurriculares, com foco no desenvolvimento de
habilidades específicas afim de formar e capacitar o estudante para a realização de procedimentos
junto ao cliente. Tem como objetivo geral dar suporte no processo de ensino-aprendizagem teóricoprático aos docentes e discentes da Faculdade LS, proporcionando-os um espaço adequado para
realização de atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão visando ao desenvolvimento de
competências técnico-científicas, ético-políticas, socioeducativas.

No contexto da estrutura o laboratório está situado no subsolo do campus da Faculdade, dispondo de
uma área ampla destinada ao desenvolvimento de práticas dedicadas ao cuidado do ser humano, em
situação de doença e em situação de saúde, permitindo a verificação de sinais vitais, entrevista
clínica, exame físico, oxigenioterapia, segurança biológica (higienização de mãos; organização de
ambiente e equipamento, uso de EPI,s; manuseio de material estéril, limpo e contaminado, descarte
de material); cuidado e mecânica corporal; preparo e administração de medicamentos;
sistematização da assistência, exercícios de cálculos dosagem, preparo e realização de curativos,
sondagens nasoentéricas e nasogástricas, cateterismo vesical (feminina, masculina, infantil) de alívio
e de demora, manobras de ressuscitação cardíaca, entre outros.

4.6

Estágio Curricular Supervisionado

De acordo com o Decreto nº 87.497/82 considera-se estágio curricular as atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em
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situações reais da vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a
pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição de
ensino. Essas considerações fazem com que o estágio seja analisado como parte integrante da
formação educacional e profissional do estudante, ambas garantidas pela Constituição Federal de
1988 e pela Lei nº 9.394/96 (LDB), contemplando, assim, a aplicação prática das teorias aprendidas
em sala de aula.

O estágio curricular supervisionado visa, de modo geral, possibilitar importantes momentos de
experimentação e ser a base para as reflexões nas diferentes dimensões da atuação profissional. Os
objetivos pedagógicos do estágio referem-se ao desenvolvimento de um saber da experiência
teorizado que permita ao estagiário: analisar situações; analisar-se na situação; avaliar as estratégias
desenvolvidas; criar ferramentas inovadoras para o exercício de sua prática.

Desse modo, o Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem será
caracterizado por um conjunto de atividades de aprendizagem profissional, proporcionando a
integração entre teoria e prática, e assegurando a prática de intervenções preventiva e curativa,
mediante a participação em situações reais de trabalho e de seu meio sob a responsabilidade dos
professores e supervisor de Integração/Estágio do Curso.

O Estágio Curricular Supervisionado, parte do Projeto Pedagógico do Curso, abrange diversas áreas
de atuação do Enfermeiro, complementando a formação generalista do profissional formado por esta
Instituição de Ensino Superior. Deverá estar direcionado para atividades que possibilitem o
intercâmbio entre teoria e prática, ligando os ensinamentos das disciplinas com a atuação na vida
prática e favorecendo aos estudantes o desenvolvimento de uma visão crítica, ampla e global de sua
atuação como profissional.

A Faculdade LS oferece estágio curricular, com orientação docente e supervisão: a) na própria IES,
em atividades de ambiência no laboratório de habilidades; b) no campo, por meio de parcerias com a
rede de hospitais, em sua maioria público através da FEPECS e também em hospitais privados; c)
em instituições credenciadas, por meio da formalização de convênios.

No curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade LS, o estágio supervisionado totalizará 840
horas em campo de estágio, compreendendo 20% da carga horária do curso, sendo o seu
acompanhamento responsabilidade do supervisor de estágio determinado pela IES.
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Conforme regulamento interno, o estágio curricular supervisionado é previsto para os dois últimos
semestres do curso, segundo especificações abaixo:
I- 9º semestre: 120 horas em atividades de ambiência + 300 horas de práticas em
instituições e organizações voltadas a saúde pública ou assistência hospitalar. Exemplo:
exemplo as Unidades Básicas de Saúde, as Unidades de pronto atendimento, os centro
de atenção psicossocial, os Institutos de saúde mental e mansão vida e nos hospitais
públicos ou particulares, com a participação efetiva dos enfermeiros nos serviços de
saúde dentro do processo ensino-aprendizagem.

II- 10º semestre: 20 horas destinadas a elaboração do projeto de melhoria hospitalar +
400 horas de práticas em instituições e organizações voltadas a saúde pública ou
assistência hospitalar. Exemplo as Unidades Básicas de Saúde, as Unidades de pronto
atendimento, os centro de atenção psicossocial, os Institutos de saúde mental e mansão
vida e nos hospitais públicos ou particulares, com a participação efetiva dos enfermeiros
nos serviços de saúde dentro do processo ensino-aprendizagem.

O estudante deverá atender as normas previstas em Regulamento Interno referente ao Estágio
Supervisionado, podendo desenvolver suas atividades nos seguintes campos:
a. Hospitais da rede Particular: cenário/clínica de baixa, média e alta complexidade, como
clínicas de internação, ambulatório, centro cirúrgico, centro obstétrico e unidade de terapia
intensiva adulto. Além de clínicas especializadas como nefrologia, hematologia, oncologia e
outros.
b. Hospitais da rede pública: cenário/clínica de baixa, média e alta complexidade, como
clínicas de internação (cirúrgica, médica e maternidade), ambulatório, centro cirúrgico e
Central de Material especializado (CME), centro obstétrico e unidade de terapia intensiva
adulto, infantil e neonatal.
c. Centro de saúde: cenário/clínica de baixa e média complexidade
d. Centro de Atenção Psicossocial: a nível de atenção primária.
e. Instituto de Saúde mental: a nível de atenção primária.
f.

Unidades de pronto Atendimento: cenário/clínica de baixa e média complexidade.

Destaca-se ainda que a Faculdade LS estimula fortemente a inserção dos estudantes desde cedo
em estágios não obrigatórios, tendo em vista as inúmeras vantagens para o estudante que participa
de um estágio, entre elas: aplicação prática da teoria aprendida no mundo acadêmico, podendo ser
feita uma reflexão do paralelo teoria/prática; melhor assimilação das matérias aprendidas em sala de
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aula por meio de sua prática em laboratórios e atividades de campo; oportunidade de verificar a
forma de atuação que propicia sua futura profissão; oportunidade de criar uma extensa rede de
relacionamentos (networking); amadurecimento pessoal e profissional, adequando as atitudes
tomadas às consideradas pertinentes pelo ambiente organizacional; desenvolvimento de senso
crítico e criativo, e de outras habilidades e competências exigidas pelo mercado de trabalho; redução
do impacto da inserção no mundo do trabalho; descoberta de habilidades pessoais.

4.7

Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão é o momento em que o estudante será estimulado a integrar o
conhecimento construído ao longo do processo de graduação, a partir da investigação de uma
problemática levantada sobre uma área de interesse no mercado de trabalho ou temas vivenciados
em experiências práticas, sob a supervisão do docente.
Trata-se de uma produção intelectual pessoal do estudante concludente e caracteriza-se como uma
fase de consolidação dos fundamentos científicos, técnicos e culturais do profissional da área e deve
ser considerado como um exercício de formulação e sistematização de ideias, de aplicação dos
métodos de investigação científica. Pode ainda assumir a forma de uma divisão de literatura
publicada sobre um assunto, de uma discussão teórica e crítica sobre um tema doutrinário, ou
outro tema, questionáveis no meio docente, sem exigência de originalidade ou aprofundamento
complexo.
A área temática poderá configurar-se no âmbito de uma disciplina ou abranger um conjunto de
disciplinas que caracterizam uma nítida unidade de conhecimentos do ponto de vista científico,
situar- se numa área de concentração do curso, ou versar sobre um assunto conexo aos estudos
teóricos, básicos ou profissionalizantes, desenvolvidos no contexto do curso.
O Colegiado de Curso indicará as áreas temáticas em que poderão ser realizados os Trabalhos
Finais de Curso e o coordenador designará um professor Orientador para acompanhar o trabalho a
ser elaborado pelo estudante, o qual deverá escolher o tema de sua preferência ou aceitar a
indicação da Coordenação do Curso.
É previsto que o estudante elabore o projeto de pesquisa ainda no 8º semestre do curso, de forma
que possa ter tempo hábil para submeter, quando necessário, a um Comitê de Ética e Pesquisa
através da Plataforma Brasil, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e então proceder
o levantamento, a análise e a difusão dos resultados obtidos na pesquisa realizada, dentro do que é
preconizado pela metodologia científica.
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Ao término da elaboração do TCC, o estudante deverá entregar versão escrita em formato de artigo
científico e realizar a defesa oral, em sessão pública perante uma Banca Examinadora constituída
por três professores, incluindo o professor orientador, que dominem o assunto versado no trabalho.
Ao avaliar o trabalho, a comissão examinadora levará em conta o domínio do tema abordado
pelo autor, a sua capacidade de formulação e sistematização de ideias, a aplicação adequada da
metodologia científica, a discussão e a racionalidade dos resultados apresentados e a habilidade de
redigir e de se expressar corretamente.
Ademais, todas as informações pertinentes aos procedimentos de elaboração de TCC estão contidas
no Manual de Trabalho de Conclusão de Curso dos Cursos de Graduação da Faculdade LS.

4.8

Atividades Complementares

Conforme regulamento interno e ato normativo correspondente, consideram-se Atividades
Complementares aquelas realizadas pelo estudante por meio de estudos e práticas independentes
de sua grade curricular, mas pertinentes ao aprofundamento de sua formação acadêmica e
relacionadas com o ensino, iniciação científica, extensão e atividades culturais, artísticas, sociais e
de gestão.

As Atividades Complementares têm o objetivo geral de flexibilizar o currículo, ampliar conhecimento,
possibilitar a discussão interdisciplinar e o aprofundamento temático e técnico-instrumental relevante
à área em questão, constituindo componentes curricular que enriquece e implementa o perfil próprio
do formando, estimulando a prática de estudos independentes, transversais, opcionais e de
interdisciplinaridade. São objetivos fundamentais:
I- estimular à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares;
II- promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento
intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
III – enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio de uma formação profissional e
social, ampliando os horizontes do conhecimento do estudante para além da sala de aula;
IV – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação do estudante
em atividades de ensino, iniciação científica e extensão;
V – favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais nos
mais diversos contextos da sociedade em que se insere esta Instituição de Ensino Superior.
Conforme parecer CNE/CES Nº 0146/2002, as atividades complementares obedecem aos
seguintes princípios e diretrizes:
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I- flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante adoção de estratégias
acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no estudante a necessidade de interação
com outras áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o
início do curso;
II- estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do estudante e
à criação cultural, mediante incentivo a permanente e contextualizada atualização profissional;
III- promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica,
incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma relação de reciprocidade.

De acordo com regulamento interno da Faculdade LS, as Atividades Complementares poderão ser
cumpridas pelo estudante a partir de seu ingresso no curso, inclusive durante os períodos de
férias, observada à carga horária mínima exigida no Projeto Pedagógico para a conclusão de seu
curso de graduação. Sendo que, para fins de cumprimento dessa exigência curricular,
compreendem a realização de atividades vinculadas às seguintes modalidades:

a) Ensino: monitoria entendida como iniciação docente, acompanhada do professor responsável e
realização de estágios extracurriculares não obrigatórios.
b) Extensão: participação dos estudantes em projetos, cursos de extensão e em eventos técnicocientíficos.
c) Pesquisa: participação em projetos de iniciação científica que estejam em desenvolvimento na
instituição, ligados à área de estudo do curso, sob a responsabilidade de um professorpesquisador, que tenha o projeto aprovado pelo órgão competente da Faculdade.
d) Atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão: participação em eventos culturais
relevantes, na área do curso, ou em atividades de cunho social, realização de cursos de língua
estrangeira, participação em bancas (assistência a bancas: graduação e pós-graduação), visitas
técnicas / saídas de campo.

Os aproveitamentos de cargas horárias relativas a essas atividades estão estabelecidos em
resolução interna. Ademais, a organização, supervisão, acompanhamento e convalidação dessas
atividades ficarão sob a responsabilidade do Coordenador de Curso, o qual deverá:
a) observar as normas estabelecidas nesta Resolução;
b) informar os estudantes de seu curso sobre a necessidade de realizarem Atividades
Complementares, a fim de que possam cumprir essa exigência curricular;
c) supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares;
d) analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas pelo estudante;
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e) avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo estudante de acordo
com os critérios estabelecidos neste regulamento, considerando a documentação
apresentada;
f)

orientar o estudante quanto à pontuação das Atividades Complementares;

g) fixar e divulgar data, hora e local para atendimento do estudante e análise dos documentos
comprobatórios;
h) remeter à Direção de Ensino relatório semestral das atividades que foram desenvolvidas em
seu curso;
i)

cooperar com a Secretaria Geral no que concerne às informações adicionais sobre as
Atividades Complementares e competentes registros;

j)

opinar sobre eventuais revisões deste Regulamento, a fim de serem adotadas medidas que
propiciem melhor desenvolvimento dessas atividades.

Caberá aos estudantes tomar conhecimento das normas que regem a realização dessas atividades e
que se encontram disponibilizadas no sítio desta Instituição de Ensino Superior, sendo a
integralização das Atividades Complementares condição necessária para a Colação de Grau,
devendo ocorrer durante o período em que o estudante estiver regularmente matriculado no curso,
excetuando-se eventuais períodos de Trancamento de Matrícula.
Cada estudante deverá desenvolver as Atividades Complementares de acordo com sua oportunidade
e compatibilidade de horários com as disciplinas curriculares, não havendo a possibilidade de abono
de faltas devido à realização dessas atividades.

Para o aproveitamento das atividades complementares, ficam estabelecidas as seguintes exigências:
a) Atividades culturais assistidas ligadas à temática do Curso: atestado de presença e
apresentação de relatório sintético;
b) Disciplinas cursadas fora dos cursos regulares de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade
LS: aprovação na Disciplina com média compatível a média praticada na instituição;
c) Eventos técnico-científicos: congressos, seminários, conferências e palestras assistidas:
certificado de presença;
d) Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, dissertação de Mestrado e tese de Doutorado
assistidas: atestado de presença e apresentação de relatório;
e) Prática de monitoria: relatório do Professor Supervisor;
f) Participação em pesquisa institucional: relatório do Professor Orientador;
g) Realização de estágios extracurriculares: atestado de realização do estágio e cópia do
contrato;
h) Atividades de extensão: certificado de realização;
i)

Participação em projetos sociais: declaração do responsável pelo projeto;
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j)

Artigos publicados em revistas: cópia do artigo publicado;

k) Apresentação de trabalhos em eventos científicos: certificado de participação e cópia de
trabalho apresentado;
l)

Participação em concursos de monografias: monografia elaborada;

m) Cursos extraordinários: certificado de participação;
n) Cursos de Língua Estrangeira Moderna: boletim com aprovação do estudante;
o) Projetos de iniciação científica: declaração do responsável pelo projeto;
p) Exposições técnico-científicas: certificado de participação;
q) Visitas técnicas/ saída de campo: atestado de participação emitido pelo professor
responsável;
r) Participação como representante estudantil no Colegiado de Curso, CPA, representante de
turma e nos Colegiados Superiores desta IES/: declaração de participação emitida pela
coordenação.

Os comprovantes de Atividades Complementares desenvolvidas pelos estudantes fora do recinto
acadêmico deverão ser registrados, via sistema eletrônico da IES, para análise.

4.9

Ensino de Libras

A inclusão da disciplina de LIBRAS atende ao Decreto 5.626/2005. Outrossim, esta disciplina é
oferecida em todos os cursos da Faculdade LS em consonância com a política nacional de inclusão e
com a legislação emanada da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e do Ministério de
Educação.
O Componente Curricular “LIBRAS” é obrigatório no curso de Enfermagem, com carga horária total
de 60 (sessenta) horas-aula. As atividades possuem cunho teórico-metodológico que contemplam a
Legislação sobre o ensino de LIBRAS no Brasil e o vocabulário em Língua Brasileira de Sinais. Os
aspectos metodológicos do ensino da Língua de Sinais como segunda língua preveem, ainda,
atividades práticas para o ensino da mesma. A proposta é ampliar o campo de comunicação da
enfermagem, possibilitando noções básicas da língua.

4.10

Atividades de Iniciação Científica

As atividades de iniciação científica da Faculdade LS

encontram-se

organizadas

pela

Coordenação de Ética e Pesquisa da Faculdade LS – CEPE/LS.
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Esta coordenação é subordinada à Direção da Faculdade LS e integraliza o Comitê Institucional de
Ética da Faculdade LS (CIE-LS), o Comitê Institucional de Pesquisa da Faculdade LS (CIP) e a
Revista Científica “Acta de Ciências e Saúde”.
Devido ao caráter da CEPE-LS, o seu Coordenador deverá ter a titulação de doutor e possuir
experiência comprovada em pesquisas com seres humanos e em Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

a) Comitê Institucional de Ética (CIE)
O

Comitê

Institucional

de

Ética

(CIE)

da

Faculdade

LS

é

um

colegiado de caráter

exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa e Extensão.
Criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como orientar pesquisadores e
estudantes da instituição sobre as questões éticas em pesquisas com seres humanos e a
necessidade de encaminhamento de protocolos de pesquisas que envolvam seres humanos para
Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) autorizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP).
Dentre as atividades organizadas pelo CIE-LS estão:


Orientar os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos, realizadas por professores e
estudantes da instituição, sob os aspectos éticos e legais, especialmente aqueles
relacionados à Resolução no. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde.



Auxiliar o encaminhamento e tramitação dos projetos de pesquisa realizados pelos
professores e estudantes da instituição em um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).



Fomentar o conhecimento e a discussão das questões éticas e legais envolvendo as
pesquisas com seres humanos.



Organizar Workshops e seminários sobre pesquisas com seres humanos e orientações gerais
para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso.

O Comitê Institucional de Ética, em consonância com a legislação vigente e em concordância com a
Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, Direção de Ensino e Mantenedora da instituição, poderá
propor alterações nas normas que o regem, bem como baixar resoluções que ordenem seu
funcionamento.
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b) Comitê Institucional de Pesquisa (CIP)
O Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) da Faculdade LS é um colegiado criado com o
objetivo de incentivar, auxiliar, desenvolver e fomentar a pesquisa na Faculdade LS.
Dentre as atividades permanentes organizadas pelo CIP-LS estão:


Programa de Iniciação Científica da Faculdade LS



Programa de Incentivo à Produção Acadêmica



Programa de Apoio a Participação em Eventos

O Comitê Institucional de Pesquisa, em consonância com a legislação vigente e em concordância
com a Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, Direção de Ensino e Mantenedora da instituição,
poderá propor alterações nas normas que o regem, bem como baixar resoluções que ordenem seu
funcionamento.

c) Publicação de Revista Científica
Com a finalidade de divulgar as pesquisas realizadas no âmbito das Ciências da Saúde, a Faculdade
LS publica, com periodicidade semestral, a revista científica “Acta de Ciências e Saúde” (ISSN
2178-2105). A primeira versão foi impressa e as demais on line no site www.ls.edu.br.

4.11

Atividades de Extensão

As atividades de extensão da Faculdade LS encontram-se organizadas pela Coordenação de
Extensão da Faculdade LS – COEX/LS.
Cabe ao coordenador da Extensão:


Fomentar os projetos de extensão na Faculdade LS.



Organizar e orientar os projetos de extensão na Faculdade LS.



Propor alterações nas normas que regem a extensão, bem como baixar resoluções que
ordenem seu funcionamento. Estas normas e resoluções deverão ser analisadas e
aprovadas em reunião de colegiado da Faculdade LS.

Atualmente, existem quatro modalidades diferentes de atividades de extensão. Elas podem ser
classificadas como:
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a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados na Faculdade que respondem a demandas
não atendidas pela atividade regular do ensino formal de graduação ou de pós-graduação.
b) Eventos: são atividades de curta duração como palestras, seminários, exposições,
congressos, entre outras, que contribuem para a disseminação do conhecimento. Destacam-se
os Eventos Regulares, cuja recorrência permite que esses sejam programados a cada ano.
c) Programas e Projetos de Extensão de Ação Contínua: têm como objetivos o
desenvolvimento de comunidades, a integração social e a integração com instituições de ensino.
São projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, podendo ser renovados no ano seguinte.
d) Programas e Projetos Especiais: compreendem atividades de duração determinada que são
organizados para atender uma demanda específica, mas que não tem caráter permanente.

4.12

Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem: AVALIAÇÃO
PARA AS APRENDIZAGENS

A Faculdade LS compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto dos
cursos oferecidos, de modo que, independentemente do instrumento ou procedimento utilizado, é
realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Sua finalidade maior
reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação.
O termo Avaliação para as aprendizagens é adotado porque nos situa no campo da educação com a
intenção de avaliar para garantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com o
processo (VILLAS BOAS, 2012). Enquanto a avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma
positivista e, portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa “neutralidade”, a avaliação para as
aprendizagens se compromete com o processo e não somente com o produto final.
O objetivo é romper com a concepção de avaliação baseada no modelo classificatório da
aprendizagem do estudante, a qual gera competição e estimula o individualismo na escola,
produzindo entendimentos da educação como mérito, restrita ao privilégio de poucos e inviabilizando
a democratização do saber. Villas Boas (2012) adverte que, nessa perspectiva, difunde-se o mito de
que o medo da reprovação é o que leva o aprendiz a estudar, quando na verdade os obriga a
adentrar o jogo avaliativo para alcançar notas ou pontos que nem sempre desvelam aprendizagens.
Um processo educacional que busca contribuir para a formação de sujeitos autônomos não pode ser
conduzido dessa forma, sob pena de produzir um ensino voltado à preparação exclusiva para a
realização de provas e exames. O mito da reprovação como garantia de melhor desempenho dos
estudantes é ainda reforçado pela tendência em acreditar que a não reprovação dispensa avaliações
e camufla a baixa qualidade do ensino.
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Nesse contexto, a avaliação em sala de aula deve ter uma função diagnóstica, processual e
continuada. Cada momento da aprendizagem do estudante deve se tornar um processo facilitador de
investigação, que vise sua educação integral e a transformação de atitudes, distanciando-se da
avaliação punitiva, classificatória, excludente.
Para tanto, é necessário que o estudante seja estimulado a utilizar adequadamente uma diversidade
de recursos educativos, desenvolvendo sua capacidade de buscar informações técnicas e científicas
relevantes, propondo soluções contextualizadas e aplicáveis e sendo capaz de avaliar criticamente
os progressos alcançados, aprende a aprender e a trabalhar em equipe.
Conforme Regimento Geral da Faculdade LS, Art. 70, a avaliação do desempenho escolar do
estudante é realizada por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento, tendo por
objetivos:
I - compreender o seu processo de aprendizagem;
II - oferecer informações para mudanças ou referendamento dos procedimentos de ensino;
III - verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo;
IV - comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, para
verificar sua evolução;
V - fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa melhorar sua
aprendizagem;
VI - servir como indicador para avaliação da Faculdade LS.
A avaliação de desempenho é realizada por meio de instrumentos diversificados e pode ser de
caráter individual, de grupo, coletivo, intra e extraclasse. A avaliação é contínua e cumulativa,
devendo o desempenho ser aferido por meio de pontuação, que varia de 0 a 10.
Ao longo do semestre serão realizadas, no mínimo, duas avaliações e no máximo quatro,
observando o número de horas de cada disciplina, sendo o professor soberano na definição dos
métodos e técnicas de avaliação que serão utilizados, entre elas provas regulares, fichamentos,
resumos, resenhas, seminários, relatórios de práticas, provas práticas entre outras. No entanto, é
exigido, no mínimo, uma avaliação escrita elaborada de forma contextualizada e problematizadora,
contendo questões objetivas e subjetivas.
Outrossim, importante destacar que os critérios de avaliação utilizados no processo avaliativo
precisam ficar claros no plano de ensino, sendo necessário sua apresentação e discussão com os
estudantes.
As provas regulares são individuais e escritas, sendo o único tipo de avaliação sujeita à segunda
chamada, conforme artigo 74 do Regimento Geral.
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O estudante que deixar de se submeter à avaliação do tipo Prova Regular fica sem nota até a
realização da segunda chamada. Para as demais avaliações que não forem realizadas pelo
estudante é atribuída a nota 0 (zero). Cópia de trabalhos, seja de colegas, Internet, ou qualquer outra
fonte apurada, caracteriza-se como fraude e a ela é atribuída nota 0 (zero).
É de direito do estudante a revisão de provas regulares, cabendo ao professor fazer a correção e
revisão das provas, em sala de aula, no dia da entrega das mesmas ou em horário acordado entre
professor e aluno.
Conforme dispõe o Art. 75 do Regimento Geral, será considerado aprovado na disciplina, sem
necessidade da avaliação final, o estudante que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária da disciplina e tiver alcançado média nas avaliações periódicas,
igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). Sendo que, os critérios para atribuição das notas das
avaliações periódicas e a ponderação a fim de se obter a sua média final serão aprovados pelos
colegiados do curso, observadas as normas fixadas pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Deverá realizar a avaliação final o aluno que, tendo frequência igual ou superior a 75% (setenta e
cinco por cento), não tiver alcançado, nas avaliações periódicas, média igual ou superior a 6,0 (seis
vírgula zero) na disciplina cursada (Art. 76.).
Para ser aprovado, o estudante precisa alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis). Caso contrário,
deve se submeter à Prova Final, precisando, neste caso, atingir a média final igual ou superior a 6,0
(seis), conforme artigos 77 e 78 do Regimento Geral, a seguir:
Art.77. A avaliação final é realizada após o período letivo e visa à avaliação da capacidade de
domínio do conteúdo trabalhado em cada disciplina durante o semestre letivo.
§ 1º. Após a realização da avaliação final, será aprovado na disciplina o aluno que obtiver
média final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), resultante da média aritmética entre a média
do semestre e a nota da avaliação final.
§ 2º. A avaliação final será realizada em prazo não superior a 10 (dez) dias, após a
publicação da média das avaliações periódicas em edital oficial.
§ 3º. Será reprovado em qualquer disciplina em que estiver matriculado o aluno que:
I - não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da
disciplina, independentemente do resultado do desempenho escolar;
II - ao final do período letivo e após a realização da avaliação final obtiver média final inferior
a 6,0 (seis vírgula zero).
Art. 78. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas mínimas exigidas,
repetirá a disciplina, observando-se os pré-requisitos da sua matriz curricular.
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V.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO

O Sistema de Avaliação do Projeto do Curso de Enfermagem da Faculdade LS, realizado pelo NDE –
Núcleo Docente Estruturante, tem como embasamento, dentre outros, a autoavaliação realizada pela
CPA – Comissão Própria de Avaliação da IES, regulamentada pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de
2004, cuja atribuição fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia
institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades sociais.
A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa o aperfeiçoamento
dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Tal ocorre, em especial,
quando conta com a participação efetiva de toda a comunidade interna e, ainda, com a contribuição
de atores externos do meio institucional. Nestes casos, a instituição constrói, continuamente, uma
cultura de avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre sua
missão e finalidades acadêmica e social.
Nesse contexto, uma das formas de avaliação desse instrumento se dá por meio da Comissão
Própria de Avaliação (CPA) da FACULDADE LS, que tem por objetivo orientar a gestão institucional
num processo contínuo e permanente de avaliação, em suas dimensões política, acadêmica e
administrativa, para promover os ajustes necessários à elevação do seu padrão de desempenho.
Desse modo, constrói uma cultura avaliativa a partir da reflexão constante das finalidades da
Faculdade LS, dos propósitos e ações da tríplice função de ensino, pesquisa e extensão, visando à
descrição da realidade, a crítica institucional e o compromisso com a qualidade educacional. Essa
comissão é composta por representantes docentes, coordenadores de graduação e de pósgraduação, núcleo de pesquisa, corpo técnico-pedagógico administrativo, comunidade local e corpo
discente. Conforme preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da educação Superior – SINAES,
cabe a esses personagens o papel de gerenciar a avaliação interna, de modo que, possam ser
analisadas todas as dimensões que compõem uma IES.
A execução do processo da avaliação institucional na IES é de responsabilidade da CPA, sendo
que as dimensões avaliadas, propostas pelo SINAES, norteiam o trabalho dessa comissão a
fim de

garantir a unidade do processo avaliativo em todas as instituições de nível superior,

seja ela privada ou pública. Segue abaixo a distribuição das dimensões avaliadas divididas em
seus respectivos eixos:
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Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: Avalia as dimensões sobre planejamento de
avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação
institucional e faz um relato institucional;
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: Avalia a relação entre a missão da IES e o PDI, além de
avaliar a responsabilidade social na qual a IES se compromete, considerada especialmente
no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural;
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Avalia as políticas de ensino, pesquisa, extensão e pós- graduação e
as respectivas normas de operacionalização, incluídos os processos para estímulo à produção
acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. Este eixo avalia também a
comunicação com a sociedade e as políticas de atendimento aos estudantes;
Eixo 4 – Políticas de Gestão: Avalia as políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho.
Assim como, a organização da gestão da instituição, de modo especial o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora,
e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios. A
sustentabilidade financeira também é avaliada, tendo em vista o significado social da continuidade
dos compromissos na oferta da educação superior;
Eixo 5 – Infraestrutura: Avalia a infraestrutura física, com especial atenção à de ensino e de
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação.
Outra forma de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso se dará por meio de encontros do Núcleo
Docente Estruturante, que busca sempre adequá-lo as normas gerais que regem os cursos de
graduação:
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao
Colegiado de Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, consolidação e atualização
contínua do respectivo Projeto Pedagógico.
São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, conforme regulamento interno:
I.

Propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso para a devida
apreciação;

II.

Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso com as
disponibilidades do mercado de trabalho;
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III.

Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas;

IV.

Promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão
oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e aderentes às
políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do conhecimento;

V.

Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo curso de
graduação;

VI.

Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso para análise a
aprovação do Colegiado de Curso;

VII.

Supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de acompanhamento dos
estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do Curso, observadas as normas
preconizadas pela Faculdade LS;

VIII.

Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que compõem a matriz
curricular do curso;

IX.

Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo
Projeto Pedagógico;

X.

Analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação pedagógica
continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais dificuldades detectadas;

XI.

Encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de docentes e
monitores, quando necessário;

XII.

Planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas pelo curso;

XIII.

Produzir trabalhos científicos de interesse do curso;

XIV.

Propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e critérios para a
autoavaliação do curso;

XV.

Propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados obtidos na
autoavaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na avaliação externa;

XVI.

Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam interferindo na
formação do perfil profissional do egresso;

XVII.

Desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores.
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VI. CORPO DISCENTE

1. Formas de Acesso___________________________________________________

O acesso ao curso atenderá aos critérios estabelecidos para as diferentes modalidades de ingresso
na Faculdade LS, todas previstas em regulamento interno e ato normativo correspondente, conforme
descrito abaixo:
a) Processo Seletivo LS: é a forma de ingresso mediante aprovação em vestibular.
Semestralmente, a Faculdade LS realiza vestibular por agendamento em período prédeterminado, publicado em edital interno. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns
às diversas formas de escolaridade do ensino médio, não podendo ultrapassar este nível de
complexidade. Os candidatos são avaliados por meio de teste de múltipla escolha, na forma
disciplinada, e realização de redação dissertativa. A classificação é feita pela ordem decrescente
dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite das vagas fixadas, excluídos os candidatos que
não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelas normas regulamentares. A classificação
obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a seleção.
b) ENEM: consiste na matrícula do estudante por meio da apresentação do boletim do ENEM, e
sem a necessidade de participação no Processo Seletivo LS, respeitado o limite de vagas. Para
tanto, é necessário ter feito mais de 450 pontos na prova, e não ter tirado nota zero na redação.
c) Segunda graduação: é a forma de ingresso para portadores de diploma de graduação,
conforme legislação vigente, e disponibilidade de vagas.

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS, estas são as formas de acesso do estudante ao
curso na IES:
Art. 66. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a faculdade aceitará
transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, ministrados por estabelecimentos
de ensino superior, nacional ou estrangeiro, na época prevista no calendário acadêmico.
§ 1º. As transferências ex-oficio dar-se-ão na forma da lei.
§ 2º. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação constante do
artigo 59, além do histórico escolar do curso de origem, programas e carga horária das disciplinas
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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 à instituição de origem, que responderá, igualmente por escrito, atestando a
regularidade ou não da condição do postulante ao ingresso.
Art. 67. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 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 incisos anteriores, será exigido do aluno transferido, para
integralização do currículo, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga horária
total;

V.

O cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, exigido para efeito de
integralização curricular, em função do total de horas obrigatórias à expedição do diploma da
Faculdade.

§ 2º. Nas matérias não cursadas integralmente, a Faculdade poderá exigir adaptação, observados os
seguintes princípios gerais:
I.

Os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de programas, carga
horária 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;
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II.

A adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial de 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;

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. 68. Mediante a apresentação da declaração de vaga emitida pelo estabelecimento de destino, a
Faculdade concede transferência de aluno nela matriculado.
Art. 69. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de outros cursos de
graduação de faculdade ou de instituições congêneres, as normas referentes à transferência, à
exceção do disposto no artigo 64, § 1º e no artigo 65, § 2º, incisos I e IV.

2. Apoio ao Discente: políticas de permanência estudantil __________________

As políticas de assistência estudantil, vista como inclusão social, correntemente apresentam um
caráter que avança no sentido de atendimento à legislação

federal. Assim, o acesso e a

permanência do estudante representam fator imprescindível à conclusão do curso superior.
Desta forma, a assistência estudantil na Faculdade LS está direcionada às atividades destinadas ao
fortalecimento do desempenho acadêmico, da permanência estudantil, das atividades de cultura,
principalmente para aqueles discentes com vulnerabilidade social.
As políticas estabelecidas na seção anterior consideram em especial ações direcionadas a: (1)
fortalecer o desempenho acadêmico, via bolsas-estudos, participação político-acadêmica e
acompanhamento psicopedagógico; (2) ampliar as ações direcionadas para a permanência
estudantil, o que inclui portadores de necessidades especiais; e (3) apoiar atividades culturais.
A Faculdade LS busca promover um leque de facilidades e oportunidades ao corpo discente no que
tange aos diferentes tipos de apoio, conforme descritos a seguir:
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a) Apoio Pedagógico – por meio do trabalho das coordenações dos cursos e docentes, numa
política que visa colaborar com os alunos de forma pacífica no sentido de esclarecer suas
dúvidas, orientá-los em relação ao plano curricular, ao sequenciamento das disciplinas, qualquer
grau de dificuldade dos estudantes, formas de recuperação, aulas extras, nivelamento, de modo
que o aluno tenha o máximo de aproveitamento escolar. O apoio será também, quando
necessário, por indicação do professor, pela equipe psicopedagógica da Faculdade no sentido
de esclarecer e ou resolver situações problemas. Em casos mais graves de estudo e avaliação o
aluno é encaminhado aos serviços médicos competentes.

b) Iniciação científica – apoio ao corpo discente no sentido de participação em atividades de
iniciação científica, representado pelas bolsas concedidas, em resposta a projetos aprovados
pela comissão de professores em que os estudantes estão inseridos. Além do apoio financeiro,
serão disponibilizados aos estudantes salas, equipamentos, auxílio da biblioteca, professores
designados para o devido acompanhamento e orientação na realização dos trabalhos. A
Faculdade acompanhará o estudante beneficiado por um período de 12 (doze) meses,
mantendo-o

vinculado

a

IES com compromissos firmados e com obrigatoriedade de

participação em congressos, seminários e eventos sócio- educativos.

c) Atividades de extensão - os estudantes são motivados e incentivados a participarem de
atividades de extensão, mesmo sem remuneração, tendo em vista o valor que as mesmas
representam para agregar experiências à formação dos alunos.

d) Participação em eventos - incentivo ao estudante à participação em todos os eventos
realizados nas áreas dos seus cursos.

e) Facilidades para acesso às informações acadêmicas - o aluno tem acesso a todas as
informações pertinentes ao registro acadêmico por meio da Internet, no site da Instituição, e
também de forma direta na secretaria geral, que lhe fornecerá as informações cabíveis.

f) Bolsas de estudo – a política institucional é de atender os estudantes com dificuldades,
mantendo-os com alunos regularmente matriculados e frequentando as aulas.

g) Monitoria - é outra modalidade de acompanhamento por monitores que prestam atendimento
extraclasse aos acadêmicos nas disciplinas para os quais foram indicados. A IES possui um
Bolsa Monitoria, oferecida aos alunos que se candidatarem e estiveram aptos de acordo com os
critérios exigidos para o desempenho desta função, previsto em regulamento próprio.
h) Atendimento psicopedagógico – proporciona atendimento psicopedagógico aos estudantes
com objetivo de auxiliá-los na busca de soluções de problemas trazem reflexo negativo ao
desempenho do acadêmico, por profissional devidamente habilitado e que atende aos
estudantes que necessitam de auxílio em horários alternativos as aulas. Apoia
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docente

e

os

acadêmicos,

para

um

melhor

aproveitamento

no processo ensino

aprendizagem, atender as queixas de dificuldade de aprendizagem, desatenção, conflitos
emocionais

diversos,

afetivos,

de

relacionamento

interpessoal

e

familiar, conflitos

relacionados ao trabalho, estresse bem como aos portadores de doenças físicas e mentais,
dentre outros. Além disso, também auxiliar na identificação e avaliação das necessidades
educacionais dos alunos, de forma a colaborar com os professores, coordenadores de cursos, a
direção acadêmica e administrativa da Faculdade, e demais envolvidos no processo de ensino.
i)

Setor de Estágio - a instituição já conta hoje com este tipo de serviço, buscando incrementar
com vistas a ampliar as oportunidades de emprego ou estágios aos estudantes. Obedecida à
legislação o estágio será feito na área do curso, conforme regulamento próprio do curso.

j)

Atividades Complementares - devem criar mecanismos de aproveitamento de saberes
adquiridos pelo discente em atividades de iniciação científica, monitoria, extensão, participação
em eventos ou programas científicos e/ou culturais e de visitas técnicas e cursos, conforme
regulamento interno.

k) Programa de Nivelamento: Diante dos variados dados estatísticos sobre a qualidade do ensino
fundamental e médio, conseguimos entender o motivo pelo qual, os estudantes que ingressam
no ensino superior, possuem muitas dificuldades em acompanhar os cursos universitários. Por
isso a Faculdade, que tem como missão contribuir para a construção de um mundo melhor,
produzindo conhecimento e formando talentos criativos e empreendedores, capazes de sucesso
em suas vidas pessoal, social e profissional, institui o Programa de Nivelamento para os
ingressantes. Trata-se de uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos
meios de comunicação. São adicionadas ao calendário acadêmico horas a mais para as
disciplinas com problemas mais atenuantes e dentro de um contexto interdisciplinar trabalha-se
o nivelamento da turma para a posteriori iniciar o conteúdo propriamente dito de cada disciplina
constante do plano de ensino.

3. Atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais ____

Compreende-se que a atenção à diversidade está focalizada não só no direito de acesso à escola,
mas visa à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos, bem como as perspectivas
de desenvolvimento e socialização.
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Como as manifestações de dificuldades de aprendizagem na escola apresentam- se como um
contínuo, será necessário respostas educacionais adequadas envolvendo graduais e progressivas
adequações, tanto no curso do trabalho pedagógico até situações mais graves e persistentes que
requererem o uso de recursos específicos para a sua solução. Nesse sentido, a Faculdade LS busca
atender as necessidades educacionais especiais de forma que os estudantes possam participar
integralmente de um ambiente rico de oportunidade educacionais com resultados favoráveis a
dinâmica do ensino e da aprendizagem, destacando-se entre eles:
 A preparação e a dedicação da equipe educacional e dos docentes;
 O apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários;
 As adequações curriculares e de acesso ao projeto pedagógico do curso;
 A adoção de um currículo flexível, respeitando os diferentes ritmos e aprendizagens dos
estudantes;
 O desenvolvimento de um trabalho simultâneo, cooperativo e participativo.
Assim, serão adotadas medidas de adequações para atender as necessidades particulares
aprendizagem
somente

as

dos

estudantes

capacidades

com

intelectuais

deficiência
e

os

auditiva,

levando

conhecimentos

em consideração

de
não

dos estudantes, mas, também

seus interesses e motivações. Nesse contexto, diferentes auxílios serão oferecidos, de modo a
cumprir as finalidades da educação superior, conforme adequações a seguir:

a) Adequações organizativas:
 Organização didática da aula – proposição de conteúdos e objetivos de interesse do estudante
ou diversificados, para atender às suas necessidades especiais, bem como disposição física de
mobiliários, de materiais didáticos e de espaços disponíveis para trabalhos diversos.

b) Adequações relativas aos objetivos e conteúdos:
 Priorização de conteúdos que garantam funcionalidade e que sejam essenciais e
instrumentais para as aprendizagem posteriores;
 Reforço da aprendizagem e à retomada de determinados conteúdos para garantir o seu
domínio e a sua consolidação.

c) Adequações avaliativas:
 Seleção de técnicas e instrumentos diferenciados utilizados para avaliar o estudante.

d) Adequações nos procedimentos didáticos e nas atividades de ensino-aprendizagem:
 Seleção de métodos mais acessíveis para o estudante;
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 Introdução de atividades prévias, quando necessário;
 Introdução de atividades complementares que requeiram habilidades diferentes ou a fixação
e consolidação de conhecimentos já ministrados;
 Alteração do nível de abstração de uma atividade oferecendo recursos de apoio diversos;

e) Adequações individualizadas para garantir o acesso ao currículo para o estudante com
deficiência auditiva:
 Materiais e equipamentos específicos sempre que se fizerem necessários, como tablado,
softwares educativos, prótese auditiva e todos aqueles que assegurem o acesso às novas
tecnologias da informação e da comunicação;
 Textos escritos complementados com elementos que favoreçam a sua compreensão:
linguagem gestual, língua de sinais e outros;
 Sistema alternativos de comunicação adaptado às possibilidades do estudante: leitura
orofacial, gestos e língua de sinais;
 Posicionamento do estudante na sala de tal modo que possa ver os movimentos orofaciais do
professor e dos colegas;
 Material visual e outros de apoio necessários a apreensão das informações expostas
verbalmente;
 A iluminação da sala de aula, mesmo com uso de recursos audiovisuais, deverá ser
sempre adequada;
 Trabalho pedagógico bilíngue – Libras e Língua Portuguesa: contratação, quando necessário,
de tradutor e intérprete, devidamente qualificado, para garantir o acesso do estudante surdo à
escolarização em sala de aula e em outros espaços educacionais, observadas as seguintes
disposições:
1. O professor detém autoridade absoluta em sala de aula;
2. Caberá o intérprete e tradutor fazer somente a intermediação entre professor e estudante,
não sendo permito a este oferecer: feedback do processo de ensino- aprendizagem;
tutorar o estudante em qualquer circunstancia; disciplinar os estudantes; realizar
atividades gerais extraclasse;
3. Considerando as questões éticas, os intérpretes devem manter-se neutros e garantirem o
direito do estudante de manter as informações confidenciais;
4. O intérprete tem o direito de ser auxiliado pelo professor por meio da revisão e preparação
das aulas, que garantem a qualidade da sua atuação durante as aulas;
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5. O interprete e tradutor é apenas um elemento que garantirá a acessibilidade. Os
estudantes surdos participam das aulas visualmente e precisam de tempo para olhar para
o interprete, olhar para as anotações do quadro, olhar para os materiais que o professor
estiver utilizando em sala de aula;
6. O professor combinará com o estudante como serão feitas as anotações referentes ao
conteúdo, sendo possível o auxílio do interprete e tradutor, desde que garantida a
participação do estudante surdo no desenvolvimento da aula;
7. Conforme preconiza o código de ética do intérprete, faz-se necessário o sigilo e a
discrição, de forma que o interprete não faça comentários e não compartilhe de
informações que foram travadas durante sua atuação.

4. Organização Estudantil ______________________________________________

De acordo com as normas regimentais, a faculdade proporciona aos estudantes espaços para
organizarem-se em um Diretório Central de Estudantes, com representatividade por curso.

5. Acompanhamento de egressos _______________________________________

É por meio da avaliação dos egressos que se pode ter a exata dimensão dos resultados práticos de
seus cursos, constando o seu grau de intervenção sócio- profissional. A partir dessa avaliação, o
curso poderá analisar a necessidade de alteração e/ou atualização das ementas e conteúdos
programáticos das disciplinas.
O plano de acompanhamento de egressos será feito por meio de um cadastro informatizado dos
estudantes, com atualização periódica e acompanhamento das atividades

profissionais

e/ou

acadêmicas do egresso. As coordenações de cursos também acompanharão os egressos por
meio de correspondência com ex-estudantes, ou mesmo associação de ex-estudantes fixados na
própria instituição. Esta relação vem fortalecer a avaliação institucional, uma vez que o egresso
poderá indicar os pontos fortes e fracos dos cursos, vivenciados no próprio mercado de trabalho e
com isso redimensionar suas diretrizes curriculares com vistas a um trabalho acadêmico de
melhor qualidade.
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O plano de acompanhamento a ser discutido pela Instituição preverá ainda consultas periódicas aos
estudantes egressos, a fim de investigar a aplicabilidade concreta dos conhecimentos adquiridos
no curso. Com esse feedback a coordenação poderá reordenar sua proposta didático-pedagógica
aos novos desafios enfrentados pelos estudantes egressos. São objetivos do programa:
 Avaliar o desempenho da instituição por meio do acompanhamento do desenvolvimento
profissional dos ex-estudantes;
 Manter registros atualizados de estudantes egressos;
 Promover intercâmbio entre ex-estudantes;
 Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou participação em projetos
de pesquisa ou extensão), de cunho técnico- profissional, como complemento à sua formação
prática, e que, pela própria natureza do mundo moderno estão em constante aperfeiçoamento
e, também, palestras direcionadas aos profissionais formados pela Instituição;
 Condecorar egressos que se destaquem nas atividades profissionais;
 Divulgar permanentemente a inserção dos estudantes formados no mercado de trabalho;
 Identificar junto às empresas os seus critérios de seleção e contratação, dando ênfase à
capacitação de profissionais da área;
 Propiciar apoio e incentivo à leitura de periódicos especializados, disponíveis na biblioteca.
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VII. CORPO DOCENTE

1. Requisito de Titulação _______________________________________________

A comunidade da LS é formada pelos corpos docente, técnico-administrativo e discente, todos
envolvidos na realização dos objetivos da Instituição. Entre os professores estão: Doutores, Mestres
e Especialistas.
A Faculdade LS admitirá professores observando critérios, além de sua idoneidade moral, os seus
títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, com um

mínimo

de

experiência

caracterizada pela relação no contexto das disciplinas a serem lecionadas.
De acordo com o Regimento Geral da IES, Seção II, das categorias:
Art. 82 - O corpo de professores da faculdade, nos termos do Regulamento da Mantenedora, é
formado por categorias e classes, definidas no Plano de Carreira do Pessoal Docente.
§ 1º. Integrará, também, o Corpo Docente da Instituição a categoria de Professor Colaborador,
contratado como horista, que não integrará o Quadro de Pessoal Docente da Instituição.
§ 2º. O Professor Colaborador é o profissional da área de ensino que exerce atividades de
docência em cursos de graduação ou pós-graduação, extensão e pesquisa, incluídas as de
laboratório, que, por não pertencer ao Plano de Carreira do Pessoal Docente, recebe sua
remuneração por hora-aula.
Para admissão de professor titular ou promoção a este nível, exige-se seguintes requisitos:
I. Título de mestre ou doutor, obtido em curso nacional credenciado ou equivalente estrangeiro, ou
título de livre docente, obtido na forma da Lei;
II. A titulação mínima – certificação de curso de graduação e aperfeiçoamento ou especialização
prevista. Experiência no magistério superior e/ou experiência profissional não acadêmica.
No contexto das atividades relacionadas ao ensino de graduação, os professores em regime integral
dedicarão, parte do seu tempo contratual com a instituição ao desenvolvimento de outras atividades,
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tais como: acompanhamento e orientação de estudantes

em

processos

de

nivelamentos,

elaboração de monografia, conclusão de curso, iniciação científica, visitas técnicas, estágio, etc.

2. Critérios de Seleção e Contratação

Os professores da Faculdade LS são contratados pela mantenedora, de acordo com o regime das
leis trabalhistas, observados os critérios e as normas do Regimento Geral da IES e demais
regulamentação superior. A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela
Coordenação de cada curso com o aval do Diretor Geral da Faculdade. A relação dos docentes
selecionados será encaminhada para homologação e contratação pela Mantenedora, em
conformidade com o disposto em seu regulamento. A experiência no magistério superior e a
experiência profissional não acadêmica são os dois pontos básicos elementares na contratação do
corpo docente.
De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS os critérios de seleção e contratação dos
professores se dão da seguinte forma:
Art. 83 - Os professores serão contratados pela mantenedora, segundo o regime das leis
trabalhistas, observados os critérios e normas Regimentais da Mantenedora.
Art. 84. A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela Coordenação de Curso e
homologação pelo Conselho Superior, em conformidade com o disposto no Regimento da
Mantenedora.
Art. 85. São atribuições do professor:
I.

Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à aprovação do
Colegiado do Curso;

II.

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o
programa e carga horária;

III.

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os
resultados apresentados pelos estudantes;

IV.

Entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, nos
prazos fixados;
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V.

Observar o regime escolar e disciplinar na Faculdade; VI - elaborar e executar projetos
de pesquisa;

VI.

Votar, podendo ser votado para representante de sua classe no Conselho Superior;

VII.

Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de
comissões para as quais for designado;

VIII.
IX.

Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos;
Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento.

Art. 81 - As atividades docentes, para efeito deste Título, compreendem:
I.

As relacionadas com a preservação, elaboração e transmissão de conhecimentos,
por meio de:

a) Aulas, conferências, seminários e outras formas de exposição de debates;
b) Realização de trabalhos práticos de iniciação e treinamento;
c) Elaboração de trabalhos destinados à publicação e ligados ao ensino, pesquisa ou
extensão;
d) Participação em congressos e reuniões de caráter científico, didático, cultural e artístico,
para os quais seja designado;
II.

As relacionadas com a formação ética dos estudantes;

III.

As relacionadas com a administração da faculdade ou da própria mantenedora,
privativas do exercício da função docente a seguir:

a) Participação em trabalhos de programação e assessoramento vinculados ao ensino, à
pesquisa e à extensão;

b) Participação em comissões para as quais forem designados, visando à seleção de novos
docentes e de pesquisadores, verificação do aprendizado que não o da disciplina na qual seja
titular, ou execução de outras atividades de interesse da Instituição.

3. Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de
professores ________________________________________________________

O regime de trabalho do pessoal docente da faculdade será o da Consolidação das Leis de
Trabalho – CLT, da legislação complementar e das demais leis específicas, respeitadas as
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disposições estatutárias e regimentais da Faculdade e uma carga horária máxima de 36 horas
semanais, conforme estabelecido em convenção.
O Professor ou o Especialista será substituído, em suas faltas ou impedimentos legais, por um ou
mais professores, contratados por tempo determinado, especialmente para este fim, exigindo-se
para atuação idêntica formação acadêmica. Os afastamentos podem ocorrer com ou sem
remuneração, submetidos à análise dos motivos, pela Entidade Mantenedora, estando previsto
afastamento com remuneração, exclusivamente para fins de representação da Instituição, quando
esta julgar de extremo interesse a sua participação.

4. Política de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho ____________

O corpo docente da Faculdade LS terá sua carreira disciplinada pelo “Plano de Carreira Docente” no
que diz respeito à progressão de categorias funcionais, contratos e regimes de trabalho e
remuneração. Conforme novas turmas sejam iniciadas em cada curso (por conta da progressão da
turma iniciante para os módulos seguintes do curso, e considerando a formação de turmas no
período matutino e noturno), a expansão do corpo docente tende a seguir os quadros esboçados
abaixo, que explicitam o número de disciplinas disponíveis a cada semestre, desde a formação da
primeira turma do curso.
O intuito é facilitar a coesão do quadro, mantendo-o enxuto. Docentes serão aproveitados em mais
de uma disciplina, do mesmo período ou de períodos diferentes, respeitadas sua formação e
experiência, sempre que possível. A base do corpo docente será mantida por professores “parciais”,
designados para o trabalho didático em disciplinas específicas. A coordenação de curso e a direção
acadêmica contarão com profissionais envolvidos em regimes de trabalho diferenciados, com um
número de horas de dedicação maior, que permita o planejamento e a supervisão das atividades
acadêmicas, bem como o atendimento aos docentes e discentes.
Para o corpo docente, a política é no sentido de contratação de professores com uma titulação
ulterior no contexto da área, porém se encontrada dificuldades, estabelece estratégia de incentivo de
aperfeiçoamento no contexto da pós-graduação. O plano de carreira docente regulamenta a
admissão e os critérios de progressão na carreira. O programa da entidade contempla a política de
capacitação dos professores e dos técnicos administrativos:
•

Perceber salários compatíveis com a função docente, estipulados em seu contrato e segundo as
normas da Entidade Mantenedora;
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•

Escolher seus representantes nos órgãos colegiados da Faculdade;

•

Afastar-se temporariamente para a participação de cursos de pós-graduação, desde que
autorizado previamente pelo Colegiado do Curso, Conselho Superior e mediante apresentação
de respectivo projeto.

Como forma de incentivo à titulação do corpo docente, a Mantenedora já tem à disposição da
Faculdade um Plano de Cargos, Carreira e de Salários para o corpo docente, contemplando a
formação acadêmica do professor em níveis, denominados de categorias funcionais, assim definidas
segundo a titulação do professor e do técnico administrativo em tramite na IES.
A política de desenvolvimento de recursos humanos da Faculdade LS busca criar condições para o
crescimento pessoal e profissional, proporcionando oportunidade de conhecimento, desenvolvimento
de habilidades e de competências, em compromisso com a instituição e com a sociedade. Pretendese com as estratégias e ações propostas tornar o ambiente acadêmico humanístico nas relações de
trabalho e convívio social.
Seu objetivo no contexto das políticas de qualificação está voltado para um plano permanente
de desenvolvimento profissional, no que se refere ao corpo docente e pessoal administrativo, que
tem como estratégias:
1. Elevar o índice de qualificação do corpo docente, investindo em capacitação para o
desenvolvimento e qualificação, dando prioridade para capacitação interna e externa por meio
de parcerias com empresas ou intuições congêneres.
2. Implementar o projeto de qualificação do corpo técnico administrativo.
3. Definir uma política de atração de profissionais qualificados/titulados para os programas
institucionais.
4. Promover a capacitação dos recursos humanos nas áreas acadêmica, administrativa,
relacionamento pessoal e pedagógica.
5. Incentivar a capacitação continuada de todos os colaboradores.
6. Estimular programas de educação continuada nas áreas pedagógicas, metodológicas e didáticas
para equipes de formadores de profissionais na Instituição.
7. Implementar

um

programa

de

recepção

aos

docentes

e

técnico-administrativos

na

Faculdade e capacitação didático-pedagógico aos docentes recém-ingressos.
8. Fortalecer a integração sócio-político-comunitária.
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A Faculdade LS tem ainda como objetivo estabelecer:


Um programa institucional de desempenho nas diversas áreas de atuação da faculdade, a fim de
reformular o sistema de avaliação de desempenho vigente quanto a metas e objetivos definidos;



A busca de uma alocação otimizada do pessoal, com qualificação compatível para
desempenho das funções a exercer;



A implementação do programa de desenvolvimento institucional de valorização pessoal e
profissional ao corpo docente e demais colaboradores utilizando períodos de recesso letivo ou
de acordo com as necessidades institucionais;



Incentivo na participação em atividades extracurriculares por meio de implementação de
valorização aos membros participantes.

Para tanto, a Faculdade promove um diagnóstico das necessidades de capacitação; identifica os
fatores que efetivamente prejudicam as atividades do corpo técnico da instituição, estuda
procedimentos que busquem o comprometimento acadêmico-científico e promove mudanças de
atitudes, de comportamento profissional e incentivem a integração e o bem-estar social dos seus
colaboradores; implanta uma política de segurança no trabalho e na saúde, identificando áreas de
risco dentro da instituição; buscar otimizar a alocação dos recursos humanos sempre priorizando
iniciativas comportamentais e motivacionais.

5. Composição (titulação, regime de trabalho, experiência acadêmica no
magistério superior e experiência profissional não acadêmica) ____________

O Plano de Carreira Docente integra o Plano de Cargos, Salários e Carreira do pessoal docente e
técnico-administrativo. O Plano de Cargos, Salários e Carreira define, normatiza e disciplina as
condições de admissão, regime de trabalho, direitos e vantagens, deveres, afastamento.
A carreira do pessoal docente é constituída por categorias, classes e níveis. As categorias
constituem divisões da carreira fundamentadas na escolaridade e na titulação acadêmica, o que
implica um conjunto específico de competências, habilidades, responsabilidades e experiências
ligadas à qualificação e à formação profissional. As categorias são referências para a ascensão ou
promoção para uma categoria mais elevada ou para um cargo de maior complexidade, com aumento
remuneratório. Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria, as quais determinam a
progressão no quadro de carreira. Entende-se por progressão a passagem de um nível para outro
dentro da mesma categoria, oportunizando aumento de remuneração.

www.ls.edu.br/faculdade |

107

BACHARELADO EM ENFERMAGEM

As categorias são estabelecidas conforme a titulação do docente, da seguinte forma: I - Doutor; II Mestre; III - Especialista; IV – Graduado, com categorias nominadas de “D” a “A”.
Quanto aos níveis, as categorias subdividem-se em seis níveis. Para fins de ascensão à uma
categoria mais elevada, o critério é a titulação do docente e o enquadramento é automático. A
progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá mediante cumprimento de interstícios
mínimos de dois anos e avaliação de desempenho, observados os seguintes critérios básicos:
I.

Dedicação ao ensino, em nível de graduação e ou de pós-graduação, incluindo, entre outros,
indicadores como o envolvimento com o projeto pedagógico do curso e com projetos
institucionais, orientação de estudantes, atenção aos estudantes, comprometimento,

pro

atividade, criatividade, assiduidade, pontualidade, disponibilidade de tempo e cumprimento de
prazos;
II.

Promoção e execução de cursos ou de outros projetos de extensão;

III.

Promoção e execução de projetos de responsabilidade social;

IV.

Produção científica, incluindo, entre outros, publicações e apresentação de trabalhos em
eventos científicos;

V.

Avaliação do professor pelo estudante;

VI.

Avaliação do professor pela Instituição.

A avaliação do professor, para fins de progressão horizontal, cabe a uma Comissão Especial de
Avaliação designada pelo Conselho Superior, observado o perfil ético, técnico e profissional dos
membros a serem escolhidos. A avaliação bienal não é cumulativa, o que significa que serão levados
em conta o desempenho e o mérito do professor no respectivo período de dois anos, após os quais
se inicia sempre um novo ciclo avaliativo.
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VIII. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

1. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE
TRABALHO________________________________________________________

O Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade LS é constituído pelos funcionários que têm sob sua
responsabilidade a execução das atividades técnicas e de apoio administrativo necessárias ao bom
funcionamento da Instituição. São todos os servidores não-docentes.
A Faculdade investe na Política de qualificação e está em fase de implementação do plano de
carreira e regime de trabalho do técnico-administrativo. Além desta ação, são previstos cursos de
formação e capacitação, bem como palestras sobre motivação e formação de novos líderes.
O Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade LS – PCSA/LS – define
e regula a administração de cargos e salários do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade LS,
implementando sua política de valorização em consonância com as necessidades e diretrizes do
mercado de trabalho. Este plano tem a finalidade de:
I.

Promover a valorização do Corpo Administrativo da Faculdade LS, através do aprimoramento
das habilidades técnico-profissionais;

II.

Definir uma estrutura de cargos e salários capaz de possibilitar equilíbrio e coerência entre os
valores pagos e os serviços prestados;

III.

Possibilitar o reconhecimento profissional através da progressão e/ou ascensão funcional, com
base em diversas formas de avaliação;

IV.

Implementar critérios para a avaliação da oferta de cargos e salários, como forma de atrair e
manter na Instituição os melhores profissionais do mercado de trabalho;

V.

Estimular

o

aperfeiçoamento

do

Pessoal

Técnico-Administrativo,

possibilitando

seu

desenvolvimento profissional dentro da Instituição.
O Quadro da Carreira Técnico-Administrativa da Faculdade LS é composto por um conjunto de
categorias, cargos e respectivas funções, agrupados em carreiras funcionais, conforme regulamento
do PCSA/LS.
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O corpo técnico-administrativo será remunerado conforme o cargo a ser exercido e o regime de
trabalho, sendo que sua progressão na carreira se faz por senioridade conforme estabelecido na
Convenção Coletiva Sindical, ou por merecimento, considerando-se o desempenho pessoal,
afinidade com as funções e demais referências obtidas com sua chefia imediata, com a Direção e
com a Gestão de Pessoas. Todos são contratados sob o regime da legislação trabalhista (CLT),
estando sujeitos, ainda, ao disposto nas normas expedidas pelos órgãos da administração superior
da Faculdade.
Os funcionários técnico-administrativos são admitidos mediante contrato celebrado com a SANTANA,
na condição de Entidade Mantenedora e regidos pela legislação trabalhista em vigor e em
conformidade com o PCCS/LS. Cabe a Gestão de Pessoas a responsabilidade pelo processo de
recrutamento e seleção para o preenchimento de cargos, em conformidade com normas
estabelecidas pela Diretoria Administrativa.
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IX. APOIO PEDAGÓGICO

1. NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO
O Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NAPLS) possui como objetivo geral planejar,
coordenar e avaliar as ações pedagógicas desenvolvidas da Faculdade LS e, dessa forma, contribuir
para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de Graduação e Pós- Graduação.

O corpo docente da Faculdade LS tem vasta experiência pedagógica, alcançando assim o ápice de
todos os conteúdos curriculares dentro de uma performance de excelência no seu desenvolvimento.

São objetivos específicos do NAPLS:


Oferecer ao corpo docente apoio didático-pedagógico permanente e momentos de formação
continuada em serviço, subsidiar teórica e metodologicamente os docentes;



Oferecer aos estudantes mecanismos de melhoria do processo de aprendizagem, buscando o
fortalecimento do desempenho acadêmico;



Incentivar ações inovadoras nas atividades de ensino.

Para tanto, possui como linhas de atuação as seguintes orientações:
1. Apoio didático-pedagógico aos coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, no
sentido de aprimorar e desenvolver as atividades docentes e discentes, acompanhando a
execução do projeto pedagógico dos cursos;
2. Acompanhamento o Programa de Nivelamento/Integração de novos estudantes promovido a
cada semestre pelas coordenações dos cursos;
3. Análise dos perfis das turmas e orientações aos coordenadores e professores sobre
demandas específicas de conteúdo, alterações curriculares ou situações didáticopedagógicas diferenciadas;
4. Realização de acompanhamento pedagógico aos estudantes, individual ou em grupo,
desenvolvendo métodos de estudo que facilitem ao processo de ensino-aprendizagem;
5. Elaboração de manuais de orientação para docentes e discentes, em acordo com as
coordenações dos cursos, e implantação após validação junto aos coordenadores e
colegiados de cursos;
6. Auxilio aos professores, quando demandado, sobre a didática utilizada em suas aulas;

www.ls.edu.br/faculdade |

111

BACHARELADO EM ENFERMAGEM

7. Análise pedagógica dos resultados do desempenho dos alunos no Exame Nacional de
Cursos (Enade) e nas avaliações multidisciplinares, de forma a fornecer subsídios aos
coordenadores de cursos e contribuir para a revisão dos planejamentos de ensino;
8. Acompanhamento o desempenho acadêmico dos estudantes, por meio de sistema específico,
analisando resultados dos desempenhos no semestre, de forma a subsidiar decisões e
correções por parte dos professores, coordenações e/ou direção dos cursos;
9. Coordenação

e

acompanhamento

das

atividades

complementares

curriculares

e

extracurriculares de acordo com as demandas exigidas pelas coordenações dos cursos;
10. Organização, a partir das demandas dos coordenadores de cursos, dos calendários
acadêmicos letivos;
11. Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos monitores de disciplinas, com vistas o
melhor desempenho das turmas em geral e de alunos que apresentam dificuldades;
12. Resolução, no âmbito de sua competência, questões disciplinares e encaminhá-las, aos
coordenadores de cursos, para a aplicação das regras estabelecidas nos regulamentos dos
cursos;
13. Promoção da integração entre a IES e a comunidade em articulação com os as coordenações
dos cursos, de modo a propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da
comunidade escolar e da sociedade civil;
14. Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas dos cursos, em conjunto
com os membros da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade LS, para retroalimentação
dos Projetos Pedagógicos de Cursos e conscientização da comunidade acadêmica da sua
importância na melhoria contínua da qualidade do ensino.
15. Estabelecimento de processos participativos e democráticos que contribuam para a formação
de uma cultura de respeito à dignidade humana, valorizando a diversidade;
16. Promoção dos cursos de formação de professores na Faculdade LS.
17. Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência nos cursos de graduação e
pós-graduação.
18. Fomento a realização de atividades extracurriculares;
19. Acompanhamento dos projetos integradores desenvolvidos pela IES;
20. Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras.

Nesse sentido, para concretizar as suas ações o NAPLS desenvolve os seguintes programas:


Programa de Desenvolvimento Profissional Docente



Programa de Nivelamento e Apoio Pedagógico



Programa de Monitoria



Programa de Atendimento Psicopedagógico
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Programa de Bolsas de Estudos



Programa de Acompanhamento de Egressos

2. A SECRETARIA ACADÊMICA
A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento escolar e
administrativo da Faculdade, dirigido por um Secretário Geral, sob a orientação do Diretor Geral.
O Secretário Geral terá sob sua guarda todos os livros de escrituração escolar, arquivos, prontuários
dos alunos e demais assentamentos em livros fixados por este Regimento e pela legislação vigente.

Compete ao Secretário Geral:
I.

Chefiar a Secretaria fazendo a distribuição equitativa dos trabalhos aos seus auxiliares, para o
bom andamento dos serviços;

II.

Comparecer às reuniões do Conselho Superior, secretariando-as e lavrando as respectivas atas;

III.

Abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os à assinatura do Diretor
Geral;

IV.

Organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, prontamente, a
qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou direção da Faculdade;

V.

Redigir editais de processo seletivo e elaborar as listas de chamadas para exames e matrículas;

VI.

Publicar, de acordo com este regimento, o quadro de notas de aproveitamento de provas, dos
exames e a relação de faltas, para o conhecimento de todos os interessados;

VII.

Trazer atualizados os prontuários dos alunos e professores;

VIII.

Organizar as informações da direção da faculdade e exercer as demais funções que lhe forem
confiadas.

3. A BIBLIOTECA
A Faculdade dispõe de uma biblioteca especializada para uso do corpo docente e discente e da
comunidade da região, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.
A biblioteca, organizada de acordo com os princípios internacionalmente aceitos em biblioteconomia,
rege-se por regulamento próprio.
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X.

INFRAESTRUTURA

1. AS INSTALAÇÕES
A adequação das instalações, bem como o Planejamento Econômico-Financeiro, considerou os
quatro primeiros cursos já implantados e os demais planejados para o triênio com alguns já em
trâmite no Ministério da Educação.

a. Instalações – Unidade 1
FACULDADE LS
Assistente de coordenação
Assistente de direção geral da faculdade
Biblioteca
Comitê de ética e pesquisa

7m2
10m2
482,63m²
4,44m2

Coord. de biologia bacharelado e licenciatura

5,36m2

Coordenação de enfermagem
Coordenação de farmácia
Coordenação de nutrição
Copa
DECOB/Convênios

10,96m2
10,91m2
5,58m2
4,56m2 e outra de 5m2
12,19m2
17m2
13,2m2
18m2
51m2
53m2
51m2
87,5m2
1000 vagas
10,60m2
10,98m2

Diretora geral da faculdade
Diretor administrativo
Diretor geral
Espaço de convivência- - 2ª andar
Espaço de convivência - Térreo
Espaço de convivência- 1º andar
Espaço de convivência- 3ª andar
Estacionamento

Financeiro
Gabinete individual de trabalho Estágio e TCC
Gabinetes de trabalho para professores de tempo integral
22,44m2
(total 4 salas)
Hall de atendimento-secretaria e financeiro

36,81m2

Laboratórios em geral

1200m2
232,41m2
11m2
80m2

Pátio
Pós-graduação
Praça de alimentação
Presidência
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Reprografia
SAA
Sala da CPA
Sala de atendimento psicopedagógico
Sala de constas a pagar
Sala de contas a receber
Sala de reunião
Sala de servidores (Data Center)
Sala do áudio e vídeo
Sala dos professores
Sala dos professores – Aulas práticas
Sanitários
Secretaria Acadêmica
Salas de aula
11 salas
08 salas
03 salas
01 sala
01 sala

7m2
10,89m2
11m2
7m2
19m2
19m2
12,41m2
8m2
7m2
28m2
11m2
12 m2
55m2
62,9m2
62,64m2
43,80m2
65,86m2
21,90m2

b. Instalações – Unidade 2
FACULDADE LS
Assistente de coordenação
Auditório
Banheiro Feminino 2 (8 box)
Banheiro Masculino 2 (4 box)
Banheiro Masculino e Feminino 1
Banheiro PNE Feminino
Banheiro PNE Masculino
Coordenação de Administração e Gestão Financeira
Coordenação de Gestão Hospitalar
Copa
Depósito da mantenedora
Diretora de ensino
DML (departamento de limpeza)
Gerencia administrativa e financeira
Gabinetes de trabalho para professores de tempo integral
(total 3 salas)
Hall 1
Hall 2
Hall da copa
Laboratório de informática
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7,44m2
32m2
195m2
14m2
39m2
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Diretoria Financeira
Sala da TI
Sala de recursos humanos (DP)
Sala de reuniões/direção
Sala dos professores
T1
Tesouraria
Vestuário Feminino
Vestuário Masculino
Lanchonete
Salas de aula
04 salas
02 salas
02 salas
02 salas
01 sala
01 sala
01 sala
01 sala

17,83m2
18m2
22m2
9,87m2
26m2
3m2
10 m2
10m2
11m2
12,23m2

01 sala

33m2
49m2
63m2
9,40m2
38,18m2
64,61m2
66m2
67m2
42m2

01 sala

9,20m2

c. Infraestrutura de Acessibilidade aos Deficientes Físicos
Os deficientes físicos têm acesso ao prédio por meio de rampa, localizada na entrada principal, e
por elevadores que possibilitam o acesso às salas de aula localizadas nos pavimentos superiores. As
instalações da instituição foram projetadas em conformidade com a Portaria 3.284/2003 da
Secretaria de Educação Superior. Fundamentados nesse documento, a acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiências compreendem: acesso aos espaços de uso coletivo; reserva de vagas no
estacionamento da Instituição; rampa e elevador propiciando circulação de cadeira de rodas;
portas e banheiros com espaços adequados ao 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.

Quanto ao portador de deficiência visual, se houver necessidade a instituição equipará com máquina
de datilografia braile, impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz,
gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para
ampliação de texto para atendimento a estudante com visão subnormal, lupas, réguas de leitura,
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scanner acoplado ao computador. Fazendo-se necessário, será também adquirido gradual acervo
bibliográfico em braile e de fitas sonoras para uso didático.

Para os portadores de deficiência auditiva, caso a instituição tenha estudante portador desta
deficiência, será providenciado, se necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa,
contando com período de provas, flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o
conteúdo semântico, e estímulo o aprendizado da língua portuguesa na modalidade escrita,
para

uso

de

vocabulário

pertinente

as disciplinas do curso em que o estudante estiver

matriculado.

d. Laboratório de Informática

Laboratório

m2 por

Área (m2)

(nº ou nome)

estação
69 m2

Laboratório 1

2 m2

m2 por
estudante
2 m2

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de apresentação –
Power Point, correio eletrônico - Outlook, browser - Internet Explorer, Mozilla Firefox.
Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Qtde.

Especificações
Processador Intel® Core (TM) i3-4160
CPU 3.6GHz
Sistema Operacional Windows 7 Professional

40

Memória SDRAM 4 GB
Gravadora de DVD
Internet e Intranet
Comunicador

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Equipamento

Especificação

Disco Rígido ou HD

500 GB

Fonte de Alimentação

550 watts

CPU ou o Processador

Processador Intel® Core (TM) i3-4160
CPU 3.6GHz

Placa - Mãe
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Memória RAM

4 GB

Gravadora

DELL

Monitor

15.6’’ LED

Impressora Laser

Brother HL5350

Mouse

Optical

Teclado

Padrão ABNT

Scanner

Multifuncional

Sistema Operacional: Windows – oem Windows 7 Professional
(licenciado) Editores de Texto
Editores de Texto Pacote Office

Word 2007

Planilha de Texto

Excel 2007

Editores Gráficos e Editoração Eletrônica
Gerenciadores de Banco de Dados

SQL 2008

Multimídia

Áudio e vídeo, projetor

Sistema de Rede - Conectividade

Vivo

Mundial – Internet – Provedor
ADSL

25 Mbps multiusuário com firewall

Home Page – Web

www.ls.edu.br

Correio Eletrônico

contato@ls.edu.br

Art Finance é um software completo que abrange as áreas de Contas a Pagar, Receber,
Tesouraria e Controle Bancário. Integra-se ao Service - Software de Gestão de Vendas,
Serviços e CRM FATUMATIC – Sistema de Faturamento – é um sistema que auxilia no
controle diário e principalmente no gerenciamento da sua empresa o sistema
disponibiliza orçamentos, pedidos de vendas, notas fiscais e controle de duplicatas,
dentre outros softwares que serão disponibilizados no decorrer do curso.
Link

dedicado

administrativo;

link 2 Mbps multiusuário com firewall

banda larga educacional todo o prédio
com ambiente - wi-fi.

O laboratório de informática está sob a responsabilidade dos professores de disciplinas afins, cujos
são auxiliados por um monitor contratado para apoio às atividades do corpo discente. Todos os
usuários previamente cadastrados têm acesso a uma infraestrutura necessária para a realização de
suas tarefas acadêmicas, além de acesso à Internet. A FACULDADE LS possui Laboratório de
Informática, localizados andar térreo, medindo 98 m2, com acesso livre aos computadores para
estudantes e professores, dentro do horário de funcionamento.
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O acesso aos computadores é livre aos estudantes previamente cadastrados e professores da
Faculdade, dentro do horário de funcionamento, havendo uma exceção a estes Laboratórios, nos
horários em que tenham lugar as disciplinas de informática constantes na estrutura curricular. Dentro
deste horário o laboratório é de uso preferencial para o desenvolvimento de aulas práticas da
disciplina, seguindo o horário conforme abaixo:

HORÁRIO

ABERTURA

ENCERRAMENTO

2ª a 6ª feira

08h

22h30

Sábado

08h

13h

Os professores de disciplinas afins são auxiliados por um monitor contratado para apoio às
atividades do corpo discente. Todos os usuários previamente cadastrados têm acesso a uma
infraestrutura necessária para a realização de suas tarefas acadêmicas, além de acesso à Internet.

e. Recursos Audiovisual
Item
Data Show
Câmeras
Vídeo móvel equipado com CPU
Quadro Branco

Observações
Digital

Quantidade
35
02
02
37

f. Plano de atualização tecnológica e manutenção dos equipamentos:
A Faculdade LS conta com um planejamento de atualização tecnológica dos laboratórios,
substituindo máquinas e periféricos e ou adquirindo softwares de acordo com a necessidade dos
cursos.
Algumas disciplinas têm softwares que as suportam.

O intuito da IES é providenciar na

especificidade de cada curso dentro da importância para o sucesso do ensino aprendizagem.
A manutenção dos equipamentos é feita de forma preventiva, semestralmente e corretiva de acordo
com a necessidade.
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g. Laboratórios de Saúde – Relação de Materiais:
ANATOMIA HUMANA E ANATOMIA COMPARADA
Mobiliário/Equipamento
Agulha

Quantidade
03

Apoio para livros
Aquário expositor
Armário com bancada tampa em granito com
15 portas
Armário de vidro (cristaleira)
Bacia inox
Bancada tampa em granito com 32 portas
Bandeja inox
Banqueta
Cabo de bisturi
Cabo de bisturi
Cadáver formolizado
Cadáver fracionado
Cadáver glicerinado
Cadeira para alunos
Cadeira para o professor
Chuveiro lava-olhos
Feto
Guarda-volumes
Lixeira
Lousa
Maca hospitalar
Maca inox
Mesa para aluno - Redonda
Mesa para professor
Modelo de articulação
Modelo de articulação
Modelo de membro inferior
Modelo de membro superior
Modelo esqueleto - pequeno
Modelo esqueleto tamanho natural
Modelo hemiface
Modelo hemipelve gravídico
Modelo muscular – Pequeno
Modelo pulmão
Modelo torso - Pequeno
Modelo torso feminino
Óculos de proteção
Peças anatômicas
Pinça de procedimento
Pinça dentro de rato
Pinça hemostática
Quadro modelo anatômico

07
07
01
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01
02
01
04
25
16
16
04
01
01
32
01
01
20
01
02
01
01
02
09
01
04
04
02
02
01
01
01
01
02
01
02
02
14
Inúmeros sistemas
09
27
02
04
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Quadro sistema anatômico
Recipiente plástico para peças anatômicas
Tanque inox para glicerina
Tela para projetor
Tesoura curva
Ventilador de teto

08
10
01
01
10
03

MICROSCOPIA E MACROSCOPIA
Mobiliário/Equipamento
Armário com 3 portas e 8 gavetas
Armário de 2 portas com 18 gavetas - laminário

Quantidade
01
01

Bancada de madeira para microscópios

05

Banqueta
Barrilete para água destilada
Braçadeira - Suporte de braço para coleta de
sangue
Cadeira branca
Caixa de lâmina histológica humana permanente
Caixa de lâmina histológica vegetal permanente
Câmara de Neubauer
Câmera digital color para microscópio
Contador de leucócitos manual
Lixeira
Lousa
Lupa estereoscópica
Microscópio óptico
TV LED 42” - LG
Ventilador de teto

30
01
01

Vidrarias
Bercinho para corar lâmina
Bastão de vidro
Pipeta graduada 20 ml
Pipeta graduada 10 ml
Pipeta graduada 5 ml
Pipeta graduada 2 ml
Pipeta volumétrica de 1 ml
Pipeta volumétrica de 1 ml
Pêra

Quantidade
13
04
09
11
20
08
10
09
06

01
72
27
05
01
01
02
01
05
30
01
03

MULTIDISPLINAR 1
Mobiliário/Equipamento
Agitador de tubos Vortex QL-901
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Agitador magnético com aquecedor
Analgesímetro
Ar condicionado
Armário com tampo de granito em 12 portas
Autoclave
Balança analítica
Balança digital analítica
Bancada de madeira
Banho-maria
Banqueta
Barrilete para água destilada
Batedeira
Bico de Bunsen
Braçadeira - Suporte de braço para coleta de
sangue
Cadeira branca
Capela
Carrinho de medicação
Centrífuga
Chapa aquecedora
Chuveiro lava-olhos
Colorímetro
Espectrofotômetro
Estante para materiais
Estufa
Fogão elétrico
Forno micro-ondas
Liquidificador doméstico
Liquidificador industrial
Lixeira
Lousa
Manta aquecedora
Micropipeta 10µL
Micropipeta 100µL
Micropipeta 1000µL
Micropipeta 20µL
Micropipeta 200µL
Micropipeta 25µL
Micropipeta 50µL
Mixer arno
Micropipeta 500µL
Ponto de fusão

01
01
01
02
01
01
01
02
02
36
01
01
04
01

Vidrarias
Adaptador de vidros – 3 vias
Almofariz com pistilo de vidro
R4Balão de destilação 250 ml
Balão de destilação 500 ml
Balão de fundo chato 1.000 ml
Balão de fundo chato 100 ml

Quantidade
02
10
10
11
06
07
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02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
02
02
02
02
02
02
02
02
05
01
01
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Balão de fundo chato 25 ml
Balão de fundo chato 250 ml
Balão de fundo chato 500 ml
Balão de fundo redondo – 3 vias
Balão de fundo redondo 1.000ml
Balão de fundo redondo 100 ml
Balão de fundo redondo 2.000 ml
Balão de fundo redondo 250 ml
Balão de fundo redondo 500 ml
Balão volumétrico (âmbar) 1.000ml
Balão volumétrico (âmbar) 250 ml
Balão volumétrico (âmbar) 500 ml
Balão volumétrico 1.000 ml
Balão volumétrico 100 ml
Balão volumétrico 2.000 ml
Balão volumétrico 25 ml
Balão volumétrico 250 ml
Balão volumétrico 500 ml
Bastão de vidro
Béquer 100 ml
Béquer 1000 ml
Béquer 300 ml
Béquer 50 ml
Béquer 600 ml
Bercinho para coloração de lâmina
Bureta 10 ml
Bureta 100ml
Bureta 25 ml
Bureta 50 ml
Bureta 50 ml
Bureta de filtragem
Cabeça de destilação de Claisen com
condesador de West
Cadinho Médio
Cadinho pequeno
Cálice de decantação 150 ml
Cálice de decantação 250 ml
Cálice de decantação 500 ml
Cálice de sedimentação (liso)
Condensador com serpentina
Condensador e extrator – grande
Condensador e extrator – médio
Condensador e extrator – peq.
Condensador sem serpentina
Conexões
Dessecador
Erlenmeyer 1.000 ml
Erlenmeyer 100 ml
Erlenmeyer 50 ml
Erlenmeyer boca estreita 250 ml
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03
12
15
02
07
04
01
08
07
05
10
10
22
07
03
03
05
10
07
02
04
08
04
08
06
10
02
10
10
02
01
03
05
05
02
02
02
02
07
01
01
05
08
20
01
10
09
05
13
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Erlenmeyer boca estreita 500 ml
Erlenmeyer boca larga 250 ml
Erlenmeyer com tampa 250ml
Erlenmeyer com tampa 500ml
Erlenmeyer para destilação 250 ml
Erlenmeyer para destilação 500 ml
Espátula
Frasco conta-gotas 100 ml
Frasco conta-gotas 40 ml
Frasco de vidro grande com tampa
Funil de decantação
Funil de haste longa (simples) grande
Funil de haste longa (simples) médio
Funil de haste longa (simples) pequeno
Funil de separação 250 ml
Funil de separação 500 ml
Garrafa de destilação
Gral e pistilo
Kitassato 1.000 ml
Kitassato 250 ml
Kitassato 500 ml
Manta aquecedora
Peneiras
Pêra
Picômetro 250 ml
Picômetro 500 ml
Pipeta graduada 1 ml
Pipeta graduada 10 ml
Pipeta graduada 2 ml
Pipeta graduada 20 ml
Pipeta graduada 25 ml
Pipeta graduada 5 ml
Pipeta Pasteur
Pipeta volumétrica 1 ml
Pipeta volumétrica 10 ml
Pipeta volumétrica 2 ml
Pipeta volumétrica 20 ml
Pipeta volumétrica 25 ml
Pipeta volumétrica 5 ml
Placa de Kline
Placa de Petri (grande)
Placa de Petri (médio)
Placa de Petri (pequeno)
Proveta 1.000 ml
Proveta 100 ml
Proveta 250 ml
Proveta 50 ml
Proveta 500 ml
Proveta sem marcação
Secador de filtro
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06
05
03
02
03
03
05
03
04
04
02
06
05
06
05
03
04
10
03
04
03
03
07
10
03
05
17
11
12
12
04
23
11
16
02
04
02
11
08
20
20
20
06
04
06
10
03
02
05
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Torneira de vácuo
Tubo adaptador 105º com junta fêmea
Tubo de ensaio 20 ml
Tubo de ensaio 50 ml
Tubo de hemólise
Tubo Ifile determinador de ponto de fusão
Vidraria para filtração osmótica
Vidro de relógio (médio)

03
03
150
50
200
03
05
05

MULTIDISCIPLINAR 2
Mobiliário/Equipamento
Agitador de tubos Vortex QL-901
Armário com tampo de granito e 6 portas
Balança digital
Bancada de madeira
Banho-maria
Banqueta
Barrilete para água destilada
Braçadeira - Suporte de braço para coleta de
sangue
Cadeira branca
Computador
Espectrofotômetro
Estante para materiais
Freezer horizontal
Lavador de placa - Elisa
Leitor de Elisa
Lixeira
Lousa
Manta aquecedora
Manta aquecedora
Mesas auxiliar branca
Micropipeta 10µL
Micropipeta 100µL
Micropipeta 1000µL
Micropipeta 20µL
Micropipeta 200µL
Micropipeta 25µL
Micropipeta 50µL

Quantidade
01
03
01
02
01
21
01

Vidrarias
Adaptador de vidro
Balão de destilação 250 ml
Balão de destilação 500 ml
Balão de fundo redondo 1.000 ml
Balão de fundo redondo 100 ml

Quantidade
11
04
06
05
05
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01
01
02
01
02
02
01
01
02
01
01
02
02
03
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Balão de fundo redondo 2.000 ml
Balão de fundo redondo 250 ml
Balão volumétrico 10 ml
Balão volumétrico 100 ml
Balão volumétrico 250 ml
Balão volumétrico 50 ml
Balão volumétrico 500 ml
Bastão de vidro
Béquer 1.000 ml
Béquer 300 ml
Béquer 50 ml
Béquer 600 ml
Bureta 10 ml
Bureta 100 ml
Bureta 25 ml
Bureta 50 ml
Erlenmeyer 1.000 ml
Erlenmeyer 100 ml
Erlenmeyer 25 ml
Erlenmeyer 500 ml
Funil de haste longa (simples) médio
Funil de haste longa (simples) pequeno
Pipeta graduada 1 ml
Pipeta graduada 10 ml
Pipeta graduada 2 ml
Pipeta graduada 20 ml
Pipeta graduada 5 ml
Pipeta Pasteur
Pipeta volumétrica 5 ml
Proveta 1.000 ml
Proveta 100 ml
Proveta 250 ml
Proveta 50 ml
Proveta 500 ml
Tubo de ensaio grande
Tubo de ensaio médio
Tubo de hemólise

01
05
01
05
03
04
07
07
04
05
05
05
09
02
10
09
05
07
08
05
03
03
26
10
05
19
19
20
08
02
03
02
07
02
30
30
100

MULTIDISPLINAR 3
Mobiliário/Equipamento
Agitador de tubos Vortex QL-901
Agitador maguinético
Armário de madeira com gavetas
Balança digital
Bancada de madeira - fórmica
Bancada inox
Banho-maria
Banqueta
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01
01
02
01
01
01
01
10
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Barrilete para água destilada
Braçadeira - Suporte de braço para coleta de
sangue
Cadeira branca
Capela de manipulação
Centrífuga
Chuveiro lava-olhos
Computador
Lixeira
Lupa esteoscópica
Manta aquecedora
Mesa auxiliar branca
Mesa para computador
Micropipeta 10µL
Micropipeta 100µL
Micropipeta 1000µL
Micropipeta 20µL
Micropipeta 200µL
Micropipeta 25µL
Micropipeta 50µL
Microscópio óptico
Mufla
pHmetro

Vidrarias
Almofariz com pistilo porc. (grande)
Almofariz com pistilo porc. (médio)
Almofariz com pistilo porc. (peq.)
Apatador de vidro - 3 vias
Balão de dest. fundo chato 500 ml
Balão de fundo chato 1.000 ml
Balão de fundo chato 100 ml
Balão de fundo chato 250 ml
Balão de fundo chato 500 ml
Balão de fundo redondo – 3 vias
Balão de fundo redondo 1.000ml
Balão de fundo redondo 100 ml
Balão de fundo redondo 2.000 ml
Balão de fundo redondo 250 ml
Balão de fundo redondo 500 ml
Balão volumétrico (âmbar) 250 ml
Balão volumétrico (âmbar) 500 ml
Balão volumétrico 1.000 ml
Balão volumétrico 2.000 ml
Balão volumétrico 250 ml
Balão volumétrico 50 ml
Balão volumétrico 500 ml
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01
01
01
01
01
01
01
02
02
03
01
01
01
02
01
01
02
01
01
04
01
01

Quantidade
02
02
02
01
02
02
04
05
02
02
08
05
02
09
08
05
05
10
03
05
06
07
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Bastão de vidro
Béquer 100 ml
Béquer 1000 ml
Béquer 300 ml
Béquer 50 ml
Béquer 600 ml
Bureta com filtro
Bureta de 10 ml
Bureta de 100 ml
Bureta de 25 ml
Bureta de 50 ml
Cabeça de destilação de Claisen com
condesador de West
Cadinho Médio
Cadinho pequeno
Cálice de decantação 150 ml
Cálice de decantação 250 ml
Cálice de decantação 500 ml
Cálice de sedimentação (liso)
Condensador com serpentina
Condensador sem serpentina
Conexões de vidro
Dessecador
Erlenmeyer 1.000 ml
Erlenmeyer boca estreita 100 ml
Erlenmeyer boca estreita 250 ml
Erlenmeyer boca estreita 500 ml
Erlenmeyer boca larga 250 ml
Erlenmeyer boca larga 500 ml
Erlenmeyer com tampa 250ml
Erlenmeyer com tampa 500ml
Erlenmeyer com tampa 500ml
Erlenmeyer com tampa 50ml
Espátulas
Frasco conta-gotas 100 ml
Frasco conta-gotas 40 ml
Frasco de separação a vácuo
Frasco de vidro grande com tampa
Funil de decantação 1000 ml
Funil de filtração
Funil de haste longa (simples) grande
Funil de haste longa (simples) médio
Gral e pistilo de vidro
Junta adaptada 105º com junta fêmea
Peneiras
Pêra
Pipeta graduada 1 ml
Pipeta graduada 10 ml
Pipeta graduada 2 ml
Pipeta graduada 20 ml
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02
02
04
05
04
05
01
09
02
10
10
02
05
05
02
02
02
02
03
05
17
01
05
05
07
04
05
04
03
02
03
03
05
03
04
03
04
02
04
05
04
11
02
05
06
13
11
08
09
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Pipeta graduada 5 ml
Pipeta Pasteur
Pipeta volumétrica 1 ml
Pipeta volumétrica 10 ml
Pipeta volumétrica 2 ml
Pipeta volumétrica 20 ml
Pipeta volumétrica 5 ml
Placa de Petri (grande)
Placa de Petri (médio)
Placa de Petri (pequeno)
Proveta 1.000 ml
Proveta 100 ml
Proveta 50 ml
Proveta 500 ml
Proveta sem marcação
Secador de filtro
Torneira de vácuo
Tubo de ensaio
Tubo de hemólise
Tudo Ifile determinador de ponto de fusão
Vidro de relógio (médio)

20
20
11
16
02
04
15
20
20
20
02
05
07
03
02
05
02
50
50
02
05

PARASITOLOGIA E FLUIDOS CORPORAIS
Mobiliário/Equipamento
Armário de madeira - pia
Bancada com tampo de mármore para
microscópios
Baqueta
Câmera digital color para microscópio Opton
Centrífuga
Geladeira
Lixeira
Lousa
Lupa
Manta aquecedora
Microscópio
Quadro de parasitologia – Teníase e
Cisticercose
TV 29” - samsung

Vidrarias
Balão de fundo chato 250 ml
Balão volumétrico 250 ml
Balão volumétrico 50 ml
Balão volumétrico 500 ml
Bastão de vidro
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Quantidade
01
01
21
01
01
01
02
01
15
02
12
01
01

Quantidade
05
05
02
07
07
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Béquer 100 ml
Béquer 1000 ml
Béquer 300 ml
Béquer 50 ml
Béquer 600 ml
Bercinho para corar lâmina
Cálice de decantação 150 ml
Cálice de decantação 250 ml
Cálice de decantação 500 ml
Cálice de sedimentação (liso)
Erlenmeyer boca estreita 150 ml
Erlenmeyer boca estreita 250 ml
Erlenmeyer boca estreita 500 ml
Funil de haste longa (simples) grande
Funil de haste longa (simples) médio
Funil de haste longa (simples) peq.
Funil de sedimentação 100 ml
Gral e pistilo de vidro
Peneiras
Pêra
Pipeta graduada 1 ml
Pipeta graduada 10 ml
Pipeta graduada 2 ml
Pipeta graduada 20 ml
Pipeta graduada 5 ml
Pipeta Pasteur
Pipeta volumétrica 1 ml
Pipeta volumétrica 5 ml
Placa de Kline
Proveta 1.000 ml
Proveta 100 ml
Proveta 250 ml
Proveta 50 ml
Proveta 500 ml
Tubo de ensaio
Tubo de hemólise
Vidro de relógio (grande)
Vidro de relógio (médio)
Vidro de relógio (pequeno)

02
04
05
04
05
02
05
10
05
10
05
05
05
05
03
04
11
02
17
06
13
11
08
09
20
30
11
20
08
04
03
02
07
02
100
100
02 13
10 07
04 12

MICROBIOLOGIA E BROMATOLOGIA
Mobiliário/Equipamento
Agitador de tubos Vortex QL-901
Agitador horizontal - Shaker
Agitador magnético com aquecimento
Armário de madeira - pia
Armário de madeira com tampo de mármore
com 10 portas e 8 gavetas
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Quantidade
03
01
01
01
01
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Armário de vidro - Cristaleira
Balança analítica
Balança semi-analítica
Bancada com tampo em mármore
Banho-maria
Banqueta
Barrilete para água destilada
Bico de Bunsen
Cadeira acolchoada preta
Capela de fluxo laminar
Carrinho metálico para transporte
Centrífuga
Chuveiro lava-olhos
Estufa bacteriológica
Forno micro-ondas
Geladeira
Jarra de cultura para anaeróbio
Lixeira
Lousa
Mesa agitadora orbital
Paquímetro
PHmetro
Suporte para coloração de lâmina
Suporte para tela de amianto
Termômetro de parede

01
01
01
02
01
25
01
04
01
01
01
01
01
02
01
02
02
02
01
01
10
02
01
04
01

Vidrarias
Almofariz com pistilo (vidro)
Balão de fundo chato 1.000 ml
Balão de fundo chato 500 ml
Balão de fundo chato 250 ml
Balão volumétrico 1.000ml
Balão volumétrico 250 ml
Balão volumétrico 100 ml
Balão volumétrico 50 ml
Bastão de vidro
Béquer 1.000ml
Béquer 500 ml
Béquer 100 ml
Béquer 50 ml
Béquer 25 ml
Bercinho para corar lâmina
Erlenmeyer 1.000 ml
Erlenmeyer 500 ml
Erlenmeyer 250 ml
Erlenmeyer 150 ml
Erlenmeyer 100 ml
Funil de buchner (grande)
Funil de Buchner (pequeno)
Funil de haste longa (simples) grande

Quantidade
02
04
02
02
07
01
01
02
25
02
12
07
07
18
02
04
02
06
01
03
01
01
05
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Funil de haste longa (simples) médio
Funil de haste longa (simples) pequeno
Microtubo (Eppendorf)
Pipeta graduada 20 ml
Pipeta graduada 10 ml
Pipeta graduada 5 ml
Pipeta graduada 2 ml
Pipeta graduada 1 ml
Pipeta Pasteur
Pipeta volumétrica 1 ml
Placa de Petri (pequeno)
Placa de Petri (médio)
Placa de Petri (grande)
Proveta 1.000 ml
Proveta 100 ml
Proveta 50 ml
Proveta 20 ml
Tubo cônico com tampa 50 ml
Tubo cônico com tampa 15 ml
Tubo de ensaio com tampa
Tubo de ensaio
Tubo de hemólise
Vidro de relógio (pequeno)
Vidro de relógio (grande)

05
01
2000
08
27
66
33
74
07
01
44
256
44
01
03
04
02
30
40
250
250
200
05
01

BIOLOGIA MOLECULAR
Mobiliário/Equipamento
Agitador de tubos Vortex QL-901
Armário de madeira com portas de vidro
Armário de madeira com tampo de mármore
e 4 portas
Balança digital analítica
Bancada de ferro com tampo de mármore
Baqueta
Barrilete para água destilada
Cuba de eletroforese
Fluxo laminar
Fonte de eletroforese
Freezer
Geladeira
Lixeira
Lousa pequena
Mesa de madeira quadrada
Microcentrífuga
Micro-ondas
Micropipeta 10µL
Micropipeta 100µL
Micropipetas 1000µL

www.ls.edu.br/faculdade |

Quantidade
01
01
01
01
01
02
01
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Micropipetas 2µL
Micropipetas 20µL
Micropipetas 200µL
Transiluminador

01
02
02
02

LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 1
Mobiliário/Equipamento
Ar condicionado
Armário de madeira - pia
Balança antropométrica
Balança digital - infantil
Biombo
Cadeira de professor
Carrinho para equipamentos
Escada
Estadiômetro de madeira
Lixeira
Lousa
Maca
Mesa auxiliar
Mesa de professor

Quantidade
01
01
04
01
05
01
01
02
01
01
01
06
01
01

LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 2
Mobiliário/Equipamento
Armário de madeira
Armário de madeira - pia
Bacia inox
Balança mecânica – infantil
Balde inox
Bandeja inox
Berço
Biombo
Cadeira de banho
Cadeira preta
Cama
Colchão
Comadre inox
Cuba rim inox
Escada
Estadiômetro de madeira
Hamper
Jarra inox
Lixeira
Lousa
Manequim adulto
Manequim infantil
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01
01
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01
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02
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01
01
02
01
01
01
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Mesa redonda

02

Papagaio inox

01

LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 3
Mobiliário/Equipamento
Armário de madeira
Armário de madeira - pia
Armário de vidro - Cristaleira
Bacia inox
Balança analógica - infantil
Balança antropométrica
Balde inox
Bandeja inox
Berço
Biombo
Cadeira de rodas
Cadeira preta
Cama
Comadre inox
Cuba rim inox
Escada
Espéculo
Estadiômetro de madeira
Hamper
Lixeira
Lousa
Manequim adulto
Manequim infantil
Mesa redonda
Papagaio inox

Quantidade
02
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
08
01
02
02
01
05
01
01
02
01
01
01
02
02

LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 4
Mobiliário/Equipamento
Armário de madeira
Armário de madeira - pia
Bacia inox

Quantidade
02
01
02

Balança analógica - infantil
Balança antropométrica
Balde inox
Bandeja inox

01
01
01
02

Berço
Biombo
Cadeira de banho
Cadeira de rodas
Cadeira preta
Cama

01
01
01
01
08
01
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Comadre inox
Cuba rim inox
Escada
Estadiômetro de madeira
Hamper
Lixeira
Lousa
Manequim adulto
Manequim infantil
Mesa redonda

02
02
01
01
01
02
01
01
01
02

Papagaio inox

02

LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 5
Mobiliário/Equipamento
Armário de madeira
Armário de madeira - pia
Bacia inox
Balança analógica - infantil
Balança antropométrica
Bandeja inox
Berço
Biombo
Cadeira branca para acompanhante
Cadeira de rodas
Cama
Carrinho de curativo
Carrinho de medicação
Comadre inox
Cuba rim inox
Escada
Estadiômetro de madeira
Hamper
Lixeira
Lousa
Manequim adulto
Manequim infantil
Mesa redonda
Papagaio inox

Quantidade
02
01
04
01
01
08
01
01
04
01
01
01
02
02
08
01
01
01
02
01
01
01
02
02

LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM 6
Mobiliário/Equipamento
Armário de madeira
Armário de madeira - pia
Bacia inox
Balança analógica - infantil
Balança antropométrica

www.ls.edu.br/faculdade |

Quantidade
02
02
02
01
01

135

BACHARELADO EM ENFERMAGEM

Balde inox
Bandeja inox
Berço
Biombo
Cadeira de rodas
Cadeira preta
Cama
Comadre inox
Cuba rim inox
Escada
Estadiômetro de madeira
Hamper
Lixeira
Lousa
Manequim adulto
Manequim infantil
Mesa redonda
Papagaio inox

01
02
01
01
01
08
01
02
02
01
01
01
02
01
01
01
02
02

LABORATÓRIO DE HABILIDADES
Mobiliário/Equipamento
Ar condicionado
Consultório
Lousa
Mesa de atendimento
Cadeira preta
Armário de madeira - pia
Balança digital
Bancada de madeira
Lixeira

Quantidade
08
07
01
07
14
07
07
04
08

LABORATÓRIO DE ALTA COMPLEXIDADE
Mobiliário/Equipamento
Cama
Monitor multiparamétrico
Bomba de infusão contínua
Painel de gases
Cardioversor / Desfibrilador
Incubadora
Ventilador mecânico
Carrinho de emergência
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h. Materiais Didáticos e Tecnológicos:
MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS:
Nº de Ordem

Especificação

2014

2015

2016

01

Fitas de vídeo

120

150

236

02

CD ROM

20

25

285

03

Televisão e Vídeo de 29 „

06

06

01

04

Internet – ADSL

08

05

Data-show

18

20

22

06

Flip-charts

02

02

0

07
08

Quadros brancos
Câmera – filmadora

37
01

37
02

60
01

09

Retroprojetores

08

08

0

10

Canhões multimídia

01

01

0

11

Spniligth

02

02

0

12

Placas Spinligth

02

02

0

13

Gravador

02

04

06

14

Projetor de slides.

02

04

0

15

Painéis com figuras anatômicas10

12

14

16

específicas para estudos.
Câmera fotográfica

04

04

04

17

Confecção

planejamento
das aulas.
Copiadora Xerox
(e um Sistema 02

02

02

conforme
18

Hi-Fi

de

transparências

solicitação

e

terceirizado complementar)
Dependências
- Sala dos Mantenedores
- Sala da Diretoria Geral

01
01

01
01

01
01

- Sala da Diretoria de Ensino

01

01

01

- Sala da Diretoria Administrativa

01

01

01

- Sala da Diretoria Financeira

01

01

01

- Secretaria Acadêmica

01

01

01

- Salas de Coordenações

05

05

05

- SAA – Setor de Atendimento ao Estudante
- SAP – Setor de Atendimento ao Professor
- Áudio e Vídeo

01
01
01

01
01
01

01
01
01
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- Logística
- Sala de Coordenação de laboratórios
- Central de Equipamento

01
01
01

01
01
01

01
01
01

- Sala para atendimento a professores – ala
01
laboratórios
- Sala de esterilização e descarte
01
-Central de aulas preparadas
01
- Protocolo
01
- Sala de apoio/Multimeios
01
- CPD / DATA CENTER
01
- Tesouraria
01
- Praça de Alimentação
01
- Área de Convivência (com área preservada para
fumantes de acordo com o que prevê a Lei Federal) 02
Cantina – Terceirizada
01
Banheiros para portadores de necessidades especiais 03
– PNE – com acesso para cadeiras de rodas e barras
de apoio nas paredes
Bebedouros em altura acessível para PNE.
04
Banheiro Feminino e Masculino para estudantes
16
Banheiro para Direção, Professores e Funcionários05
Masculino e Feminino.
Bebedouro em altura normal
04

01

01

01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01

02
01
03

03
01
03

04
16
05

04
16
05

04

04

Escada com corrimão
02
Estacionamento nas proximidades da Faculdade com01
reserva para PNE com vagas superior a 50 (cinquenta)
Estacionamento Alternativo para estudantes com 800 01
vagas /turno
Hall de entrada
01
Entrada com acesso por escadas
01
Entrada com acesso por elevador
01
Laboratórios de Informática
01

02
01

02
01

01

01

01
01
01
01

01
01
01
01

Obs.: Todas as dependências apresentam um patamar superior a 2 m² por estudante. Quanto aos
Laboratórios existe uma escala rodízio permanecendo no máximo 15 estudantes por vez para
atividades práticas.
A instituição tem instalações que atendem ao seu projeto de expansão, porém serão disponibilizados
novos laboratórios e novas salas de aula, para suprir os novos cursos, que para funcionarem
imediato só depende de adequação.
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2. EXPLICITAÇÃO DOS ASPECTOS FÍSICOS

2. Salas de aula - espaços físicos comportando até 60 estudantes.
3. Instalações administrativas – espaços destinados para a organização acadêmicoadministrativa, com vista ao controle acadêmico, atendimento aos discentes no que se
referem ao fluxo escolar, matrículas, trancamentos, frequências, notas, históricos,
documentos em geral e aos docentes do curso o planejamento pedagógico.
4. Instalações para docentes – salas destinadas ao atendimento das necessidades dos
professores, sendo: sala de professores, sala de reuniões de colegiado, salas de orientações.
5. Instalações para discentes – sala destinada ao atendimento de estudantes inseridos em
programas e projetos de Diretório Acadêmico.
6. Instalação para Coordenação de Curso – salas destinadas para o funcionamento da
coordenação de curso.
7. Sala para Coordenação de laboratórios – destinada ao Coordenador de laboratórios.
8. Central de Equipamentos – local para armazenamento de todos os recursos materiais e
equipamentos para os laboratórios multidisciplinares.
9. Sala do Técnico de Laboratório
10. Sala para agendamento e preparo de aulas de laboratórios.
11. Auditório – 1 com espaço para 120 pessoas, destinado para conferências, palestras,
seminários, teatro, shows musicais e outros eventos científico-culturais.
12. Biblioteca – espaço destinado para estudos individuais e coletivos, com um acervo em livros,
periódicos nacionais e internacionais, multimídia (slides, DVD, CD-ROM, fitas de vídeo),
jornais e base de dados digitalizada, informatização do acervo e serviços de catalogação,
controle, reserva e empréstimo, comutação e consulta local e na internet. A biblioteca é
atualizada semestralmente por meio de uma política de aquisição e expansão condizente
com a proposta do curso e ou de acordo com as necessidades eventuais nos períodos.

Manutenção e conservação das instalações físicas
A manutenção e conservação das instalações físicas são realizadas por funcionários contratados
pela instituição.

Quando requer mão-de-obra com especialidade não disponível no quadro de

funcionários, contratam-se prestadores de serviços.

Manutenção e conservação dos equipamentos
A manutenção e conservação dos equipamentos são realizadas "in loco" pela equipe de técnicos do
quadro de pessoal da instituição.
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A manutenção dos equipamentos dos Programas de Informatização da Secretaria Acadêmica e da
Biblioteca é realizada por empresas especializadas.

3. BIBLIOTECA ANA NERY
A Biblioteca Ana Nery é um serviço de informação que tem como missão apoiar as atividades de
ensino, pesquisa e extensão da Faculdade LS, buscando sempre o aprimoramento intelectual de sua
comunidade acadêmica. Tem como objetivo disponibilizar informação e conhecimento aos seus
usuários, criando um ambiente de aprendizagem para que os estudantes desenvolvam o máximo de
suas potencialidades.
Estrutura Física:

A Biblioteca tem uma área total de 482,63m² capacidade para atender a 183 alunos simultaneamente
em instalações para estudo individual e em grupo, sendo:


10 baias individuais, com computadores para consulta.



4 salas de estudo em grupo, medindo:
o Sala 1: 7,49m², com 01 mesa, 04 cadeiras e um computador.
o Sala 2: 8,27m², com 01 mesa, 04 cadeiras e um computador.
o Sala 3: 8,15m², com 01 mesa, 04 cadeiras e um computador.
o Sala de multiuso: 10,13m², com 02 mesa, 08 cadeiras e um computador.



5 baias para estudo individual



36 mesas para estudo em grupo, com 04 cadeiras em cada

Em resumo:
Área total: 482,63m²
Área de estudo 227,28m²
Área de estudo individual 29,95m²
Área do acervo: 54,69m²
Sala da Bibliotecária: 8,96m²

Acervo:
O acervo é constituído por:
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Tipo de material

Títulos

Livros, monografias, anais de congressos, publicações

Exemplares

2499

7770

87

1856

seriadas, obras de referência e multimeios (DVDs, CDs,
CDROM e VHS).
Periódicos nacionais e internacionais nas áreas de
saúde,

letras,

administração,

educação

e

áreas

correlatas.
*Os periódicos são encontrados no suporte impresso e
virtual.
Analíticas de artigos de periódicos

9594

Serviços:

Consulta local
A consulta local é permitida a todos os usuários, com acesso restrito às estantes, tendo o usuário
que solicitar a obra desejada no balcão de atendimento.

Empréstimo domiciliar
Os documentos do acervo, com exceção dos periódicos, obras de referência e multimeios (DVD, fitas
VHS) são emprestados para os usuários devidamente cadastrados e sem multa na biblioteca. O
limite de exemplares para empréstimo e o prazo de devolução variam de acordo com a categoria do
usuário e tipo de material:
Empréstimos – Quantidade e prazo
Usuário

Aluno

Livros

3 por 4 dias

Revistas, Dicionários,

DVD,

Fita CD-ROM

Reserva Técnica

VHS

Empréstimo local

Empréstimo

3 por 2 dias

local
Professor

5 por 15 dias

Empréstimo local

3 por 2 dias

3 por 2 dias

Funcionário

3 por 4 dias

Empréstimo local

1 por 2 dias

3 por 2 dias
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Renovação
Não havendo reserva do material este poderá ser renovado por igual período, tanto pessoalmente
quanto pela Biblioteca Online.

Reserva
Os documentos que se encontram emprestados podem ser reservados pelos usuários. A reserva
poderá ser pessoalmente e pela Biblioteca Online.
A reserva é nominal e obedecerá à ordem cronológica de pedidos, permanecendo à disposição do
usuário por dois (2) dias úteis.

Devolução
Efetuada somente no balcão de empréstimo da biblioteca onde o material foi retirado.

Visitas orientadas à biblioteca
O grupo de alunos, previamente agendado, será recebido e orientado pela bibliotecária e receberá
informações a respeito das normas e serviços da biblioteca, organização e acesso ao acervo.

Pesquisa bibliográfica
Este serviço visa atender a comunidade acadêmica da Faculdade LS em suas necessidades de
informação, oferecendo pesquisa de qualidade em base de dados e no catálogo da biblioteca.

Uso dos Computadores
Cada aluno terá direito a utilizar o computador por meia hora, utilizando os computadores sempre
com fins acadêmicos.
Um equipamento só poderá ser utilizado por 01(um) aluno de cada vez.
Não podem ser usados para acesso a sites de salas de bate papos, de assuntos pornográficos, de
música e jogos.

Salas de Estudo em Grupo
A reserva é solicitada aos colaboradores da biblioteca, mediante a apresentação da carteira
estudantil, funcional ou carteira de identidade.
É exigência de no mínimo 2 e máximo de 5 pessoas em cada sala.
Ao completar o horário de utilização o usuário deverá devolver a chave no balcão de atendimento.
A sala só poderá ser utilizada para trabalhos acadêmicos, monitoria e orientações de professores.
O usuário poderá se ausentar da sala por até 15 minutos.

Multas
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Cada obra devolvida fora do prazo implica em pagamento de multa no valor de R$1,00 por dia de
atraso, exceto sábados, domingos e feriados.

Usuário em débito com a biblioteca
O usuário em débito com a biblioteca não poderá retirar obras por empréstimo domiciliar.

Reposição de obras extraviadas e danificadas
O extravio ou danificação das obras implicará na obrigatoriedade de reposição do mesmo material,
além de multa equivalente aos dias de atraso.

Bases de Dado
A utilização de recursos informacionais pelos usuários da Biblioteca é ampliada pelo acesso
facultado às redes de informação e estrangeiras, entre elas a Internet.
• O acesso ao documento primário via Internet, é fortalecido por meio da implantação de serviços de
divulgação de acesso às instituições e serviços educacionais disponíveis na Internet e de educação
para a melhor utilização de seus recursos.

Mecanismo e periodicidade de atualização do acervo:
A política de atualização do acervo é uma constante na Instituição, observando os critérios para a
formação de uma coleção atualizada com maior qualidade de títulos. A aquisição se faz, baseada
nas indicações bibliográficas da unidade curricular dos cursos técnico e de graduação da Instituição,
sugestões de professores, solicitação dos alunos e pesquisa pela Bibliotecária aos catálogos das
editoras.

Os livros e periódicos existentes abrangem as seguintes áreas:
•

Administração

•

Ciências Biológicas

•

Ciências Humanas

•

Ciências Sociais

•

Contabilidade

•

Direito

•

Enfermagem

•

Estética e imagem pessoal
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•

Ética

•

Farmácia

•

Filosofia

•

Finanças

•

Física

•

Gestão de Saúde

•

Literatura

•

Nutrição

•

Química

•

Radiologia

•

Religião

•

Segurança do Trabalho

Os custos da aquisição dos materiais informacionais são de responsabilidade da mantenedora da
Faculdade LS. Neste sentido, serão priorizados os seguintes requisitos:
•

Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Instituição;

•

Autoridade do autor e/ou editor;

•

Atualidade;

•

Qualidade técnica;

•

Quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção;

•

Cobertura/tratamento do assunto;

•

Custo justificado;

•

Idioma;

•

Número de vagas anuais oferecidas para o curso;

•

Conveniência do formato e compatibilização com os equipamentos existentes.

Tendo em vista a seleção qualitativa do material a ser adquirido, considera-se:
•

As bibliografias básicas e complementares dos programas das disciplinas dos cursos devem
ser atualizadas periodicamente pelos docentes, cabendo às coordenações encaminhar as
solicitações à biblioteca;

•

Cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e reformulações curriculares;

•

Renovação de assinaturas de periódicos científicos que já façam parte da lista básica,
conforme

indicações

dos

docentes

junto

às

coordenações

e

que

possuam uso

estatisticamente relevante.
Expediente
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Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira: 7h45 às 22h
Sábado: 8h às 12h
E-mail: biblioteca@ls.edu.br
Telefone: 3029-9328

Infraestrutura de Segurança
O acesso ao campus é supervisionado pelo porteiro. O acesso de estudantes aos laboratórios é
controlado pela Coordenação de Laboratório. Os blocos são equipados com extintores de incêndio.
O acesso ao estacionamento privativo é feito após identificação pelo responsável pelo
estacionamento. Há funcionários responsáveis pela vigilância interna na área do campus.
Equipamentos
Acesso a equipamentos de informática pelos professores. O corpo Docente dispõe de 3(três)
computadores instalados em cabines individuais na sala de professores para trabalho individual e
acesso aos laboratórios nos horários não destinados as aulas.

A instituição de ensino disponibiliza aos professores, estudantes e funcionários. Acesso a Internet e
Intranet 24 horas.
Acesso a equipamento de informática pelos estudantes
O corpo discente tem acesso aos equipamentos de informática disponíveis na biblioteca para
consulta e realização de trabalhos acadêmicos. O estudante pode usar qualquer equipamento dos
laboratórios, em qualquer turno, desde que não esteja tendo aula e tenha autorização da
coordenação. A Faculdade também disponibiliza duas ilhas (uma por andar) com acesso livre à
internet.
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APÊNDICE – MATRIZ CURRICULAR
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MATRIZ CURRICULAR
CURSO: Curso Superior de Graduação – Enfermagem - Bacharelado
(Matriz 4)
Carga Horária (CH) Total : 4200
Qtd. Créd. Total: 200
CH Disc. Obrigatórias: 3.800
Qtd. Créd. Disc. Obrig.: 190
CH Disc. Eletivas: 200
Qtd. Créd. Disc. Elet.: 10
Atividades Complementares: 200
Nº. semestres Mínimo: 10
Nº semestres Máximo: 15
Graduação: Enfermeiro / a
Início da vigência do currículo: 2º/2015
Aprovação: Reconhecido pela portaria nº 01, de 06 de janeiro de 2012 – DOU nº 06, 09/01/2012,
Seção: 1, Pag.28
Turnos disponíveis: Matutino

Sem

Seq

Vespertino

Noturno

Nome da Disciplina

Prérequisito

Carga Horária
Teo

Prat

Total

1º

01

Metodologia da Produção Acadêmica

40

1º

02

História da Enfermagem no Contexto Social

40

1º

03

Bioquímica

40

1º

04

Citologia, Histologia

80

1º

05

Anatomia Humana

120

1º

06

2º

07

Embriologia Humana

---

40

2º

08

Microbiologia Clínica e Parasitologia Humana

4

80

2º

09

Genética Humana

3

40

2º

10

Saúde, Sociedade e Ambiente

---

40

2º

11

Fisiologia Humana

4, 5, 7

120

2º

12

LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais

---

60

2º

13

--

40

Disciplina Eletiva I – Leitura e Produção de

80

Textos

Disciplina Eletiva II - Matemática Aplicada à
Enfermagem
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3º

14

Imunologia

3, 4, 7,11

40

3°

15

Bioestatística

---

40

3°

16

Patologia

8, 11

80

3°

17

Semiologia e Semiotécnica

5,11

160

3°

18

Políticas Públicas de Saúde

---

80

4°

19

Interpretação de Exames

14,16

40

4°

20

Farmacologia Básica

11

40

4°

21

Epidemiologia

10,14

80

4°

22

Bioética

-

40

4°

23

Processos do Cuidar

16,17

160

4°

24

Biossegurança

08

40

5°

25

Antropologia da Saúde

---

40

5°

26

Legislação em Enfermagem

2

40

5°

27

Semiologia Aplicada aos Sistemas

17, 23

80

5°

28

Farmacologia Clínica

11,20

80

5°

29

Gerenciamento

---

40

5°

30

Saúde do Adulto

17,20

80

6°

31

Enfermagem no Centro Cirúrgico

6°

32

Disciplina Eletiva III – Nutrição aplicada à Saúde

6°

33

Didática para Educação em Saúde

08,17, 24,
27

80
40

-----

40

17, 23, 27
6°

34

Suporte Básico

60
30

6°

35

Infectologia

16,24,30

80

6°

36

Psicologia Aplicada à Enfermagem

---

40

7°

37

Enfermagem na Saúde da Mulher I

30

80
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7°

38

Sistematização da Assistência em Enfermagem

17, 23,27,30

80

7°

39

Saúde Mental

20, 28, 36

80

7°

40

Saúde Coletiva I

18

40

7°

41

Enfermagem na Clínica Cirúrgica

23

80

8°

42

Enfermagem na Saúde da Criança e Adolescente

38,40

80

8°

43

Enfermagem de Alta Complexidade

30,34,35

80

8°

44

Enfermagem na Saúde da Mulher II

31,37,41

40

8°

45

Saúde do Idoso

30,38,39

80

8°

46

Saúde Coletiva II

18,40

40

8°

47

Projeto de Iniciação Cientifica – TCC I

01

80

24,29,30,31
,34,37,38;
9°

48

Estágio Curricular Supervisionado I

39,40,41,42

420

43, 44, 45,
46
9°

49

Disciplina Eletiva IV

-

40

10°

50

Estágio Curricular Supervisionado II

48

420

10°

51

Projeto de Iniciação Cientifica - TCC II

47

40

Carga Horária

4.000

Horas complementares

200

Carga Horária Total

4.200

DISCIPLINAS ELETIVAS
Seq.

Nome da Disciplina

Pré-requisito

Carga Horária
Teo

01
02
03
04
05

Leitura e Produção de Textos
Atualidade Interdisciplinar
Nutrição Aplicada a Saúde
Saúde do Trabalhador
Terapias Alternativas
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Prat

Total
80
40
40
40
40
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06
07
08
09
10

Hemoterapia
Empreendedorismo e Marketing
Português Instrumental
Acreditação Hospitalar
Matemática Aplicada

--------....

40
40
40
40
40

EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
1º SEMESTRE
1º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Metodologia da Produção Acadêmica
Aplicação de procedimentos técnicos e metodológicos de preparação,
elaboração e execução de trabalhos acadêmicos como painéis, resumos,
resenhas, roteiros de estudos, artigos científicos e monografia, dentro das
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), técnicas
metodológicas de preparação, execução e apresentação da pesquisa científica.
Estudo das formas de elaboração dos trabalhos acadêmicos: documentação,
roteiro de estudo, monografias e painéis dentro das normas da ABNT para
trabalhos científicos.
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5.
ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília
Santos. Resenha. São Paulo: Parábola, 2004.
OLIVEIRA, Jorge Leite de (Org.). Guia prático de leitura e escrita: redação,
resumo técnico, ensaio, artigo, relatório. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na
universidade. São Paulo: Parábola, 2010.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo:
Atlas, 2009.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. , rev. e
ampl. São Paulo: Cortez, 2007.
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MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

1º
EMENTA

Disciplina: História da Enfermagem no Contexto Social
Estuda o contexto histórico, a importância do papel social e político da
Enfermagem; o desenvolvimento do ensino de Enfermagem no Brasil ; o
exercício profissional; e suas entidades de Classe.
GEOVANINI, T.; MOREIRA, A.; SCHOELLER, S. D.;MACHADO, W. C. A. H.
História da Enfermagem – Versões e Interpretações. Rio de Janeiro, Revinter,
2002.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

LIMA, M. J. O Que é Enfermagem. São Paulo, Brasiliense,1994.
OGUISSO, T. Trajetória Histórica e Legal da Enfermagem. São Paulo,
Manole,2005.
ALENCAR, C.; CARPI, L.; RIBEIRO, M. V. História da Sociedade Brasileira. Rio de
Janeiro, Ao Livro Técnico, 1996, 18 ed.
COELHO, C. P. A Escola de Enfermagem Anna Nery – Sua História Nossas
Memórias. Rio de Janeiro,Cultura Médica,1997.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

PINSKY,J.; PINSKY, C. B. História da Cidadania.São Paulo, Contexto,2005.
4.PILAGALLO, O. A História do Brasil no Século 20 – (1900 - 1920) (1920 -1940)
(1940 – 1960) (1960 – 1980) (1980 – 2000). Folha Explica. São Paulo, PubliFolha,
2004.
ROBERTS, J. M. O Livro de Ouro da História do Mundo – Da PréHistória à Idade
Conteporânea.Rio de Janeiro, Ediouro,2001.

1º
EMENTA

Disciplina: Bioquímica
Análise das estruturas das biomoléculas correlacionando-as com as funções
biológicas, como os carboidratos, lipídios, águas, proteínas, ácidos nucléicos,
bem como visando a importância bioenergética e os metabolismos dos
carboidratos, proteínas e lipídios. Solução-tampão.
CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica
ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2006.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica Básica. 2. ed. Rio
de Janeiro Guanabara Koogan, 2007.

BIBLIOGRAFIA

NELSON, David L.; LEHNINGER, Michael M.. Princípios de Bioquímica 3. ed.
São Paulo: Sarvier, 2002.
KOOLMAN, Jan; RÖHN, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 3. ed. Porto
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COMPLEMENTAR

Alegre: Artmed, 2005.
Revista
Brasileira
de
http://sbac.org.br/rbac.aspx

análises

clínicas.

Disponível

em:

Revista Brasileira de Farmácia. Disponível em: <http:// www.rbfarma.org.br>
RIEGEL, Romeo Ernesto. Bioquímica. Rio Grande do Sul: UNISINOS, 2004.
VOET, Donald.; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de
Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2002.

1º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Citologia, Histologia
Introdução à célula. Evolução da célula procarionte e eucarionte. Técnicas de
estudo da célula: microscopia e citoquímica. Membrana celular: organização
molecular, modelos de membranas, permeabilidade e transporte celular,
síntese de membranas. Diferenciação da membrana e comunicação
intercelular. Citoesqueleto e mobilidade celular. Síntese de DNA, mitose e
meiose, divisão celular. Transcrição e tradução.. Métodos de estudo em
Histologia. Tecidos: epitelial; conjuntivo, muscular e nervoso.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 12ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N; TORCHIA, Mark G. Embriologia básica. 8ª
ed. São Paulo: Elsevier, 2013.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular.
9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
CORMACK, David H. D. Fundamentos de histologia. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003.
OVALLE, W.K. NAHIRNEY, P.C. NETTER. Bases da Histologia. 2ªed. Editora
Elsevier, 2014.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ROBERTIS, E. D. P. Bases da biologia celular e molecular. 4ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
Atlas
digital
de
histologia
básica.
Disponível
em:
http://www.uel.br/ccb/histologia/portal/pages/arquivos/Atlas%20Digital%20de
%20Histologia%20Basica.pdf
Noções básicas de citologia e histologia Anatomia e Fisiologia Humana.
Disponível em: http://www.ltr.com.br/loja/folheie/4697.pdf

1º

Disciplina: Anatomia Humana
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EMENTA

Nomenclatura anatômica. Osteologia. Junturas. Miologia. Estudo anatômicofuncional dos sistemas: esquelético, muscular, cardiovascular, circulatório,
respiratório, digestivo, geniturinário, endócrino, nervoso e órgãos dos sentidos:
visão, audição, gustação e olfação e neuroanatomia.
TORTORA, Gerard J. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. Rio de Janeiro
Guanabara Koogan, 2016.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

LEVY, M. N.; STANTON, B. A.; KOEPPEN, B. M. Berne & Levy Fundamentos de
fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
NETTER, F. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chihiro; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia
humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 5. ed. São Paulo:
Manole, 2002
SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. traduzido por Wilma Lins
Werneck.21. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

MOORE, K. L. Anatomia orientada para a clínica. Tradução de Cláudia Lúcia
Caetano de Araújo. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara.
TORTORA Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Tradução de
Cláudia L. Zimmer, Régis Zimmer. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica
e segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

2º SEMESTRE
2º
EMENTA

Disciplina: Embriologia
Estudo da morfofisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino. Estudo
da gametogênese, primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, os
períodos embrionário e fetal. Anexos embrionários.
MOORE, Keith L. Embriologia básica. 7. ed. São Paulo: Elsevier, 2008

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

SADLER, T. W. Langman, embriologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro :
Guanabara Koogan, 2016.
MAIA, G. D. Embriologia humana. 1. ed. São Paulo : Atheneu, 2007.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

WOLPERT, L. Princípios de biologia do desenvolvimento. Tradução: Casimiro
Garcia Fernandes, Sonia Maria Lauer de Garcia. 3. ed. Porto Alegre, RS :
Artmed, 2008.
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MOORE, K.L. & PERSAUD, T.V.N. Embriologia Clínica. 8 ed. Rio de Janeiro:
Campus, 2008
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual dos comitês de prevenção do óbito
infantil e fetal. Brasília : Ministério da Saúde, 2005.
SADLER, T. W. Embriologia Médica. 11. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan,2010.
MOORE, K. L. & PERSAUD, T. V. N. 2000. Embriologia Básica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2004.
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2004.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular.
8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

2º

EMENTA

Disciplina: Microbiologia Clínica e Parasitologia Humana
Conceitos de microbiologia e parasitologia humana, morfologia, fisiologia,
patogênese dos microrganismos e parasitas. Grupos de interesse clínico na
microbiologia e parasitologia. Isolamento e identificação dos organismos
patogênicos. Conceituação das resistências de microrganismos as drogas de
uso clinico.
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Tradução de José
Procópio M. Senna. Porto Alegre: Artmed, 2005.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

MURRAY, Patrick R. Microbiologia médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
TRABULSI, Luiz Rachid. Microbiologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2002.
ROCHA, A. Parasitologia: para enfermeiros, veterinários, biomédicos,
nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, fonoaudiólogas, médicos e demais
interessados. São Paulo: Rideel, 2013.
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

VIEIRA, Darlene Ana de Paula; FERNANDES, Nayara Cláudia de Assunção
Queiroz. Microbiologia Geral. Inhumas: IFG; Santa Maria: Universidade Federal
de
Santa
Maria,
2012.
Disponível
em:
http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos/ifgo/tecnico_acucar_alcool/microbiologi
a_geral.pdf
NEVES, David P. Parasitologia Humana. 11. ed. São Paulo: Atheneu, 2004.
Disponível
em:
http://szb.org.br/blog/conteudos/bibliografias/06veterinaria/parasitologia-humana.pdf
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LIMA, Ana Raquel da Costa et al . Avaliação microbiológica de dietas enterais
manipuladas em um hospital. Acta Cir. Bras., São Paulo , v. 20, supl. 1, p. 2730,
2005
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010286502005000700006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 24 fev. 2017.

2º

EMENTA

Disciplina: Genética Humana
A genética humana e seu impacto na área da saúde; Bases moleculares e
citológicas da hereditariedade; alterações cromossômicas; Herança
monogênica e multifatorial. Genética do desenvolvimento; Genética de
Populações; Genética das doenças comuns; Genoma humano: métodos de
estudo, terapia gênica e implicações éticas; Aconselhamento genético e
diagnóstico pré-natal das doenças genéticas
GRIFFITHS, Anthony J. F.; et al. Introdução à genética. 8. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 2006.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

LEWIS, Ricki.Genética Humana: conceitos e aplicações. Traduzido por Paulo
Armando Motta. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, Roderick R.; WILLARD, Huntington F.
Thompson & Thompson genética médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5 ed. Porto Alegre: Artmed,
2010.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

DE ROBERTIS, E. D. P; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
JORDE. Lynn B. Genética médica . 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
LEWIS, B. Genes IX. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
SNUTAD, D. Peter. Fundamentos de genética. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001.

2º

EMENTA

Disciplina: Saúde, Sociedade e Ambiente
A disciplina propõe o estudo da política, educação ambiental, saneamento
básico e suas relações com a saúde do individuo e grupos populacionais;
saneamento básico, destino dos resíduos e dos dejetos; medidas de controles
dos vetores e roedores e a relação destes fatores no processo saúde-doença,
enfatizando as medidas profiláticas em relação a doenças vinculadas ao
ambiente e aos direitos humanos. Busca contribuir para a construção social do
conceito de “saúde x doença”, bem como na orientação de comportamentos
correlacionados a estes fenômenos.
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ALBUQUERQUE, José de Lima. (org.). Gestão Ambiental e responsabilidade
social: conceitos, ferramentas e aplicações. – São Paulo: Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

FREITAS, Carlos Machado de. PORTO, Marcelo Firpo. Saúde, ambiente e
sustentabilidade. – Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006.
TRIGUEIRO, André. Mundo Sustentável: abrindo espaço na mídia para um
planeta em transformação. – São Paulo: Globo, 2005.

DOMINGUEZ AVILA, Carlos Frederico. (org.). Sociedade e Estado no Brasil
Contemporâneo: Direitos Humanos, Cidadania e Democracia.
MORIN, Edgar. O método II: a vida da vida. Tradução de Marina Lobo. - Porto
Alegre: Sulina, 2005.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

RIBEIRO, Maurício Andrés. Ecologizar: pensando o ambiente humano. –
Brasília: Universa, 2005.
QUANDT, Fábio Luiz et al. Saúde Ambiental e atenção à saúde: construção e
ressignificação de referências. Cad. Saúde Colet., 2014, Rio de Janeiro, 22 (2):
150-7. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cadsc/v22n2/1414-462X-cadsc22-02-00150.pdf
PIGNATTI, Marta G. SAÚDE E AMBIENTE: AS DOENÇAS EMERGENTES NO
BRASIL. Ambiente & Sociedade – Vol. VII nº. 1 jan./jun. 2004. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v7n1/23540.pdf

2º
EMENTA

Disciplina: FISIOLOGIA HUMANA
Introdução à Fisiologia. Sinapses químicas: junção neuromuscular. Contração
do músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso.
Fisiologia dos sistemas: nervoso autônomo, cardiovascular, respiratório, renal,
gastrintestinal, neurofisiologia, endócrina, reprodução.
TORTORA, Gerard J. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. Rio de Janeiro
Guanabara Koogan, 2016.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Tradução de Antonio José Magalhães da Silva
Moreira. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2007.
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Tradução de
Alcides Marinho Junior. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
OX, Stuart Ira. Fisiologia humana. 7. ed. Barueri, SP: Manole, 2007.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

GANONG, W.F. Fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
MARQUES, Elaine Cristina Mendes (Org.). Anatomia e fisiologia humana. 1. ed.
São Paulo: Martinari, 2011.
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SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2.
ed. São Paulo: Manole, 2003.
WEST, John B..Fisiologia respiratória. 6.ed. São Paulo: Manole, 2002.

2º
EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Libras- Língua Brasileira de Sinais
Estudo da Língua de Sinais Brasileira (Libras): características básicas da
fonologia. Noções básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de
recursos audio-visuais; Noções de variação. Praticar Libras: desenvolver a
expressão visual-espacial.
LIRA, Guilherme de Azambuja; SOUZA Tanya Amara Felipe de. Dicionário
Digital da Língua Brasileira de Sinais. Brasília: Coordenadoria Nacional para a
Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, 2005. Disponível em: <
http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm>. Acesso em:
1 nov. 2016.
PIMENTA, Nelson. Curso de libras 1: iniciante. 4. ed. Rio de Janeiro : LSB Vídeo.
QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos.
Porto Alegre, RS : Artmed, 2004.
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline
Cristina. Novo Deit-Libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua
de Sinais Brasileira (Libras) baseado em linguística e neurociências cognitivas.
São Paulo : EDUSP, 2009.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de Língua
Brasileira de Sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com
surdez. Revisão de Flaviana Borges da Silveira Saruta. São Paulo: Ciranda
Cultural, 2009.
PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras 2: básico. 1.
ed. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2009.
RABELO, Annete Scotti. Português sinalizado: comunicação total. Goiânia:
Editora UCG, 1992.
SILVA, Fábio Irineu da et al. Aprendendo língua brasileira de sinais como
segunda língua: nível básico. Santa Catarina: Ifb, [200-?]. 69 p. Disponível em: .
Acesso em: 05 dez. 2016.

3º SEMESTRE
3º

Disciplina: IMUNOLOGIA
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EMENTA

Estudo da imunidade adquirida e mecanismos naturais inespecíficos de
resistência. Características estruturais do sistema imunológico (órgãos), as
células da resposta imunológica, a estrutura dos antígenos, a estrutura e função
das moléculas de imunoglobulinas, o funcionamento do sistema de
complemento, os tipos de hipersensibilidades (anafilática, citotóxica, por
imunocomplexos e retardada), os métodos em imunologia, mecanismos de
tolerância imunológica, a auto-imunidade, as imunodeficiências primárias e
secundárias, a imunologia de transplantes e de tumores, e a imunologia das
doenças parasitárias.
ABBAS, A. K., LICHTMAN, A. H. Imunologia celular e molecular . Tradução de
Claudia Reali. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

ROITT, Ivan M. (Ivan Maurice), 1927-; DELVES, Peter J. Fundamentos de
imunologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
JANEWAY , Charles A. Imunobiologia: o sistema imune na saúde e na doença. 5
ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
AARESTRUP, F. M. Guia prático de alergia e imunologia clínica: baseado em
evidências. São Paulo : Atheneu, 2014.
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: Artmed,
2005.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2004.
FERREIRA, A. W., AVILA, S. L. M. Diagnóstico laboratorial : avaliação de
métodos de diagnóstico das principais doenças infecciosas e parasitárias e
auto-imunes. Correlação clínico-laboratorial. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001.
CHAPEL, H. Imunologia para o clínico. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2003.

3º
EMENTA

Disciplina: Bioestatística
Apresentação: definição de Estatística. Produção e coleta de dados
experimentais. Variáveis qualitativas e quantitativas. Estudo de populações e
amostras, distribuição de frequências, representação gráfica, medidas de
tendência central e variabilidades. Análise e interpretação de dados.
BERQUÓ, Elza Salvatori et al. Bioestatística. 2. ed. São Paulo: Editora
Pedagógica e Universitária, 2005.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

JEKEL, James F. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
LAURENTI, Ruy; et. al. Estatísticas de saúde. São Paulo: Editora Pedagógica e
Universitária, 2005.
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CENTENO, Albero José. Curso de estatística aplicada à biologia. Goiânia: UFG,
1990.
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de
estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

SOARES, José Francisco; SIQUEIRA, Arminda Lucia. Introdução a Estatística
Médica. [S.l.]: Editora UFMG, 2002. S
PIEGEL, Murray R; STEPHENS, Larry J. Estatística. 4. ed. Porto Alegre, RS:
Bookman, 2009.
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. , atual. São Paulo: Saraiva,
2009.

3º

EMENTA

Disciplina: Patologia
Compreensão da etiopatogênese geral das doenças, estudo da fisiopatologia
dos distúrbios do crescimento e diferenciação celular, das degenerações e
morte celular, calcificações patológicas, distúrbios circulatórios e processo
inflamatório para o desenvolvimento técnico científico das habilidades
profissionais.
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo - Patologia geral. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

KUMAR, V., FAUSTO, N., ABBAS, A. K. Robbins & Cotran – Patologia bases
patológicas das doenças. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2005.
RUBIN, EMANUEL; et.al. Patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4ª
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006

RUBIN & FARBER. Patologia. 3ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.
MONTENEGRO, M. R.; FRANCO, M. Patologia, processos gerais. 4 ed. São
Paulo, Atheneu, 1999.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTCZAK,SUSAN E. Fisiopatologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2005.
PARADISO,Catherine. Fisiopatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
GANONG,WF. Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999
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3º

EMENTA

Disciplina: Semiologia e Semiotécnica
Estudos das características definidoras para a elaboração do histórico de
Enfermagem desenvolvendo Anamnese, antropometria, sinais vitais e os
métodos propedêuticos do exame físico, proporcionando assim uma reflexão
sobre a Semiologia e a Semiotécnica nos processos de trabalho das técnicas
desenvolvidas a nível ambulatorial.
BEVILACQUA, F. Manual do exame clínico. 13 ed. Rio de Janeiro: Cultura
Medica, 2003.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

FIGUEIREDO, N. M. A. Práticas de enfermagem: fundamentos, conceitos,
situacoes e exercicio. São Caetano do Sul: Difusao, 2003.
PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a pratica medica. 7 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
BARROS, E. et al. Exame clínico: consulta rapida. 3. ed. Porto Alegre: Artmed,
2008.
BRETAS, J. R. S. (Org.). Manual de exame físico para a prática da enfermagem
em pediatria. São Paulo: Iatria, 2009.
DUTRA, A. Semiologia pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. Sao Paulo:
Atheneu, 2006.
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 8. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem
medico-cirurgica. 13. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2015.

3º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Políticas Públicas de Saúde
Estudar a evolução histórica das Políticas Públicas de Saúde no Brasil;
Contextualização da Reforma Sanitária Brasileira. Princípios Doutrinários e
organizativos do Sistema Único de Saúde; as leis que regem a sua organização e
financiamento; os níveis de atenção em saúde, a importância da Atenção
Primária (Unidades Básicas de Saúde - UBS e Estratégia de Saúde da Família ESF).
AGUIAR, Zenaide Neto. SUS - Sistema Único de Saúde - Antecedentes,
Percurso, Perspectivas e Desafios. 1. ed. – São Paulo: MARTINARI, 2011.
GAMA,
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ESQUEMATIZADO. 4. ed. Editora: FERREIRA, 2014.
GIOVANELLA, L., et al. orgs. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012.
Cronologia
Histórica
da
Saúde
Pública.
Disponível
em:
http://www.funasa.gov.br/site/museu-da-funasa/cronologia-historica-dasaude-publica/. Acesso em: 15 jul. 2016.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado
Federal, 1988.
_______. LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Brasília: Câmara dos
Deputados, 1996. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm.
Acesso em: 15 jul. 2016.
_______. LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990. Brasília: Câmara dos
Deputados, 1996. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm.
Acesso em: 15 jul. 2016.
_______. RESOLUÇÃO 258, DE 07 DE JANEIRO DE 1991 - Norma Operacional
Básica/91.
Disponível
em:
http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/Resolução%20258_07_01_1991.pdf.
Acesso em: 30 jul. 2016.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

_______. PORTARIA Nº 545, DE 20 DE MAIO DE 1993. Norma Operacional
Básica
NOB
1/93.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1993/prt0545_20_05_1993.html.
Acesso em: 30 jul. 2016.
_______. PORTARIA Nº 2.203, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996. Norma
Operacional
Básica
NOB
1/96.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1996/prt2203_05_11_1996.html.
Acesso em: 30 jul. 2016.
_______. DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm.
Acesso em: 28 jul. 2016.
_______. RESOLUÇÃO Nº 453, DE 10 DE MAIO DE 2012. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html.
Acesso em: 28 jul. 2016.

4º Semestre
4º
EMENTA

Disciplina: Interpretação de Exames
O papel do enfermeiro na interpretação de exames laboratoriais. Introdução à
interpretação clínica dos exames laboratoriais. Correlações entre resultados
laboratoriais e aspectos clínicos do paciente.
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CARVALHO, W.F. Técnica
Horizonte:Coopmed, 2002.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Hematologia

e

Imunohematologia.

Belo

LORENZI, T.F. Atlas de Hematologia: clínica hematológica ilustrada. 1ª ed.
Riode Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006.
LORENZI, T.F. Manual de Hematologia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002.
EXAMES diagnósticos: finalidade, procedimentos, interpretação. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan: LAB, 2007.
MCDONALD, George A.; PAUL, J.; CRUICKSHANK, Bruce. Atlas de
hematologia. 5. ed. São Paulo: Médica Panamericana, 1989.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

NAOUM, Flávio Augusto; NAOUM, Paulo Cesar. Hematologia laboratorial:
leucócitos. São José do Rio Preto, SP: Academia de Ciência e Tecnologia, 2006.
SANTOS, Paulo Caleb Júnior de Lima (Coord.). Hematologia: métodos e
interpretação. São Paulo: Roca, 2015.
WILLIAMSON, M. A.; SNYDER, L. M. Interpretação de exames laboratoriais.
Rio de Janeiro: Guanabara, 10ª edição, 2016.

4º

EMENTA

Disciplina: Farmacologia Básica
Introdução e princípios gerais das formas farmacêuticas; vias de administração;
farmacocinética e farmacodinâmica farmacologia do sistema nervoso
autônomo, farmacologia do sistema cardiovascular, diuréticos, farmacologia do
sistema gastrintestinal, insulina e hipoglicemiantes, antiinflamatórios não
esteróides, antiinflamatórios esteróides, farmacologia do sistema nervoso
central, antivirais, antifúngicos, antiparasitários e antibacterianos.
KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 10ª ed. Rio de Janeiro: McGrawHill Interamericana, 2008.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

LAZO, J. S. Goodman e Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11ª
ed. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill Interamericana, 2007.
RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M.; FLOWER, R. Farmacologia. 6ª. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2007.
CRAIG, C.R., STITZEL, R.E. Farmacologia Moderna com Aplicações Clínicas.
6ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

GILMAN, A. G. GOODMAN, L. S. RALL, T. W. MURAD, F. As bases
farmacológicas da terapêutica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2003.
SILVA, Penildon. Farmacologia. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006.
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H.P. RANG & M. M. DALE & J. M. RITTER & ET AL. Farmacologia. 6ª Ed. São
Paulo: Elsevier, 2007.
RITTER, J. M., SANTOS, R. R. (trad.) Farmacologia 6ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.

4º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Epidemiologia
Princípios da epidemiologia: contexto histórico, conceitos básicos (definição de
área de atuação e uso da epidemiologia; Epidemiologia e Saúde pública:
(causalidade das doenças, história natural da doença, estado de saúde da
população); Medindo saúde e doença (definindo saúde e doença, medindo a
ocorrência de doenças - população em risco, indicadores de morbidade e
mortalidade, comparando a ocorrência das doenças medidas absolutas e
comparações relativas. Epidemiologia clínica: Conceito de Risco, Testes
diagnósticos (validade - sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e
negativo). Sistemas de informações de estatísticas vitais e de serviços de saúde.
JEKEL, James F. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2005.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e
saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003.
ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro
: Medsi : Guanabara Koogan, 2006.
AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Epidemiologia e emancipação. 2.
ed. São Paulo: Hucitec, 2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

BONITA, R., R. Beaglehole, T. Kjellstron, Epidemiologia Básica. 2. ed. São
Paulo: Santos, 2013.
GORDIS, Leon. Epidemiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Revinter,2010.
Revista
Brasileira
de
Epidemiologia.
Disponível
em:
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415790X&nrm=iso&lng=pt>.

4º
EMENTA
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

<

Disciplina: Bioética
Reflexão sobre dilemas éticos enfrentados enfermagem pelo profissional da
área de saúde.
BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. 7.ed.
São Paulo: [s.n.], 2005.
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LOLAS, Fernando. BIOÉTICA: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2001.
DINIZ, Debora. O que é Bioética. São Paulo: Editora brasiliense, 2006.
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Ética e bioética em enfermagem. 2 ed. Goiânia:
AB Editora, 2002.
DURAND, Guy. Introdução Geral à Bioética: histórias, conceitos e instrumentos.
São Paulo: Loyola, 2003.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

GERLAIN, Ivo. Deontologia e Enfermagem. 3 ed., São Paulo: Editora
Pedagógica e Universitária, 2005.
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética e Saúde: questões éticas,
deontológicas e legais, autonomia e direitos do paciente, estudos de casos. São
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2005.
MORO, Jaísa Valéria. A pesquisa envolvendo seres humanos nas instruções aos
autores em revistas científicas nacionais de Enfermagem. [Recurso Eletrônico].
Bioética.
n.2,
v.19,
2011,p.543-552.
Disponível
em:
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/643/67

4º
EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Processo do cuidar
Desenvolvimento do saber-fazer da Enfermagem, através do treinamento das
habilidades técnicas e pessoais necessárias ao desempenho do cuidado humano
nos diferentes ciclos vitais, priorizando os procedimentos teórico-práticos de
enfermagem.
POTTER, Patricia Ann; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8.
ed. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2016
RAY, Mary Ellen. Fundamentos de enfermagem: introdução processo de
enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003
KAWAMOTO, Emilia Emi; FORTES, Julia Ikeda. Fundamentos de enfermagem.
2. ed. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2005.
BARROS, Elvino. et al. Exame clínico: consulta rápida. 2 ed. Porto Alegre:
Artmed, 2004.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

FERRÉ, Grau Carmen. Enfermagem fundamentos do processo do cuidar. 3. ed.
São Paulo; Difusão, 2004.
NOBREGA, Maria Miriam Lima da ; SILVA, Kenya de Lima Silva. Fundamentos
do cuidar em enfermagem, 2ª Edição, Belo Horizonte: ABEn, 2008/2009. 232 p.
Disponível
em:
file:///C:/Users/Patr%C3%ADcia/Downloads/LIVRO-
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Fundamentos-do-cuidar-em-enfermagem-ABEn.pdf acesso em 24 de fevereiro
de 2016.
BERALDO, Marisa et. al.. MANUAL DE NORMAS ROTINAS E
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM . Enfermagem Atenção Básica –
SMS/São
Paulo,
2ª
ed,
2015.
Disponível
em
:
file:///C:/Users/Patr%C3%ADcia/Downloads/NormaseRotinas02102015.pdf

4º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Biossegurança
Definição, histórico, aplicações, simbologia e bases da Biossegurança, riscos
ambientais (riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes),
níveis de Biossegurança, programas de qualidade, mapa de risco. Infecção
relacionada a assistência a saúde, riscos ocupacionais, transmissão aérea e por
contato.
HINRICHSEN, Silvia Lemos, Biossegurança e Controle de Infecções – Risco
Sanitário Hospitalar, 1ª Edição, Rio de Janeiro – RJ, Editora Medsi, 2004.
BRUNNER, Lilian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith. Tratado de Enfermagem
Medicocirúrgica ,10 edição, Rio de Janeiro: RJ, Editora Guanabara Koogan S.A.
2005.
POSSARI, João Francisco, Central de Material e Esterilização. 2ª Ed. São Paulo:
látria, 2004.
MASTROENI, Marco Fabio. Aplicada a Laboratório e Serviço de Saúde. 2
Edição, São Paulo, Rio de Janeiro, Riberão Preto e Belo Horizonte, Editora
Atheneu, 2006.
TEIXEIRA, Pedro; VALLE,
multidisciplinar. Ed. Fiocruz.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Silvio.

Biossegurança:

Uma

abordagem

GALLAS, Samanta Rauber; FONTANA, Rosane Teresinha. Biossegurança e a
enfermagem nos cuidados clínicos: contribuições para a saúde do
trabalhador. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 63, n. 5, p. 786-792, Oct. 2010.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672010000500015&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Feb. 2017
MORAES, Sandra Solange de; PASSOS, Joanir Pereira; TOCANTIS, Florence
Romijn. Acidentes com perfurocortantes em trabalhadores de enfermagem:
uma questão de biossegurança. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2009 jul/set;
17(3):373-7. Disponível em: http://www.facenf.uerj.br/v17n3/v17n3a13.pdf.
Acesso em 24 de fevereiro de 2017.
ANDRADE, Andréia de Carvalho; SANNA, Maria Cristina. Ensino de
Biossegurança na Graduação em Enfermagem: uma revisão da literatura. Rev.
bras. enferm., Brasília , v. 60, n. 5, p. 569-572, Oct. 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672007000500016&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Feb. 2017.
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5º SEMESTRE
5º
EMENTA

Disciplina: Antropologia da Saúde
Antropologia e suas divisões, evolução do homem, antropologia como
conhecimento, sistematização das teorias antropológicas, abordagem e
diferenciação entre cultura e sociedade, conhecimento e crença, sistemas de
valores e padrões de comportamento.
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, Compaixão pela terra. 11. ed.
Petrópolis: Vozes, 2004.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2006.
LAPLANTINE, François. Antropologia da doença. 3. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2004.
ANTROPOLOGIA, saúde e doença: uma introdução ao conceito de cultura
aplicado às ciências da saúde. Revista latino-americana de enfermagem = Latin
American journal of nursing, Ribeirão Preto, SP, v. 18, n. 3, p. 459-466.,
maio./jun. 2010. Disponível em: . Acesso em: 8 dez. 2016.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

BOFF, LEONARDO. A águia e a galinha: Uma metáfora da condição humana.
Petrópolis: Vozes, 2003
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas
vivos. 8. ed. São Paulo: Cultrix, 2003.
LARAIA, ROQUE DE BARROS. Cultura, um conceito antropológico. 18. ed. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
MONDIN, Battista. O homem: quem é ele? Elementos de antropologia
filosófica. São Paulo: Paulus, 2003.

5º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Legislação em enfermagem
Estudo do código de ética dos profissionais de enfermagem, da legislação
pertinente junto ao sistema COFEN-COREN, com enfoque junto a
responsabilidade profissional e sua utilização no decurso de suas atribuições
práticas, permitindo o desenvolvimento do cuidado holístico, integral e
multidisciplinar, respaldado pela legislação em vigor e relacionando aos direitos
humanos.
Estudo das principais leis que regem a profissional de enfermagem, dentre seus
órgãos regulamentadores.
GELAIN, Ivo. Deontologia e enfermagem. São Paulo: Editora Pedagógica e
Universitária, [2002].
FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Ética e saúde: questões éticas,
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deontológicas e legais, autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. São
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2005.
FRANÇA, G.V.. Comentários ao código de ética médica. 5. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara
COLBARI, Antonia L. Ética no trabalho: a vida familiar na construção da
identidade. 2. ed. São Paulo: Editora Letras & Letras.
MASIP, Vicente. Ética, caráter e personalidade: consciência individual e
compromisso social. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2002.
Código
de
ética
de
Enfermagem.
Disponível
em:
e.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-etica-resolucao-cofen-3112007. Acesso
em : 24 de fevereiro de 2017.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

MONTEIRO, Maria Adelane Alves et al . Dilemas éticos vivenciados por
enfermeiros apresentados em publicações de enfermagem. Rev. Latino-Am.
Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 16, n. 6, p. 1054-1059, Dec. 2008 . Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692008000600019&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Feb. 2017.
FAKIH, Flávio Trevisani; FREITAS, Genival Fernandes de; SECOLI, Sílvia Regina.
Medicação: aspectos ético-legais no âmbito da enfermagem. Rev. bras.
enferm., Brasília , v. 62, n. 1, p. 132-135, Feb. 2009 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672009000100020&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Feb. 2017.

5º

EMENTA

Disciplina: Semiologia aplicada a enfermagem
Avaliação física por sistemas e segmentos, com intuito de identificar as
necessidades especiais em um conjunto variado de clientes portadores de
diversas patologias. Busca instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento das
habilidades prático-metodológicas na coleta de dados, inspeção, palpação,
percussão e ausculta e auxilia-lo na produção de evolução de enfermagem.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Práticas de enfermagem: fundamentos,
conceitos, situações e exercício. São Caetano do Sul: Difusão, 2003.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico: bases para a prática médica. 5ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
BEVILACQUA, Fernando. Manual do exame clínico. 13 ed. Rio de Janeiro:
Cultura Médica, c2003.
SMELTZER, S.C; BARE, B. G. Brunner & Suddarth. Tratado de enfermagem
médico-cirúrgica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2005.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo:
Atheneu, 2004.
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POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem, 8ª ed. Elsevier: Rio
de Janeiro, 2016.
POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São
Paulo: Atheneu, 2004.
HORTA, Wanda de Aguiar; HORTA, Wanda de Aguiar; KURCGANT, Paulina
(Coord.). Processo de enfermagem. São Paulo: Editora Pedagógica e
Universitária, 2004.

5º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Farmacologia clínica
Principais indicações, posologia, efeitos adversos e interações medicamentosas
de fármacos utilizados na prática clínica; mecanismo de ação molecular e usos
terapêuticos com ênfase na sua aplicação clínica ligada ao âmbito da profissão
de enfermeiro. Farmacologia clínica da dor, da inflamação e da alergia, das
infecções, das neoplasias, do sistema nervoso central, do sistema respiratório,
do sistema digestivo e do sistema endócrino com enfoque na administração de
fármacos.
FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L.; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia Clínica. 3ª
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 9ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
LIMA, Darcy Roberto. Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicologia.
2ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R.J. Rang & Dale Farmacologia. 6. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2007.
DICIONÁRIO de especialidades farmacêuticas: DEF 2008/09. 37. ed. Rio de
Janeiro: [s.n.], 2008.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

DUNCAN, B., SCHMIDT, M.I., GIUGLIANI, E.R.J. Medicina Ambulatorial. 4ª ed.
Porto Alegre: Artmed, 2006.
GILMAN, A. G. GOODMAN, L. S. RALL, T. W. MURAD, F. As bases
farmacológicas da terapêutica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2003.
SILVA, Penildon. Farmacologia. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006

5º
EMENTA

Disciplina: Gerenciamento
Discutir a gênese do pensamento gerencial em enfermagem; a gestão em
enfermagem como uma dimensão do cuidar; as relações humanas no trabalho
de enfermagem; as funções administrativas como instrumentos para a gestão
em enfermagem; a gestão de recursos humanos em enfermagem; a supervisão,
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a liderança, a gestão de qualidade, a auditoria e as mudanças em enfermagem
como meios para desenvolver a gerencia em Enfermagem.
KURCGANT, Paulina. (coordenadora) Administração em Enfermagem. São
Paulo. EPU. 1991.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

DRUCKER, F.P. O melhor de Peter Drucker Sobre Administração – Fator
Humano e Desempenho. 2ª Edição, São Paulo 1991.
MAGALON,L.;MOREIRA,G.;LAVERDE,P. Administração Hospitalar.3ª edição,
Editora Guanabara, Rio de Janeiro 2010.
KURCGANT, Paulina. (coordenadora); autoras Daisy Maria Rizatto Tronchin et
al. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
CHIAVENATO,I. Introdução à teoria Geral da Administração. 7 ª edição, editora
Campus, 2009
DRUCKER, F.P. Administração na Próxima Sociedade.1°edição. São Paulo.
Nobel 2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

HUNTER, James C. O monge e o executivo: uma história sobre a essência da
liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 2007. James C. Como se tornar um líder
servidor. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.
RUTHES, Rosa Maria; CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm. Gerenciamento de
Enfermagem e administração das organizações do Terceiro Setor. Rev. bras.
enferm., Brasília , v. 59, n. 6, p. 796-799, Dec. 2006 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672006000600014&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Feb. 2017.

5º

EMENTA

Disciplina: Saúde do adulto
Estudo das manifestações clínicas, diagnósticos, tratamento, e seus respectivos
cuidados. Construção de condutas apropriadas ao quadro clínico do paciente
adulto com agravo cardiovasculares, pulmonares, digestivas, endócrinas,
reumatológias, hematológicas, neurológicas, nefrológicas, além dos aspectos
nutricionais relacionados a estas doenças. Sistematização da Assistência de
Enfermagem e a sua aplicabilidade ao adulto hospitalizado e em atendimento
ambulatorial.
BRUNNER. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

CINTRA, C. Urgências e emergências em enfermagem. São Paulo: Artmed,
2008.
KAZUKO, F. Procedimentos Básicos de Enfermagem. São Paulo: EPU, 2008.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

GUYTON, A.C. – Tratado de fisiologia médica. 11 Ed. Editora Guanabara
Koogan, 2003.
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GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. Rio de Janeiro:
McGrawHill Interamericana do Brasil, 2006.
CARPENITO, M. LYNDA JUALL. Diagnósticos de Enfermagem: aplicação à
prática clínica; tradução Regina Machado Garcez. 11ª ed. Porto Alegre: Artmed,
2009.
PAULA, Fabiana Angélica de et al . Avaliação da atenção à saúde do adulto em
um município-polo do Vale do Jequitinhonha (MG). Saúde debate, Rio de
Janeiro , v. 39, n. 106, p. 802-814, Sept. 2015 .
Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042015000300802&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Feb. 2017.
Secretaria da Saúde. Manual técnico: saúde do adulto / Secretaria da Saúde,
Coordenação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família. – 2. ed. - São
Paulo:
SMS,
2012.
Disponível
em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/enfe
rmagem/Enfermagem_Atencao-SaudeAdulto.pdf. Acesso em : 24 de fevereiro
de 2017.

6º SEMESTRE
6º

EMENTA

Disciplina: Enfermagem no Centro Cirúrgico
Ação de enfermagem no Centro Cirúrgico e na Central de Material Esterilizado.
Noções básicas sobre planta física, fluxograma de pessoal e material e a
importância no contexto hospitalar da Central de Material e Esterilização, e do
Centro Cirúrgico, bem como processamento de artigos e materiais hospitalares:
tipos e aspectos específicos a considerar nos processos; sua importância no
controle da infecção hospitalar.
BRUNNER, LillianSholtis. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 12. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.cap 7 e cap 36.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

POSSARI, João Francisco; Centro cirúrgico: planejamento, organização e
gestão. 3. ed. São Paulo: Iátria, 2009.
POSSARI, João Francisco. Centro de Material e Esterilização. São Paulo: Érica,
2003
SOBECC Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirurgico,Recuperação
Pós Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6ª ed.; 2013.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LOMBA, Marcos; LOMBA, André. Enfermagem e medicina clínico-cirúrgicas:
instrumentação cirúrgica. Olinda: Grupo Universo, 2000.
CARVALHO, Raquel de; BIANCHI, Estela Regina Ferraz. Enfermagem em
Centro Cirúrgico e Recuperação. Editora Manole, 2007. Cap. 12, 14 e 15.
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MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança: Aplicada a Laboratórios e Serviços
de Saúde. 2. ed. Editora Atheneu, 2009. Cap. 8.
SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Centro cirúrgico e os cuidados de
enfermagem. 2ª ed. São Paulo: Iátria, 2005.

6º

EMENTA

Disciplina: Didática para Educação em Saúde
Análise da Didática no contexto da educação, saúde e trabalho. Concepções de
planejamento estratégico, participativo e projeto-pedagógico de curso.
Dimensão pedagógica para a evolução do ser humano. Reflexões sobre o papel
educativo e transformador na área de saúde e da radiologia. Processo ensinoaprendizagem centrado na liberdade para aprender a ensinar.
GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo. 14. Ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2007.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

PILETTI, Claudino. Didática geral. 23. Ed. São Paulo: Ática, 2004.
HAIDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. 7. Ed. São Paulo: Ática,
2003.
MOREIRA, Daniel Augusto. Didática do ensino superior: técnicas e tendências.
São Paulo: Pioneira, 1997.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Didática e interdisciplinaridade. 11. Ed. São
Paulo: Papirus, 2006.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

CANDAU, Vera Maria. Rumo a uma nova didática. 16. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2005.
CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. 24. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2004.
CECCIM, Ricardo Burg. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e
necessário. Interface (Botucatu), set/fev 2005, vol. 9, nº 16, p. 161-168.
Disponível em www.scielo.br/pdf/icse/v9n16a13.pdf acesso em: 24 de fevereiro
de 2017.

6º

EMENTA

Disciplina: Suporte Básico
Conhecimento dos principais atendimentos utilizados nas áreas de
atendimento pré e intra-hospitalar em urgência e emergência e unidade de
terapia intensiva utilizados mediante as bases em suporte básico e avançado á
vida em pacientes críticos; Assistência de enfermagem ao paciente em situação
de urgência e emergência, sabendo discernir os cuidados imediatos até a
chegada do atendimento especializado.

BIBLIOGRAFIA
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BÁSICA

NASI, Luiz Antônio.
Alegre:Artmed,2006.

Rotinas

em

pronto-socorro.

2ª

ed.

Porto

SANSEVERINO, Jobel. Manual de atendimento pré-hospitalar. Rio de Janeiro:
Cultura Médica, 1997.
SANTOS, Raimundo Rodrigues. Manual de socorro de emergência. São Paulo:
Atheneu,2000.369 p.
Livro do aluno – Urgência e emergência. Disponível em:
http://tecsaude.sp.gov.br/pdf/TecSaude_-_Urgencia_e_Emergencia.pdf acesso
em : 24 de fevereiro de 2017.
SANTOS, Nivea Cristina Moreira. Urgência e Emergência para Enfermagem Do Atendimento Pré-Hospitalar à Sala de Emergência . Editora Iátria, 6ª edição,
2010.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

SÃO PAULO. Centro de Referência e Treinamento SAMU. Grupo de Atenção as
Urgências. Manual do curso de atendimento avançado em emergências para
enfermeiro. São Paulo, 2006.
WOLF, Richard E.et all. Segredos em medicina de urgência.Porto Alegre:Artes
Médicas,2005.
MADUREIRA, Tiziane Rogério. USO DO APLICATIVO “ACLS® SIMULATOR”
NO ENSINO DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) (Material de
apoio didático) Belo Horizonte: PUC/MG, 2013. 40p. Disponível em :
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI2014
0917131623.pdf

6º

EMENTA

Disciplina: Infectologia
Estudo teórico-prático da assistência sistematizada de enfermagem voltada ao
cliente com doença infectocontagiosa e seus efeitos nas esferas
biopsicossociais sob um enfoque sistêmico e integrativo dos saberes oriundos
da saúde individual e coletiva. Conhecer as manifestações clínicas, diagnóstico
e mecanismos fisiopatológicos responsáveis pelo aparecimento e manutenção
das doenças infectocontagiosas.
VERONESI R; FOCACCIA R. Tratado de infectologia – 2 volumes. 3ª ed. São
Paulo: Atheneu; 2005.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

MUCKE, AG. Enfermagem Em Infectologia: Cuidados Com O Paciente
Internado. Atheneu, 2000.
SOUZA, M Assistência de Enfermagem em infectologia. São Paulo: Atheneu,
2000.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

DIEPENBROCK NH. Praxis Enfermagem – Cuidados Intensivos. Editora
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Guanabara Koogan, 2009.
NANDA. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação
2015-2017 – Artmed
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento
de Vigilância Epidemiológica, 2011.
WHO. World Health Organization. Disponível: http://www.who.int/en/
OPAS/OMS. Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial de
Saúde. Disponível: http://www.paho.org/bra/
CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Disponível em:
http://www.cdc.gov/

6º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Psicologia Aplicada a Enfermagem
Cuidado com base nas características psicológicas das diferentes fases da vida
humana, em seus diversos aspectos: emocional, social, cognitivo, sexual e
psicológico, individual e coletivo, à criança, ao adolescente, à mulher, ao
homem, ao idoso, à família, ao trabalhador e às pessoas em situações de
vulnerabilidades, nos diversos níveis de complexidade de atenção. Relações
interpessoais: enfermeiro, paciente e família.
FARAH, Olga Guilhermina Dias; SÁ, Ana Cristina de (Org.). Psicologia aplicada à
enfermagem. Barueri, SP: Manole, 2008. 175 p.KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre
a morte e o morrer. 9ª ed.São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2008.
MELLO FILHO, Júlio (Org). Psicossomática hoje. 2ªed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2010.
SILVA, Maria Júlia Paes da. Comunicação tem remédio: a comunicação nas
relações interpessoais em saúde. 10. Ed. São Paulo: Loyola, c2002.
ARIÈS, Phillippe. História da Morte No Ocidente – Col. Saraiva de Bolso, 2012.
BOFF, L. Saber Cuidar. Ética do Humano-Compaixão pela terra. RJ, Editora
Vozes, 17ª 2011.
OLDS, Sally Wendkos; PAPALIA, Diane E. Desenvolvimento Humano. Porto
Alegre; Artmed; 12ª Ed. 2013.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

PESSINI, L & BERTACHINI. Humanização e Cuidados Paliativos. São Paulo:
Loyola, 2005.
RAPPAPORT, Clara Regina. Psicologia do desenvolvimento: a idade escolar e a
adolescência. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2005.
SANTOS, Franklin Santana - Cuidados Paliativos – Discutindo a Vida, a Morte e
o Morrer. São Paulo; Atheneu, 2009.
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QUAYLE, J. & LUCIA, M.C.S. Adoecer: as interações do doente com sua doença.
Rio de Janeiro: Atheneu, 2ª Ed. 2007.
VISCOTT, David. A linguagem dos sentimentos. São Paulo: Summus, 1982.

7º SEMESTRE
7º

EMENTA

Disciplina: Enfermagem na Saúde da Mulher I
Estudo da situação de saúde da mulher no contexto político-sócio-cultural e os
programas oficiais vigentes, fundamentação e implementação das ações
básicas de saúde da mulher e a participação da enfermagem no processo
assistencial.
LOWDERMILK, Deitra Leonard; PERRY, Shannon E.; BOBAK, Irene M.;
THORELL, Ana. O cuidado em enfermagem materna. 5ª ed Porto Alegre
Artmed, 2002.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

NEME, Bussâmara. Obstetrícia básica. 2ª ed. São Paulo, SP: Sarvier, 2000.
REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa. Obstetrícia
fundamental. 10ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2006.

ALDRIGHI, J M; BUCHALLA, C M; CARDOSO, M R A. Epidemiologia dos
agravos à saúde da mulher. São Paulo, SP: Atheneu, 2005. 319 p.
RODHEN, F. Uma Ciência da Diferença: sexo e gênero na medicina da mulher.
Fio Cruz, Rio de Janeiro: 2001.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

SABATINO, H., BARCIA, C. Parto Humanizado – Formas Alternativas. Ed.
Unicamp, 1992;. Editora Maio, 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Humanização do Pré- natal e
Nascimento. Brasília, DF, 2000.
BRUNNER, S; SMELTZER, Suzane C. Tratado de Enfermagem Medico
Cirúrgica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

7º
EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Sistematização da Assistência em Enfermagem
Estudo das bases teóricas e filosóficas da Enfermagem. Teoria das
Necessidades Humanas Básicas. Processo de Enfermagem. Sistematização da
Assistência de Enfermagem – SAE e Sistemas de Classificação em
Enfermagem: NANDA, NOC, NIC, CIPE e CIPESC.
CHAVES, Lucimara Duarte. SAE, sistematização da assistência de enfermagem:
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considerações teóricas e aplicabilidade. São Paulo, SP: Martinari, 2009.
TANNURE, Meire Chucre; PINHEIRO, Ana Maria - SAE: Sistematização da
Assistência de Enfermagem: Guia Prático – 2ª ed. 2010
HORTA, W. A. Processo de Enfermagem. EPU
NANDA. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação
2015-2017 – Artmed
MCCLOSKEY, J. C. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC)
Artmed.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

JOHNSON, M. Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) Artmed
POTTER, Patricia Ann.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem:
conceitos, processo e prática. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Disponível em:
http://www.abenfosp.com.br/sae.pdf Acesso em : 24 de fevereiro de 2017.

7º
EMENTA

Disciplina: Saúde Mental
Estudo das psicopatologias, métodos terapêuticos utilizados em psiquiatria e
políticas de assistência ao doente mental. Conceituação do doente, da doença
mental e suas articulações na saúde. Assistência de enfermagem a indivíduos
que vivenciam experiências de sofrimento psíquico.
CARVALHO, Marissol Bastos de. Psiquiatria para a Enfermagem. São Paulo:
Rideel, 2012.
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos
mentais. 2ª Ed. São Paulo: Artemed, 2008.
KAPLAN, Harold I.; GREBB, Jack A.; SADOCK, Benjamin James. Compêndio de
psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 7. ed. Porto Alegre,
RS: Artmed, 2003.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

MANUAL diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2014. 948 p.
SADOCK, Benjamin James; SADOCK, Virgínia Alcott. Compêndio de
psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed. Porto Alegre,
RS: Artmed, 2007.
VIDEBECK, Sheila L. Enfermagem em saúde mental e psiquiatria. 5. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2012. 535
WHITBOURNE, Susan Krauss; HALGIN, Richard P. Psicopatologia: perspectivas
clínicas dos transtornos psicológicos. 7. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2015.

BIBLIOGRAFIA

AMARANTE, Paulo. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro:
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COMPLEMENTAR

Editora Fiocruz, 2007.
BARBOSA, Valquiria Farias Bezerra et al. O cuidado em saúde mental no Brasil:
uma leitura a partir dos dispositivos de biopoder e biopolítica. Saúde debate, v.
40, n. 108, p. 178-189, 2016.
BOTEGA, Neury José. "Comportamento suicida: epidemiologia." Psicologia
USP 25.3 (2014): 231-236.
DARTORA, Denise Dalmora; FRANCHINI, Beatriz; DA COSTA MENDIETA,
Marjoriê. A equipe de enfermagem e as crianças autistas. Journal of Nursing
and Health, v. 4, n. 1, p. 27-38, 2014.
DE LIMA SANTANA, Leni et al. Absenteísmo por transtornos mentais em
trabalhadores de saúde em um hospital no sul do Brasil. Revista Gaúcha de
Enfermagem, v. 37, n. 1, 2016.
NUNES, Eustachio Portela et al. Psiquiatria e Saúde Mental: conceitos clínicos
e terapêuticos fundamentais. São Paulo: Atheneu, 2001.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde Mental e Economia Solidária: Inclusão Social
pelo Trabalho. Brasília, Editora do Ministério da Saúde, 2005.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. III Conferência Nacional de Saúde Mental: Cuidar sim,
excluir não. Relatório Final. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.
PESSINI, Leo; BERTACHINI, Luciana (org). Humanização e Cuidados Paliativos.
São Paulo: Edições Loyala, 2004.
SOUSA, Nilton Elias de. A Enfermagem na saúde mental. Goiania: AB Editora,
2006.

7º

EMENTA

Disciplina: Saúde Coletiva I
Estudo crítico da evolução conceitual e histórica da Saúde Coletiva e da
Atenção Primaria de Saúde no Brasil relacionada aos princípios da Estratégia
Saúde da Família (ESF). O papel do enfermeiro no âmbito micro e
macrossitêmico com enfoque basilar a promoção e prevenção em saúde.
Introdução ao estudo dos programas de saúde pública dentro do enfoque da
clínica ampliada.
CAMPOS, G.W.S.; et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec;
Fiocruz, 2007.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BRASIL. Ministério da Saúde PortariaNº 648/GM de 28 de março de 2006 sobre
a politica nacional de Atenção Básica (Disponível no endereço eletrônico:
http://dtr 2001.saude.gov.br/sas/ PORTARIAS/port2006/GM-648.htm)
Saúde, Núcleo Técnico da Politica de Humanização – 2. Ed. – Brasília: Ministério
da Saúde, 2007.

BIBLIOGRAFIA

ARCHANJO, Daniela Rezende; Archanjo, Léa Rezende; Silva, Luciano Saúde da
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COMPLEMENTAR

Família na Atenção Primária. Curitiba: Ibpex, 2007.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea/ Ministério da saúde.
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2011.
______ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Núcleo Técnico da
Política Nacional de Humanização. Clinica Ampliada, equipe de referencia e
projeto terapêutico singular/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à .
Disponível em http://www.ufjf.br/hu/files/2009/10/projetosterapêuticos.pdf
______ Ministério da Saúde. Secretaria de Politica de Saúde. Projeto Promoção
da Saúde. As Cartas da Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, 2002.
______ Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde . Politica
Nacional de Promoção da Saúde/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à
Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
CUNHA, G. A construção da Clinica Ampliada na atenção Básica. Editora
Hucitec; 2005.
FERNANDES, Maria Eugenia Lemos; Dowbor, T.P; Kretzer, M.: Gouveia, I. ;
Sucupira, AC.;Menezes, L.; MCWHINNEY, Ian R. ; Freeman, Thomas; Manual de
Medicina de Família e Comunidade. Artmed: Porto Alegre, 2010.
MENDES, Eugênio Vilaça; As redes de atenção á saúde . / Eugenio Vilaçã
Mendes. Brasília: organização Pan Americana da saúde, 2011.549. ;il. Disponível
em http;/www.cebes.org.br/media/file/mendes redes % 20 de % de atenção.
Pdf.
MENDES, Eugenio Vilaça, O cuidado das condições crônicas na atenção
primária à saúde: o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da
família. / Eugenio Vilaça Mendes. Brasília; Organização Pan-Americana da
saúde , 2012. Disponível em http;//bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/cuidado
condições atenção primária saúde. Pdf.
OHARA, calabuig Chapina; SAITO, Raquel Xavier de Souza. Saúde da Família.
Considerações teóricas e aplicabilidade. 2ª edição. São Paulo: Martinari, 2010.
ROSE, Geoffrey. Estratégia da medicina preventiva. Porto Alegre; Artmed,
2010.

7º
EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Enfermagem na Clínica Cirúrgica
Estudo das principais doenças cirúrgicas, aspectos nutricionais e atendimento
de enfermagem ao paciente nas fases pré, trans e pós-operatória, visando à
prevenção das complicações e a recuperação da saúde.
BRUNNER, Lillian Sholtis. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10ª ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
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LOMBA, Marcos; LOMBA, André. Enfermagem e medicina clínico-cirúrgicas:
instrumentação cirúrgica. Olinda: Grupo Universo, 2000.
SMELTZER, Suzanne C. O’Connell. Brunner e Suddarth: tratado de
enfermagem médico-cirúrgica. 11ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2009. 2 v.

CARPENITO, Lynda Juall. Planos de cuidados de enfermagem e documentos:
diagnóstico de enfermagem e problemas colaborativos. 2ª ed. Porto Alegre:
Artmed, 2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

STEFANI, S. D.; BARROS, E.; Clínica médica: consulta rápida. . 2ª ed. Porto
Alegre: Artmed, 2004.
Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 10ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1997.
DIAGNÓSTICOS de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2012 2014. Porto Alegre: Artmed, 2012.
ALEXANDER, Edythe Louise; MEEKER, Margareth Huth; ROTHROCK, Jane C.,
RODRIGUES, Luiz Antonio. Complicações cirúrgicas: prevenção e tratamento.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

8º SEMESTRE
8º

EMENTA

Disciplina: Enfermagem na Saúde da Criança e adolescente
Estuda a criança recém nascida, características e assistência de enfermagem.
Abordando o crescimento e desenvolvimento da criança e os fundamentos de
assistência de enfermagem à criança sadia, nas diversas faixas etárias.
Programas de atenção à saúde da criança e do adolescente. Aspectos
nutricionais. Assistência de enfermagem à criança portadora das patologias
mais comuns em nosso meio, considerando a sistematização da assistência de
enfermagem em pediatria.
HOCKENBERRY, Marilyn J. – Wong: Fundamentos de enfermagem pediátrica.
9ª.Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os
profissionais de saúde. Vols. I, II, III e IV. 2a edição. Brasília: Ministério da Saúde,
2014.
BOWDEN, V.R.; GREENBERG, C. S.; Procedimentos de Enfermagem Pediátrica.
3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
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BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento
materno e alimentação complementar. Brasília. Editora do Ministério da Saúde,
2009.
BOWDEN, V.R.; GREENBERG, C.S. Procedimentos de enfermagem pediátrica.
3.ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan; 2013.
BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Políticas de Saúde. Atenção Integral
às Doenças Prevalentes na Infância. AIDPI - Módulos de capacitação AIDPI.
Brasília. Editora do Ministério da Saúde, 2003.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Saúde. A saúde de adolescentes e jovens: uma
metodologia de auto-aprendizagem para equipes de atenção básica de saúde.
Módulo básico. Brasília: Ministério da Saúde, 2007
NANDA INTERNATIONAL. Diagnósticos de enfermagem da NANDA:
definições e classificações 2012-2014. Porto Alegre (RS): Artmed, 2012.
BRASIL, Ministério da Saúde. Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da
Criança e Redução da Mortalidade Infantil. 1ª ed. Brasília, 2004.
OLIVEIRA, R. Blackbook pediatria: medicamentos e rotinas médicas. 4.ed. Belo
Horizonte: Black Book, 2011. 638 p.PORTO, C.C.

8º
EMENTA

Disciplina: Enfermagem de Alta Complexidade
Análise do atendimento especializado e manutenção de situações de maior
complexidade. Uso de equipamentos de manutenção da vida, principais drogas,
imunização e principais níveis de agravamento / melhora do quadro clínico
enfocando a atenção do enfermeiro.
CARPENITO, Lynda Juall. Manual de diagnósticos de enfermagem. 9ª ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

HUDAK, Carolyn M.; GALLO, Barbara M. Cuidados intensivos de enfermagem:
uma abordagem holística. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
KNOBEL, E. Terapia Intensiva: Enfermagem. São Paulo: Editora Atheneu, 2006

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

CARPENITO, Lynda Juall. Planos de cuidados de enfermagem e documentos:
diagnóstico de enfermagem e problemas colaborativos. 2. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
SMITH-TEMPLE, Jean; JOHNSON, Joyce Young. Guia para procedimentos de
enfermagem. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
SWEAINGEN, Pamela L. Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem. 3.
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ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
TIMBY, Brabara K. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de
enfermagem. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência de Média e
Alta Complexidade no SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. –
Brasília : CONASS, 2007
8º

EMENTA

Disciplina: Enfermagem na Saúde da Mulher II
Estudo da situação de saúde da mulher no contexto político-socio-cultural e os
programas oficiais vigentes, particularizando a assistência pré-natal ao parto e
ao puerpério institucionalizada; aspectos anátomo-fisio-patológicos e
psicológicos da mulher durante a gravidez, o trabalho de parto e puerpério;
fundamentação e implementação das ações básicas de saúde da mulher
durante o pré-natal, nutrição, trabalho de parto, puerpério e a participação da
enfermagem no processo assistencial.
LOWDERMILK, Deitra Leonard; PERRY, Shannon E.; BOBAK, Irene M.;
THORELL, Ana. O cuidado em enfermagem materna. 5ª ed Porto Alegre
Artmed, 2002.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

LEVENO, Kenneth J, et al. Manual de obstetrícia de Williams - Complicações na
Gestação - 23a. edição. Artmed.2014
REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa. Obstetrícia
fundamental. 10ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2006.
SOUZA, L. M. A Dor do Parto: Uma Leitura Fenomenológica dos seus Sentidos.
Dissertação de Mestrado em Psicologia, 2007.
ODENT, M. A Cientificação do Amor. Florianópolis: Saint Germain, 2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

RODHEN, F. Uma Ciência da Diferença: sexo e gênero na medicina da mulher.
Fio Cruz, Rio de Janeiro: 2001.
SABATINO, H., BARCIA, C. Parto Humanizado – Formas Alternativas. Ed.
Unicamp, 1992;. Editora Maio, 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Humanização do Pré- natal e
Nascimento. Brasília, DF, 2000.

8º
EMENTA

Disciplina: Saúde do idoso
Estuda as alterações morfofuncionais e psicológicas do envelhecimento.
Processo de cuidar de Enfermagem na saúde do idoso. Estatuto do Idoso (2003)
e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006). O papel do profissional
enfermeiro, enquanto membro ativo, eficiente e gestor de políticas públicas a
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serem implementadas objetivando reduzir os impactos decorrentes deste
processo de transformação social relacionado a ampliação da longevidade.
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, c2006, 1573 p.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

HARGREAVES, Luiz Henrique Horta (org.). Geriatria. Brasília: Senado Federal,
2006. 619 p.
NETTO PAPALÉO, Matheus. Tratado de gerontologia. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2007. 912 p.
GUIMARÃES, Renato Maia (Ed.). Sinais e sintomas em geriatria. 2. ed. São
Paulo: Atheneu, 2004. 312 p.
Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 1. ed., 2.ª
reimpressão. – Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 70 p.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – Brasília :
Ministério
da
Saúde,
2006.
Disponível
em
:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/evelhecimento_saude_pessoa_idos
a.pdf Acesso em : 24 de fevereiro de 2017.
CHAIMOWICZ, Flávio et al. Saúde do idoso. 2ª edição, Belo Horizonte:
NESCON
UFMG:
2013.
Disponível
em:
http://sbgg.org.br/wpcontent/uploads/2014/10/saude-do-idoso-2edicao-revisada.pdf Acesso em 24
de fevereiro de 2017.
MALLMANN, Danielli Gavião et al . Educação em saúde como principal
alternativa para promover a saúde do idoso. Ciênc. saúde coletiva, Rio de
Janeiro , v. 20, n. 6, p. 1763-1772, June 2015 .
Disponível em
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232015000601763&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 24 Feb. 2017.

8º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Saúde Coletiva II
Estudo teórico-prático dos principais programas de Saúde Coletiva e seu
contexto estrutural e organizacional enfocando a atuação do enfermeiro e as
ações de vigilância epidemiológica nos principais agravos á saúde coletiva.
Promoção e reabilitação dos doentes com doença infecciosa nas unidades
básicas de saúde.
AGUIAR, Zenaide Neto; RIBEIRO, Maria Celeste Soares. Vigilância e Controle
das doenças transmissíveis. 3ª ED. São Paulo; Martinari, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de
Vigilância Epidemiológica/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em
Saúde. -6ª ed. – Brasília: Ministério da Saúde 2009. (Disponível na versão
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eletrônica bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/Guia Vig Epid novo 2.pdf)
CAMPOS, G.W.S.; et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec,
2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção á Saúde. Departamento de
Atenção Básica Diabetes Mellitus/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
______ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único da Saúde/
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
______ Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Normas
de Vacinação. 3ª ed. Brasília: 2014, p. 13 – 68. (Disponível na versão eletrônica
no
endereço:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.
pdf).
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

______ Ministério da Saúde. Secretaria de projetos Especiais de Saúde.
Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Manual de
Controle das Doenças Sexualmente Transmissiveis. Ministério da Saúde 2006 –
4.
ed.
(Disponível
na
versão
eletrônica
no
endereço
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_controle_das_dst.pdf)
______ Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia para o
Controle de Hanseníase. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. (Disponível no
endereço eletrônico: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivo/pdf/manual de
recomendações tb.pdf)
______ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomoses, hanseníase,
Malária, Tracoma e Tracoma e Tuberculose/ Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção de Saúde 2ª ed. Ver. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2008. 195p.: il. - -(série A Normas e Manuais técnicas)
Cadernos de Atenção, n,. 21.

8º
EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Projeto de iniciação Cientifica I
Contextualização do tema e problema de pesquisa na prática do cuidar.
Elaboração de projeto de pesquisa científica utilizando subsídios
metodológicos.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia
científica. 6. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2007.
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo:
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Atlas, 2007.

GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para escrever bem.
2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever,
aprendendo a pensar. 23. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA
LUCIO, María del Pilar. Metodologia de pesquisa. 5. ed. Porto Alegre, RS:
Penso, 2013.
KOLLER, Silvia Helena; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean
Von (Org.). Manual de produção científica. Porto Alegre, RS: Penso, 2014.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre,
RS: Bookman, 2010. 248 p

9º SEMESTRE

9º

EMENTA

Disciplina: Estágio curricular Supervisionado I
Aplicação da assistência de enfermagem fundamentada nas ações de saúde
coletiva. Assistência ao indivíduo guardando as especificidades de gênero,
grupos etários, condições ambientais e a complexidade dos serviços e da
assistência em saúde da criança, do escolar, adolescente, mulher, trabalhador,
adulto e idoso e saúde mental. Gerenciamento e administração de serviços de
saúde. Vigilância epidemiológica e sanitária. Programa de Imunização. Educação
em saúde, planejamento, execução e avaliação de ações de enfermagem em
serviços de saúde.
BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de atenção básica, 1999.
BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de atenção Básica - Programa
Saúde da Família - A implantação da unidade da saúde da família, 2000.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BRASIL, Ministério da Saúde. Treinamento Introdutório, 2000.
BRASIL, Ministério da Saúde. Educação permanente, 2000.
BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da Criança: acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento infantil. Cadernos de Atenção Básica, n.11, série
A. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

WHALEY, Lucille F., 1923-; WONG, Donna L.,. Enfermagem pediátrica: elementos
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essenciais à intervenção efetiva. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde.
6. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003.
CAMPOS, Gastão Wagner de Souza (Org.). Tratado de saúde coletiva. São Paulo:
Hucitec, 2007.
FERLA, Alcindo Antonio Fagundes. Fazer em saúde coletiva: Inovações na
organização da atenção a saúde no rio grande do sul. Porto Alegre: Dacasa,
2002.
PAIM, Jairnilson Silva. A crise da saúde pública: e a utopia da saúde coletiva.
Salvador: Casa da qualidade editora, c2000.
PASCHE, Dário F.; CRUZ, Ivana B. M. da. (Org.). A saúde coletiva: diálogos
contemporâneos. Ijuí, RS: Unijuí, 2006.
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia e saúde. 4.ed. Rio de Janeiro, Medsi, 1994.

10º SEMESTRE
10º

EMENTA

Disciplina: Estágio curricular Supervisionado II
Estudo do gerenciamento e assistência de enfermagem na atenção primária,
secundária e terciária. Integração dos conteúdos curriculares no âmbito
hospitalar. Especialidades e cuidados na promoção, prevenção, tratamento e
reabilitação dos clientes.
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem, 8ª ed. Elsevier: Rio
de Janeiro, 2016.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

ATKINSON, Leslie D.; MURRAY, Mary Ellen. Fundamentos de enfermagem:
introdução ao processo de enfermagem. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
1989.
GARCEZ, Regina (Trad.). Diagnóstico de enfermagem da NANDA: definições e
classificação 2015-2017. Porto Alegre, RS: Artmed, 2015.
CARPENITO, Lynda Juall. Planos de cuidados de enfermagem e documentos:
diagnóstico de enfermagem e problemas colaborativos. 2ª ed. Porto Alegre:
Artmed, 2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

CARPENITO, Lynda Juall. Manual de diagnósticos de enfermagem. 9ª ed. Porto
Alegre: Artmed, 2003.
STEFANI, S. D.; BARROS, E. Clínica médica: consulta rápida. 2ª ed. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
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MENNA, Barreto Sergio S. Rotinas em terapia intensiva. 3ª ed. São Paulo:
Artmed, 2003.
BRUNNER, Lillian Sholtis. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

10º
EMENTA

Disciplina: Projeto de iniciação Cientifica II
Fundamentos teóricos e técnicos para a elaboração e execução do projeto de
pesquisa; análise e sistematização dos resultados da pesquisa. Apresentação e
julgamento à banca examinadora.
DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. 3ª ed. São Paulo: Cortez. 1991. (Coleção
Polêmica do Nosso (Tempo), 25).

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo:
Atlas, 2002
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: Guia para eficiência nos estudos. 5ª
ed. São Paulo: Atlas, 2002.
SEVERINO, Antônio Joaquim, 1941. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed.
São Paulo: Cortez, 2002.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5ª ed.
São Paulo: Pearson Makron Books, 2005.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

GARCIA, Othon M.. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever,
aprendendo a pensar. 23ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003.
OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projeto de
pesquisas, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. 2ª ed. São Paulo:
Pioneira, 2001.
GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para escrever bem.
2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

DISCIPLINAS ELETIVAS
1º
EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Leitura e produção de texto
Processos de comunicação. Variação lingüística. Leitura ativa, analítica e crítica
de textos. Planejamento e produção de resumos, resenhas críticas e textos
dissertativoargumentativos, textos científicos e revisão gramatical.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 8. ed. São Paulo:
Cortez, 2002.
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KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência.
10. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
LIMA, Rocha. Gramática normativa da Língua Portuguesa. 42. ed. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2002.
CARRAHER, David W. Senso crítico: no dia-a-dia às ciências humanas. São
Paulo: Pioneira, 2003.
FARACO, Carlos Emilio; MOURA, Francisco. Para gostar de Escrever. São
Paulo: Ática, 2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 23. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 6. ed. ,
rev. e ampl. São Paulo: Scipione, 2008.
SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. Tradução de Maria Augusta
Bastos de Mattos. 12. ed. São Paulo: Globo, 2004.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino da
gramática. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

2º
EMENTA
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

3º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Atualidades Interdisciplinares
Conceitos atuais teórico-práticos na área de saúde relacionados a Enfermagem.
Atualização dos conceitos do papel do farmacêutico para sociedade.
A definir de acordo com conteúdo escolhido para ser ministrado no momento
da oferta das disciplinas, visto que são atualidades. Tal definição e aquisição
dar-se-á sempre com no mínimo, um semestre de antecedência.

Disciplina: Nutrição aplicada à Enfermagem
Conhecimentos sobre nutrição, dietética e dietoterapia aplicadas ao processo
de cuidado nutricional ao paciente com enfermidades do trato gastrointestinal,
Obesidade, Diabetes Mellitus e Cardiopatias, em sua interface com a prestação
de Assistência de Enfermagem ao paciente/cliente em nível hospitalar e
ambulatorial enfatizando os indicadores de Avaliação do Estado Nutricional:
Estratégias de combate à fome e a desnutrição.
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. (KRAUSE). Alimentos, Nutrição e
Dietoterapia. ROCA. 13ª Edição. São Paulo, 2012.
OLIVEIRA, J. E. DUTRA DE; MARCHINI, J. S. Ciências Nutricionais. Ed. Sarvier,
São Paulo, 2006.
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KUMAR, V; ABBAS, AK; FAUSTO, N. Robbins e Cotran: Patologia: Bases
Patológicas das Doenças. 7 ed. Elsevier: Rio de Janeiro, 2005.
EUCLYDES, M. P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação
saudável. 3ª ed. Metha, 2005.
COTRAN, R.S.: KUMAR, V.: COLINS, T. Robbins. Patologia Estrutural e
Funcional. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000, p. 445-454.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

PHILIPPI, S. T. Nutrição e técnica dietética. 3. ed. ampl. e atual. São Paulo:
Manole, 2014. 400 p.
DOS SANTOS, A. F. L.; et al. Conhecimento do enfermeiro sobre o cuidado na
administração da nutrição enteral e parenteral. Revista Interdisciplinar, v. 6, n.
4, p. 44-50, 2014.
CALDANA, G.; et al. Avaliação da qualidade de cuidados de enfermagem em
hospital privado. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 15, n. 4, p. 915-22, 2013.

4º
EMENTA

Disciplina: Saúde do Trabalhador
Estudo dos problemas de saúde provocados ou agravados pelo trabalho, riscos
ocupacionais. Investigação dos agravos à saúde relacionados com o trabalho,
no nível individual e coletivo. Análise do quadro de saúde dos trabalhadores no
Brasil relacionando a morbidades mais prevalentes.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Notificação de acidentes do trabalho fatais,
graves e com crianças e adolescentes. Brasília: Editora do Ministério da Saúde,
2006.
32
p.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/06_0442_M.pdf

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Saúde. A investigação das relações saúde-trabalho, o
estabelecimento do nexo causal da doença com o trabalho e as ações
decorrentes. In: Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos
para os serviços de saúde. Brasília, Série A. Normas e Manuais Técnicos no . 114,
2001.
Capítulo
2.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pd
f
BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças do Sistema Respiratório. In: Doenças
relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde.
Brasília, Série A. Normas e Manuais Técnicos no . 114, 2001. p. 307-310; 330-334;
337-343;
357-359.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho2.p
df
BORSOI, I.C.F. Da relação entre trabalho e saúde à relação entre trabalho e
saúde mental. Psicologia e Sociedade, v.19, n. especial, p.103-111, 2007.
BRASIL. Ministério da Saúde. Lista de doenças relacionadas ao trabalho. Portaria
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nº 1339, de 18 de novembro de 1999. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1999/prt1339_18_11_1999.html
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução No 1.488, de 11 de Fevereiro de
1998. Modificada pela Resolução CFM n. 1.810/2006. Modificada pela Resolução
CFM
nº.
1.940/2010.
Disponível
em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1998/1488_1998.htm
DIAS, EC et al. Saúde ambiental e saúde do trabalhador na atenção primária à
saúde, no SUS: oportunidades e desafios. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2009,
vol.14, n.6, pp. 2061-2070.
NASCIMENTO SOBRINHO, C.L., CARVALHO, F.M., BONFIM, T.A.S. et al. Condições
de trabalho e saúde mental dos médicos de Salvador, Bahia, Brasil. Cadernos de
Saúde Pública, Jan. 2006, vol.22, no.1, p.131-140.

5º

EMENTA

Disciplina: Terapias alternativas
Estudo de diversos tipos de terapias alternativas existentes e
regulamentadas para aplicação na enfermagem. Estimulação do
processo de harmonização energética e do processo de cura de
patologias. A inserção das terapias alternativas no sistema de saúde
pública e no meio científico.
TROVO, Monica Martins; SILVA, Maria Júlia Paes da; LEAO, Eliseth Ribeiro.
Terapias alternativas/complementares no ensino público e privado: análise do
conhecimento dos acadêmicos de enfermagem. Rev. Latino-Am.
Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 11, n. 4, p. 483-489, Aug. 2003 . Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692003000400011&lng=en&nrm=iso>. access on 25 Feb. 2017.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

RESOLUÇÃO COFEN-290/04- Fixa as Especialidades de Enfermagem.
Disponível em:
http://www.coren-ro.org.br/resolucao-cofen-29004-fixa-asespecialidades-de-enfermagem_789.html
Barros NF, Tovey P. O ensino das terapias alternativas e complementares em
escolas de enfermagem. Revista Gaúcha de Enfermagem 2007;28(2):207-14

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

SPADACIO C. Os sentidos das práticas terapêuticas convencionais e não
convencionais no tratamento do câncer [dissertação]. Campinas (SP):
Departamento de Saúde Coletiva Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas; 2008.
BARROS, NF. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no
SUS: uma ação de inclusão. Ciênc Saúde Coletiva. 2006;11(3):850.
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BARROS, NF, Adams J. A pesquisa sobre as terapias alternativas e
complementares e enfermagem no Brasil. Rev Latinoam Enferm.
2005;13(3):453-4.
PIRES, MRGM. Pela reconstrução dos mitos da enfermagem a partir da
qualidade emancipatória do cuidado. Rev Esc Enferm USP. 2007;41(4):717-23.
MINAYO, MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9ª
ed. São Paulo: EDUC; 2006.

6º

EMENTA

Disciplina: Hemoterapia
Coleta de sangue. Noções básicas de biossegurança. Técnicas de coloração para
exames hematológicos. Hematopoiese. Eritropoiese. Leucogênese:
Granulócitos e Não granulócitos. Anemias: Classificações e estudo
fisiopatológico. Policitemias. A hemoglobina hemoglobinopatias. Os
leucócitos: características, funções e alterações morfológicas. Velocidade de
hemossedimentação. O hemograma: índices hematimétricos. Neoplasias
hematologicas. Leucemias. Hemostasia e fibrinólise. Coagulopatias.
HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2012. 464p.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

LORENZI, T.F. Manual de Hematologia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002.
SANTOS, P.C.J. de L. Hematologia: métodos e interpretação. São Paulo : Roca,
2015
CARVALHO, William de Freitas. Técnicas médicas de hematologia e
imunohematologia. Belo Horizonte: Coopmed, 1994.
FREIRE, M. R. L. C.; CUNHA, M. C.; ANDRADE, S. P. Importância dos testes
imunohematológicos em receptores de sangue e a ocorrências das reações
tranfusionais. Revista Eletrônica de Farmácia, [S.l.], v. 13, n. 1.1, maio 2016.
Disponível em: . Acesso em: 11 jul. 2016.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

HEMATOLOGIA: análises, coleta, doenças do sangue, tratamentos. São Paulo:
Difusão Cultural do Livro, 2012.
RESÍDUOS potencialmente infectantes em serviços de hemoterapia e as
interfaces com as doenças infecciosas. Revista brasileira de enfermagem, Rio
de Janeiro, v. 57, n. 6, p.706- 711, nov./dez. 2004
SILVA, P. H. da et al. Hematologia laboratorial: teorias e procedimentos. Porto
Aletre, Artmed, 2015.
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7º
EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Empreendedorismo e Marketing
Empreendedorismo: recursos, tecnologias e mercados. Análise das forças
centrais da empresa emergente. Perfil do empreendedor. Características do
empreendedor.O papel do Enfermeiro contemporâneo. Importância do
conhecimento técnico-científico do profissional que trabalha na assistência.
ARNOLD, J. R. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo : Atlas,
1999.
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e
gestão. 6. ed. São Paulo : Atlas, 2009.
DORNELAS, J. Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em
negócios. 2. ed. São Paulo: Campus, 2005.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais: uma abordagem
introdutória. Rio de Janeiro : Elsevier, 2005.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades
do empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro : Campus, 2007.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A.
Empreendedorismo. 7. ed. Porto Alegre, RS : Bookman, 2009.
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval; GARCIA, Manuel Henriquez.
Fundamentos de economia. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo :
Atlas, 2009.

8º
EMENTA

Disciplina: Português Instrumental
Estudo das estruturas básicas da língua portuguesa: tempos verbais; verbos de
modalização; referência pronominal; voz passiva; estrutura nominal. Processo
de formação de palavras. Leitura e interpretação de textos acadêmicos na área
das Ciências da Vida. Desenvolvimento de Redação técnica.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 8. ed. São Paulo:
Cortez, 2002.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência.
10. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
LIMA, Rocha. Gramática normativa da Língua Portuguesa. 42. ed. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

CARRAHER, David W. Senso crítico: no dia-a-dia às ciências humanas. São
Paulo: Pioneira, 2003.
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FARACO, Carlos Emilio; MOURA, Francisco. Para gostar de Escrever. São
Paulo: Ática, 2002.
FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 23. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 6. ed. ,
rev. e ampl. São Paulo: Scipione, 2008.
SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. Tradução de Maria Augusta
Bastos de Mattos. 12. ed. São Paulo: Globo, 2004.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino da
gramática. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

9º

EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Acreditação
Discutir a gênese do pensamento gerencial em enfermagem; a gestão em
enfermagem como uma dimensão do cuidar; as relações humanas no trabalho
de enfermagem; as funções administrativas como instrumentos para a gestão
em enfermagem; a gestão de recursos humanos em enfermagem; a supervisão,
a liderança, a gestão de qualidade, a auditoria e as mudanças em enfermagem
como meios para desenvolver a gerencia em Enfermagem.
CAMPOS, V. F. TQC – Controle da qualidade total no estilo japonês. 8ª Ed., São
Paulo:Livraria Cultura, 2004.
COUTO, R. C; PEDROSA, T. M. G. Hospital – acreditação e gestão em saúde. 2ª
ed., São Paulo: Livraria Cultura,2007.
PALADINI, E. P. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed., São Paulo:Atlas,
2006.
LAS CASAS, A. L. Qualidade total em serviços. 6ª ed., São Paulo:Atlas, 2008.

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO(ONA). Manual brasileiro de
acreditação – organizações prestadoras de serviços de saúde. 4ª ed., Brasília,
2010.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

D’INNOCENZO, et al. Indicadores, auditorias, certificações – Ferramentas de
qualidade para gestão em saúde. São Paulo –SP 2006.
MANZO, Bruna Figueiredo; BRITO, Maria José Menezes; CORREA, Allana dos
Reis. Implicações do processo de Acreditação Hospitalar no cotidiano de
profissionais de saúde. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 46, n. 2, p. 388394,
Apr.
2012
.
Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342012000200017&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Feb. 2017.
MANZO, Bruna Figueiredo et al . A enfermagem no processo de acreditação
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hospitalar: atuação e implicações no cotidiano de trabalho. Rev. Latino-Am.
Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 20, n. 1, p. 151-158, Feb. 2012 . Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692012000100020&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Feb. 2017.

10º
EMENTA

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

Disciplina: Matemática aplicada a enfermagem
A importância do conhecimento matemático para o/a Enfermeiro/a. Revisão da
matemática básica: Números racionais; Razão; Proporção; Porcentagem; Regra
de Três simples e composta; Aplicação matemática no cálculo de
medicamentos.
Iezzi, G. et al. Fundamentos de Matemática Elementar. 11 vols. São Paulo:
Atual.
Silva, Marcelo Tardelli da; Silva, Sandra Regina L.P.T. Cálculo e Administração
de Medicamentos na Enfermagem. 3.ed. São Paulo: Martinari, 2011.
Boas práticas: Cálculo seguro. Disponível em : http://inter.corensp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-ediluicao-de-medicamentos.pdf Acesso em: 24 de fevereiro de 2017.

Iwa Keiko Aida Utyama, Mitsuko Ohnishi. Matemática Aplicada à Enfermagem:
Cálculo de Dosagens. São Paulo: Atheneu, 2003.
Giovanni, José Ruy et al. Matemática Fundamental. São Paulo: FTD, 2002.
BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

IEZZI, G. Matemática. Volume único. São Paulo. Atual, 2002.
SOBRINHO, J. D. V. Matemática financeira, 7ª ed., ed. Atlas: São Paulo, 2000.
MATHIAS, W. F. & GOMES, J. M., Matemática financeira: com + de 600
exercícios resolvidos e propostos, 4ª ed., ed. Atlas: São Paulo, 2004.

www.ls.edu.br/faculdade |

192

BACHARELADO EM ENFERMAGEM

www.ls.edu.br/faculdade |

193

