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1 APRESENTAÇÃO DO CAMPUS 

 

1.1 Identificação do Curso 

 

O Curso Técnico em Enfermagem conta, atualmente, com 14 professores, sendo 09 

professores efetivos (07 em dedicação exclusiva e 02 em regime de 40 horas) e 05 professores 

substitutos (em regime de 40 horas) que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. O curso Técnico em Enfermagem foi implantado em 1996, ano em que a rede 

municipal cresceu consideravelmente, de acordo com a Lei Federal nº 5.692/71 e nº 7.044/82. 

Neste mesmo ano havia apenas duas unidades de Saúde na zona rural e duas na zona urbana. 

A partir dessa realidade, a inserção do profissional Técnico em Enfermagem formado pelo 

CEFET aconteceu de forma satisfatória, modificando o perfil do profissional que atuava até 

então, sem habilitação. Com a desvinculação do Ensino Técnico em relação ao Ensino Médio, 

o curso Técnico em Enfermagem foi ofertado em 2000, seguindo orientações da Lei nº 

9.394/96 e Decreto Federal nº 2.208/97. Ao longo dos anos já foi ofertado também o Curso 

Emergencial de Auxiliar de Enfermagem. Através da Resolução nº 07 (ANEXO 01), de 16 de 

setembro de 2002, o presidente do Conselho Diretor do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia, resolve convalidar todos os atos destinados à constituição, à 

organização e ao funcionamento do Curso Emergencial para Qualificação do Auxiliar de 

Enfermagem, oferecido pela Unidade de Ensino Descentralizada de Eunápolis/CEFET-BA, 

retroagindo os efeitos desta Resolução a partir de julho de 1998, quando foi iniciado o 

referido curso. Na Resolução nº 08 (ANEXO 02), de 12 de maio de 2003, foi aprovado o 

Plano do Curso Técnico em Enfermagem, Unidade de Ensino Descentralizada de Eunápolis, 

desde CEFET-BA. Através da Resolução nº 14 (ANEXO 03), de 18 de outubro de 2007, foi 

aprovado o Plano de Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem na Modalidade 

Subsequente, da Unidade do CEFET-BA, em Eunápolis. Através da Resolução nº 73 

(ANEXO 04), de 12 de agosto de 2014, foi aprovada pelo CONSUP a Matriz Curricular do 

Curso Técnico em Enfermagem, na forma Subsequente ao Ensino Médio, com vigência a 

partir do primeiro semestre de 2006. 

O presente documento faz uma análise do Curso Técnico em Enfermagem do Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Eunápolis, e delineia um novo 

projeto pedagógico para o curso, com previsão de implementação no I Semestre Letivo de 

2018, e servirá como instrumento de discussão, sugestões e modificações pela comunidade 

acadêmica, com o objetivo de uma permanente melhoria do curso. Tal proposta é resultado de 
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uma profunda discussão, com a realização de reuniões periódicas, envolvendo o corpo 

docente do Curso e área pedagógica da instituição.  

No presente documento serão descritas as decisões e a sistemática de condução da 

estrutura curricular do curso em vigor, visando à formação de profissionais Técnico em 

Enfermagem com perfil que atenda às necessidades e demandas locais, regionais e nacionais, 

no contexto de um mundo globalizado, o qual passou por rápidas mudanças nas áreas 

científicas e tecnológicas, e, ainda, com competência para resolver problemas/desafios de 

forma eficaz, mas que nas soluções destes considere, além dos aspectos técnicos e científicos, 

as questões éticas e sociais, tendo em vista que, atualmente, sociedade e mercado buscam 

profissionais com formação técnica, científica, humanística, ética, social e ambiental.   

Entendendo que, para garantir este perfil de profissional, faz-se necessário o emprego 

de diferentes atividades acadêmicas e métodos de ensino-aprendizagem, este documento visa 

explicitar os meios e recursos empregados no curso Técnico em Enfermagem, bem como sua 

finalidade, objetivos e perfil profissional do egresso. 

O Curso Técnico em Enfermagem ofertado desde 1996 no IFBA/Campus Eunápolis 

foi um dos únicos cursos que não sofreram solução de continuidade quanto a sua oferta ao 

público, desde a sua implantação. Funcionando na modalidade subsequente atende a 

população denominada de pós-médio; adultos que ensejam melhorar sua qualificação 

profissional através de aquisição de novas habilidades.  

Atualmente são ofertadas 40 (quarenta) vagas por processo seletivo, embora no 

passado já tenham ocorrido ofertas de 30 (trinta) vagas.  Dados de 2007 a 2015 fornecidos 

pela Coordenação de Registros Escolares-CORES demonstram um percentual de 40 % de 

conclusão dos discentes matriculados neste período.  

No PPC vigente o curso está organizado em quatro módulos, com duração mínima de 

dois anos, tendo os estágios programados para início no módulo II, em geral retardando a 

desistência por não aptidão ao curso e as atividades inerentes à nova profissão em formação. 

Buscou-se readequação a esta problemática com a introdução precoce ao campo prático com 

40 horas de estágio já no primeiro semestre (nomenclatura usada no projeto de reformulação 

em curso). 

Dados sobre evasão e abandono necessitam de maiores detalhamentos técnicos, e 

pesquisas dirigidas, uma vez que os alunos não deixam claro o motivo de evasão e abandono, 

apenas deixam de frequentar as aulas, em especial no módulo I, pois na Organização Didática 

vigente no IFBA, não existe outra possibilidade ao aluno nesta etapa do curso. Os números de 
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evasão e abandono regridem no módulo II e não temos evasão e abandono nos módulos III e 

IV. 

Os maiores índices de reprovação ocorrem nos módulos I e II, momentos de adaptação 

aos estudos no módulo I, principalmente para população de adulto que permaneceram longos 

períodos fora da escola e no módulo II em face da introdução de conteúdos técnicos e práticos 

pertinentes a profissão. A reprovação por faltas representa um baixo percentual, e são mais 

consistentes em estudantes trabalhadores e em razão de crenças religiosas.  

Para tal demanda a organização do novo PPC retira as aulas regulares matutinas dos 

sábados, permanecendo aulas regulares no turno noturno. Porém as atividades de estágio 

permanecem em horários matutinos e vespertinos, com inclusão de horários vespertinos aos 

sábados e com readequação da carga horária de estágios para 400 (quatrocentas) horas; 

buscando assim garantir maior adesão ao curso pelos alunos que necessitam trabalhar e 

estudar ao mesmo tempo. Análises sobre a sustentabilidade do curso refletem na valorização 

que o mesmo possui na comunidade, através do número de inscritos nos Processos Seletivos 

anuais do IFBA/Campus Eunápolis; sendo um dos mais procurados.  

A inclusão dos formandos nos diversos setores e serviços seja no nível local, regional 

e nacional é facilmente constatada, pois o município de Eunápolis e região de abrangência 

tem um número significativo de hospitais vinculados à Rede Pública de Saúde, além de 

outros, da rede particular, além de clínicas, laboratórios e outros que absorvem a maioria dos 

egressos, principalmente pelo nível de qualidade comprovados. Esse fator tem sido 

determinante para a grande procura pelo curso, principalmente pela oportunidade de inserção 

no mundo do trabalho, em uma região que tem um nível alto de desemprego. 

 

1.2 Justificativa 

 

O Sistema Único de Saúde - SUS instituído no Brasil a partir das leis orgânicas nº 

8.080 e nº 8.142 de 1990, pautado em diretrizes previstas na Constituição de 1988, 

representou mudanças estruturais na organização das ações de saúde no país. Através dos seus 

princípios da integralidade, equidade, descentralização e participação popular, a saúde passou 

a ser pensada de forma diferente e bem mais ampla do que até então se apresentava. Uma das 

mudanças bastante significativas, que talvez tenha favorecido o desenvolvimento dos 

princípios do SUS, foram aquelas relacionadas à descentralização que proporcionou a 

municipalização da saúde e a definição de papéis entre as esferas de governo, inclusive com o 

repasse direto de verbas para estados e municípios.  
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Em Eunápolis a municipalização se deu em 1981 e atualmente ele se encontra, 

segundo a NOAS no modelo de Gestão Plena do Sistema Municipal, na qual o município tem 

por obrigação proporcionar aos seus munícipes desde os serviços da atenção básica até os de 

alta complexidade. No caso de Eunápolis além dos próprios munícipes, ele oferece serviços 

aos municípios de sua microrregião da qual ele é sede. As mudanças proporcionadas com a 

implantação do SUS, trazem consigo transformações na organização dos serviços e também 

mudanças nos paradigmas, não só no que diz respeito a rede pública de serviços, mas também 

na rede privada que faz parte do sistema como rede suplementar. Neste contexto, a demanda 

de profissionais de saúde é diretamente proporcional a rede se serviços do município, não só 

em número, mas também em qualificação e principalmente em comprometimento com a 

contínua implementação do SUS.  

No município de Eunápolis, a rede de saúde conta com 45 estabelecimentos (físicos), 

cuja capacidade técnica instalada é referência para a Microrregião, constituindo-se numa 

importante rede regionalizada de atenção à saúde para a Macro Extremo Sul da Bahia. 

No âmbito da gestão, dos estabelecimentos de saúde públicos, 98% estão sob gestão 

municipal, o que expressa à responsabilidade da gestão municipal em ordenar a rede de 

serviços de saúde, com foco nas necessidades de saúde da população, no fortalecimento da 

regionalização por meio dos processos de cooperação entre os atores sociais para a 

diminuição das iniquidades loco regionais, por meio da pactuação de responsabilidades 

complementares e interdependentes sobre a produção de saúde. 

Na Atenção Básica, a Rede de Serviços de Saúde conta com cobertura de 75% de 

Saúde da Família, composta por 32 Equipes de Saúde da Família, tem se consolidado como 

importante instrumento de reordenamento do cuidado e da atenção à saúde no município, 

atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção 

responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma 

relação horizontal, contínua e integrada com o desafio de produzir a gestão compartilhada da 

atenção integra.  

Na Média e Alta Complexidade (MAC), pontuam-se direcionamento de esforços para 

integração dos sistemas de informação, por intermédio do Complexo Regulador; coordenação 

e integração do cuidado através da conformação de linhas de cuidado e redes de atenção à 

saúde; sistematização das rotinas e fluxos de faturamento da produção MAC municipal; 

processamento, controle e avaliação das informações em saúde dos estabelecimentos 

credenciados e da rede própria e contínua melhoria dos serviços prestados. 
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Soma-se ainda na Média Complexidade, o Centro de Controle de Zoonose, aliado as 

políticas específicas da Vigilância em Saúde Municipal, constituem-se em importante 

ferramenta para a materialização das políticas de prevenção e de promoção da saúde; o 

HEMOCENTRO, sob gestão estadual, representa papel importante na Macrorregião do 

Extremo Sul da Bahia, no campo da política de sangue e de hemoderivados; assim como, o 

Hospital Regional como importante porta de entrada da Rede Hospitalar da região. 

Por último, pontua-se o importante processo de construção e consolidação das 

políticas públicas de saúde que vem sendo conformadas no âmbito municipal, com foco no 

desenho de redes de atenção à saúde e no desafio de fortalecimento do controle social, como 

ação concreta de diversos atores sociais e de atividades institucionais. 

Portanto, constitui-se como proposta desafiadora nesse Projeto Político Pedagógico, o 

dialogar com essa Rede de Serviços de Saúde, por meio da inserção dos discentes em campo 

de estágio e, em aulas práticas, fomentando espaços de discussão e construção de novos 

modos e maneiras de cuidar, que garantam a materialização dos princípios doutrinantes do 

Sistema Único de Saúde – SUS e da garantia do acesso com qualidade, integral e humanizado.  

A rede municipal de serviços desde 1996, quando esse Curso Técnico foi implantado, 

vem crescendo consideravelmente. Naquele ano era constituída apenas de duas unidades de 

Saúde na zona rural e duas na zona urbana. Com esse crescimento, a inserção do profissional 

Técnico em Enfermagem formado pelo CEFET se deu de forma bastante satisfatória. Essa 

inserção contribuiu para mudar o perfil do profissional que atuava até então, na maioria não 

habilitados.  

O IFBA-Eunápolis, como uma das instituições públicas da região, tem se consolidado 

ao longo desses anos e mais uma vez, essa responsabilidade é demonstrada nessa proposta de 

reformulação curricular. O intuito é tornar cada vez mais próximo a formação do serviço, para 

contribuirmos efetivamente com a implementação de um sistema de saúde integral, universal, 

equânime, descentralizado e participativo. 

 

1.3 Objetivos do curso 

  

Consubstanciada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, a 

educação tem, entre suas finalidades, o pleno desenvolvimento do ser humano e seu 

aperfeiçoamento e, o preparo do cidadão para a compreensão e o exercício do trabalho, 

mediante acesso ao conhecimento científico e tecnológico, conhecimentos fundamentais que 

capacitam o homem para o exercício de uma profissão. No caso deste curso, a lei que altera a 
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LDB, mas não a substitui é a n° 11.741/2008, que permanece vigente, mas teve alterações em 

tópicos específicos. A educação nacional deve promover o desenvolvimento das dimensões 

técnico-científica (saber conceber e fazer), social (saber conviver), moral (saber ser) e política 

(saber agir). Sendo assim, o profissional Técnico em Enfermagem deve ser proativo 

conduzindo suas ações para desenvolvimento pessoal, embasadas na moral e na ética. 

 

Objetivo Geral 

 

Objetiva-se desenvolver no futuro profissional uma sólida formação técnica e 

tecnológica, bem como, criativa, crítica e inovadora, com capacidade analítica e 

empreendedora, que permita desenvolver a sua visão política, social, econômica, cultural e 

ambiental, capacitando-o para analisar, projetar, dirigir, fiscalizar e executar os trabalhos 

relativos a obras e serviços técnicos de sua área. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Formar profissionais capacitados para atender pessoas, famílias e comunidades em 

todos os níveis de atenção visando a integralidade do ser humano, primando pela 

promoção, prevenção, recuperação, reabilitação da saúde, redução de danos, cuidados 

paliativos e vigilância em saúde; 

● Possibilitar o desenvolvimento de habilidades que permitam ao discente exercer a sua 

cidadania ativa, de forma solidária, no exercício das funções de Técnico em 

Enfermagem;  

● Integrar o futuro Técnico em Enfermagem com o mercado de trabalho por meio da 

convivência com o ambiente profissional;  

● Atender a demanda dos serviços de saúde da região e preparar o Técnico em 

Enfermagem para atuar também em outros locais do país, contribuindo para a 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde para a população; 

● Formar profissionais, afim de que os mesmos desenvolvam competências cognitivas, 

psicomotoras e afetivas para executar ações de enfermagem, sob supervisão do 

Enfermeiro, fundamentadas nos conhecimentos técnico-científicos, éticos e 

educacionais, com o intuito de contribuir para a qualidade do cuidar em Enfermagem. 
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1.4 Características Gerais do Curso 

 

Nível: Educação Profissional Técnico de Nível Médio na forma Subsequente. 

Denominação do Curso: Técnico em Enfermagem  

Forma: Subsequente  

Modalidade: Presencial  

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde  

Ato de Criação do curso: Resolução CONSUP nº 07 de 16 de setembro de 2002 

Quantidade de Vagas: 40 vagas  

Turno de oferta: integral  

Regime Letivo: semestral  

Regime de Matrícula: por componente curricular  

Carga horária total do curso: 1200 horas relógio  

Carga horária de estágio curricular supervisionado obrigatório: 400 horas relógio  

Tempo de duração do Curso: 2 anos  

Tempo máximo para Integralização Curricular: seguirá as normas da Organização 

Didática vigente. 

Periodicidade de oferta: anual  

Local de Funcionamento: Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis –  Av. David 

Jonas Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis - BA - CEP: 45823-431. 

 

2. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

 

O Curso Técnico em Enfermagem ofertará anualmente 40 vagas. Para ingresso no 

Curso Técnico em Enfermagem Subsequente será obrigatória a comprovação de conclusão do 

ensino médio mediante apresentação do histórico escolar e aprovação no processo seletivo 

regulamentado pela Pró-Reitoria de Ensino em parceria com o campus. São formas de 

ingresso: 

a) Processo seletivo, conforme previsão institucional em regulamento e edital específico; 

b) Transferência, conforme regulamento institucional vigente ou determinação legal.  

A reserva de vagas segue as disposições estabelecidas pelo atual sistema de cotas 

definido através da lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (Lei de Cotas), ao Decreto 

7.824/2012 e à Portaria Normativa do MEC 18/2012. 
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3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO 

 

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o Eixo Tecnológico 

Ambiente e Saúde compreende tecnologias associadas ao cuidado e à melhoria da saúde e da 

qualidade de vida dos indivíduos e comunidades. Abrange diagnóstico, análise, gestão e 

intervenção na saúde de indivíduos e desenvolvimento, inovação e manutenção de soluções 

tecnológicas de suporte. A organização curricular dos cursos contempla conhecimentos 

relacionados a: biossegurança, leitura e produção de textos técnicos; raciocínio lógico; 

ciência, tecnologia e inovação; investigação tecnológica; empreendedorismo; prospecção 

mercadológica e marketing; tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento 

interpessoal; legislação e políticas públicas; normas técnicas; saúde e segurança no trabalho; 

gestão da qualidade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de 

vida; e ética profissional. A Habilitação Técnica em Enfermagem é regulamentada pela Lei 

Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem. Esta, 

foi regulamentada pelo Decreto Presidencial Nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que dispõe o 

seguinte: o Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, 

atribuídas à equipe de Enfermagem. 

Além disso, atendendo ao Parecer CNE/CP nº 8/2012 a Resolução 1/2012, a formação 

do Técnico e a em Enfermagem deverá englobar a educação em Direitos Humanos, 

oportunizando ao discente, condições de assumir sua responsabilidade enquanto cidadão. 

Também deverá estar apto para atuar diante das questões étnico-raciais e da história e cultura 

afro-brasileira, africana e indígena, numa perspectiva inter e transdisciplinar, contemplando a 

Lei nº 10.639/2003-MEC, a Lei nº 11.645/2008 e considerando ainda ao disposto na Resolução 

CNE/CP nº 1/2004 e Parecer CNE/CP nº 3/2004. 

O profissional formado: 

 Atuará sob a supervisão do Enfermeiro, em ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação de indivíduos e grupos, intervindo diretamente no processo 

saúde/doença. Para tanto, requer do profissional, não só competências técnicas 

isoladas, mas, articulação com as competências ética e política de modo a contribuir 

com um sistema de saúde que está em contínua implementação. Busca-se então a 

formação de um sujeito que seja um agente de mudanças.  

 Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças 
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transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e 

no controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de 

danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 

executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 

enfermeiro; integrar a equipe de saúde.  

 Participar nos programas e nas atividades de assistência integral a saúde individual e 

de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; participar 

nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de 

doenças profissionais e do trabalho. 

 Atuar dentro de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar com senso crítico-

reflexivo e autocrítica, iniciativa, flexibilidade, senso de observação acurado, 

capacidade de auto-gestão, abstração e raciocínio lógico.  

 Atuar nos diversos níveis de atenção à saúde (atenção básica, média e alta 

complexidade), em serviços públicos e privados. 

 Deter uma qualificação profissional, tanto na dimensão técnica especializada, quanto 

na dimensão ético-política, comunicacional e de relações interpessoais, pois o que se 

observa é que a postura ética, os valores e princípios, que pertencem ao domínio das 

atitudes dos profissionais se encontram aquém da evolução científico-tecnológica. 

 Não pode desconsiderar as questões éticas sob o risco de agravar ainda mais a 

disparidade já existente entre conhecimentos/habilidades técnicas e as atitudes no 

perfil desses profissionais.  

 Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença; a estrutura e 

organização do sistema de saúde vigente; as funções e responsabilidades dos membros 

da equipe de trabalho. 

 Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade; 

Realizar trabalho em equipe, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou 

ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área. 

 Aplicar normas de biossegurança; Aplicar princípios e normas de higiene e saúde 

pessoal e ambiental; Interpretar e aplicar legislação referente aos direitos do usuário; 

Identificar e aplicar princípios e normas de conservação de recursos não-renováveis e 

de preservação do meio ambiente; Aplicar princípios ergonômicos na realização do 

trabalho. 
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 Avaliar riscos de iatrogênicas, ao executar procedimentos técnicos; Interpretar e 

aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do 

profissional de saúde; Identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e 

equipamentos. 

 Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua manutenção; 

Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do campo de 

atuação; Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e a outros 

profissionais sobre os serviços que tenham sido prestados. 

 Orientar clientes ou pacientes a assumirem, com autonomia, a própria saúde; Coletar e 

organizar dados relativos ao campo de atuação; Utilizar recursos e ferramentas de 

informática específicos da área; Realizar primeiros socorros em situações de 

emergência. 

 Ter competência técnica e tecnológica em sua área de atuação; sendo capazes de se 

inserir no mundo do trabalho de modo compromissado com o desenvolvimento local e 

regional sustentável; com formação humanística e cultura geral integrada à formação 

técnica, tecnológica e científica; tendo como base princípios éticos e de maneira 

sustentável; capazes de interagir e aprimorar continuamente seus aprendizados a partir 

da convivência democrática com culturas, modos de ser e pontos de vista divergentes; 

sendo cidadãos críticos, propositivos e dinâmicos na busca de novos conhecimentos.  

A responsabilidade e autonomia devem estar estabelecidas, tendo como parâmetros o 

novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN nº 

564/2017; as competências gerais do profissional da área de saúde conforme Resolução 

CEB/CNE Nº 04/99 – Anexos 17.2 e ainda aquelas específicas da sub-área de Enfermagem de 

acordo os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico. A 

área de saúde requer do profissional uma constante atualização que se dá através de 

capacitações, especializações e qualificações. Hoje já está inclusive nas pautas das Políticas 

Públicas através da Secretaria de Gestão e Educação para o Trabalho em Saúde - 

SEGETES/MS, a qual vem se consolidando através dos Polos de Educação Permanente em 

Saúde nos quais os profissionais precisam estar inseridos efetivamente.  

O perfil profissional também deve ser considerado a partir das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 7/2010, as diretrizes do Ensino 

Médio nº 02/2012, as diretrizes da Educação Profissional Técnica resolução nº 06/2012, e o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. Segundo o Catálogo Nacional de 
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Cursos Técnicos de Nível Médio, em sua versão mais atual de 2016, o profissional Técnico 

em Enfermagem realiza curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, 

banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais. Auxilia a promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação no processo saúde-doença. Prepara o paciente para os 

procedimentos de saúde. Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos e 

gravemente enfermos. Aplica as normas de biossegurança. O profissional pode atuar em 

hospitais, unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, clínicas, home care, 

centros de diagnóstico por imagem e análises clínicas, consultórios, ambulatórios, 

atendimento pré-hospitalar, instituições de longa permanência e organizações militares. As 

normas associadas ao exercício profissional estão na Lei nº 7.498/1986 e Decreto nº 

94.406/1987.  

Ainda de acordo com o catálogo, o discente pode ter certificação intermediária em 

cursos de qualificação profissional no itinerário formativo como Agente de Combate às 

Endemias. Cuidador Infantil. Cuidador de Idoso. Agente Comunitário de Saúde. Como 

possibilidade de formação continuada em cursos de especialização técnica, o técnico em 

Enfermagem pode fazer Especialização técnica em enfermagem do trabalho, Especialização 

técnica em instrumentação cirúrgica, Especialização técnica em saúde mental, Especialização 

técnica em terapia intensiva, Especialização técnica em estratégia de saúde da família, 

Especialização técnica em saúde do idoso, Especialização técnica em emergência e urgência, 

Especialização técnica em hemodiálise, Especialização técnica em oncologia, Especialização 

técnica em diagnóstico por imagem e Especialização técnica em centro cirúrgico. E como 

possibilidade de verticalização para cursos de graduação: Curso superior de tecnologia em 

radiologia, Curso superior de tecnologia em gestão hospitalar, Bacharelado em medicina, 

Bacharelado em enfermagem, Bacharelado em farmácia, Bacharelado em biomedicina, 

Bacharelado em fisioterapia. 

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

Existe atualmente um consenso de que os currículos não devem orientar-se por uma 

estrutura curricular rígida, baseada no enfoque unicamente disciplinar e sequenciada com base 

na hierarquização artificial dos conteúdos. A teoria e a prática não devem constituir-se como 

elementos dicotômicos e sim como indissociáveis. As bases legais para a construção da 

organização curricular do curso são a Resolução CNE/CEB nº 06/2012 e estar articulado com 

o PPI do IFBA. 
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A proposta de currículo que aqui se apresenta visa formar profissionais conscientes e 

comprometidos socialmente, capazes de atuarem e nos diversos campos da sua área de 

formação, mais especificamente na Enfermagem, considerando que a habilitação desse curso 

é para a atuação de profissionais Técnicos em Enfermagem. 

A formação do profissional Técnico em Enfermagem deve contemplar os principais 

desafios que são postos à compreensão do mundo contemporâneo, nas diferentes escalas, o 

que requer deste profissional uma sólida formação teórica e metodológica, a fim de que essa 

reflita em sua prática profissional e possa atuar frentes às demandas sociais oriundas de suas 

diferentes relações e necessidades. 

A organização curricular aborda os conteúdos, da formação profissional técnica de 

nível médio, inerentes à formação do técnico em Enfermagem, na forma subsequente, tendo 

um currículo em que constam: 

Formação profissional – o currículo consta com 32 disciplinas distribuídas em quatros 

semestres no intuito de preparar o discente para a atuação profissional como Técnico em 

Enfermagem.  

Complementação e atualização de estudos (ciências da natureza, humanas 

linguagens) - como forma de enriquecimento curricular as quais contribuirão para a 

incorporação de valores e práticas sociais imprescindíveis às relações de trabalho e uma vida 

cidadã. 

Estágio – dividido de duas formas. O primeiro estágio é o curricular supervisionado 

com o objetivo de preparar o discente para o exercício profissional competente, vivenciado 

em situações reais de trabalho. Além disso, o discente poderá realizar no período do curso, o 

estágio não obrigatório como uma atividade complementar à sua formação profissional. 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) / Práticas Profissionais Integradas (PPI) 

– atividades interdisciplinares desenvolvidas de forma coletiva, envolvendo discentes e todos 

os docentes que ministram aulas teóricas no último semestre do curso. 

 Interdisciplinaridade e Contextualização - As práticas de ensino-aprendizagem 

utilizadas, em busca da interdisciplinaridade, devem permitir uma comunicação ou vínculo 

constante com os conteúdos das diversas disciplinas do semestre vigente, bem como os dos 

semestres anteriores e posteriores. O conteúdo do componente curricular deve contribuir para 

a constituição de diferentes capacidades por meio da complementaridade entre os 

componentes curriculares, facilitando ao estudante uma compreensão mais completa. A 

contextualização permite vivenciar os conteúdos teóricos através da prática, oferecendo ao 
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discente significado e utilidade dos ensinos acadêmicos. A contextualização migra o estudante 

do papel de simples expectador passivo, fazendo-o interagir com a realidade. 

 

4.1 Matriz curricular  

 

Quadro 1: Matriz curricular do curso Técnico em Enfermagem, forma subsequente. Outubro 

2017. 

 

Disciplina 

Carga horária/ semanal Total da Carga Horária 

do módulo 

1º 2º 3º 4º H/aula Horas 

Saúde Coletiva I 4    80 60 

Sociologia da Saúde 2    40 30 

Anatomia e Fisiologia 2    40 30 

Biossegurança em Enfermagem 2    40 30 

Saúde e Segurança no Trabalho 2    40 30 

Semiologia e Semiotécnica em 

Enfermagem I 

4    80 60 

Primeiros Socorros 2    40 30 

Dispositivos Transversais de 

Cuidado 

2    40 30 

Práticas em Saúde Coletiva I      40 

Saúde Coletiva II  4   80 60 

Doenças Transmissíveis e 

Parasitárias 

 2   40 30 

Imunização  2   40 30 

Informatização do Trabalho em 

Saúde  

 2   40 30 

Farmacologia  2   40 30 

Bioética e Legislação Profissional  2   40 30 

Semiologia e Semiotécnica em 

Enfermagem II 

 6   120 90 

Práticas em Saúde Coletiva II      100 

Assistência ao Paciente/Cliente 

em Tratamento Cirúrgico 

  4  80 60 

Assistência ao Paciente/Cliente 

em Tratamento Clínico – Saúde 

do Adulto e do Idoso 

  4  80 60 

Assistência de Enfermagem à 

Saúde da Mulher 

  4  80 60 

Assistência de Enfermagem à 

Saúde da Criança e do 

Adolescente 

  4  80 60 

Princípios da Nutrição Aplicada 

à Enfermagem  

  2  40 30 

Psicologia aplicada à Saúde I   2  40 30 
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Práticas de Enfermagem nos 

diferentes ciclos de vida I 

     150 

Assistência de Enfermagem em 

Saúde Mental 

   4 80 60 

Assistência em Enfermagem na 

Urgência e Emergência 

   4 80 60 

Assistência em Enfermagem ao 

Paciente Crítico 

   4 80 60 

Trabalho de Conclusão de 

Curso/ Práticas Profissionais 

Integradas (TCC/PPI) 

   2 40 30 

Psicologia Aplicada à Saúde II    2 40 30 

Organização do Processo de 

Trabalho em Enfermagem 

   4 80 60 

Práticas de Enfermagem nos 

diferentes ciclos de vida II 

     110 

Total de horas semanais 20 20 20 20   

Subtotal     1600h/a 1200h 

Estágio      400h 

Total de carga horária      1600h 

 

O Curso Técnico em Enfermagem (TE) do Instituto Federal da Bahia - Campus 

Eunápolis segue a determinação da legislação existente para os cursos técnicos, definidos pelo 

MEC (Ministério da Educação), através das definições do Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos, bem como a legislação vigente do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN. 

O curso está distribuído num total de 1.200 horas de teoria e prática e 400 horas de 

estágio supervisionado, perfazendo o total de 1600 horas, a ser desenvolvido em 02 anos, 

através de 04 semestres. Cada ano com 200 dias letivos, 100 dias letivos para cada semestre. 

Cada semestre conta com 100 dias letivos, que equivalem a 20 semanas, equivalentes a 

300 horas; distribuídas em 20 horas/aulas por semana, distribuídas de segunda à sexta-feira de 

19:00 às 22:00 horas para a carga horária teórica. Para a distribuição de carga horária de 

estágio serão utilizados os períodos diurnos (matutino e vespertino).  

Cada semestre terá oferta e perfil diferenciado de distribuição de carga horária (CH) de 

estágios; que introduzido desde o módulo I, oportunizará ao corpo discente aproximação 

imediata ao campo prático, e efetiva identificação com o perfil profissional em formação; com 

vistas a diminuir abandonos e evasão tardia, por não afinidade ao trabalho a ser desenvolvido.  

 

SEMESTRE I – 1º semestre 
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O semestre I está organizado em 340 horas, das quais, 300 horas de teoria + 40 horas de 

estágio. Total de 400 horas/aula de teoria e 40 horas de estágio. 

A matriz curricular deste semestre está organizada em 8 disciplinas teóricas. 

Aulas de teoria e prática da 1ª a 20ª semana. 

Aulas de estágio da 5ª a 20ª semana. 

 

Quadro 02: Distribuição de disciplinas e carga horária do Semestre I do curso Técnico em 

Enfermagem do Instituto Federal da Bahia- Campus Eunápolis. Outubro 2017. 
 

Disciplina Carga horária em 

horas 

Carga horária em 

horas-aula 

Horas de Estágio 

Saúde Coletiva I 60 80  

Sociologia da 

Saúde 

30 40  

Anatomia e 

Fisiologia 

30 40  

Biossegurança em 

Enfermagem 

30 40  

Saúde e Segurança 

no Trabalho 

30 40  

Semiologia e 

Semiotécnica em 

Enfermagem I 

60 80  

Primeiros Socorros 30 40  

Dispositivos 

Transversais de 

Cuidado 

30 40  

Práticas em Saúde 

Coletiva I 

  40 

Total 300 horas 400h/a 40 horas 

 

  

SEMESTRE II – 2º semestre 

 

O semestre II está organizado em 07 disciplinas, distribuídas em 300 horas de teoria + 100 h 

de estágio. Total 400 horas de teoria e estágio. 

A matriz curricular deste semestre está organizada em 7 disciplinas teóricas.  

Aulas de teoria e prática da 1ª a 20ª semana. 

Aulas de estágio da 5ª a 20ª semana. 

 

Quadro 03: Distribuição de disciplinas e carga horária do Semestre II do curso Técnico em 

Enfermagem do Instituto Federal da Bahia- Campus Eunápolis. Outubro 2017. 

Disciplinas Carga horária em 

horas 

Carga horária em 

horas-aula 

Horas de Estágio 

Saúde coletiva II 60 80  

Doenças Transmissíveis e 

Parasitárias 

30 40  
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Imunização 30 40  

Informatização do 

Trabalho em Saúde  

30 40  

Farmacologia 30 40  

Bioética e Legislação 

Profissional 

30 40  

Semiologia e Semiotécnica 

em Enfermagem II 

90 120  

Práticas em Saúde Coletiva 

II 

  100 

Total 300 horas 400 horas/aula 100 horas 

 

SEMESTRE III – 3º semestre 

 

O semestre III está organizado em 06 disciplinas teóricas, distribuídas em 300 horas de teoria 

+ 150 horas de estágio. Total 450 horas de teoria e estágio. 

A matriz curricular deste semestre está organizada em 6 disciplinas teóricas.  

Aulas de teoria e prática da 1ª a 20ª semana. 

Aulas de estágio da 5 ª a 20ª semana. 
  

Quadro 04: Distribuição de disciplinas e carga horária do Semestre III do curso Técnico em 

Enfermagem do Instituto Federal da Bahia- Campus Eunápolis. Outubro 2017. 

Competências chaves Carga 

horária em 

horas 

Carga 

horária em 

horas-aula 

Horas de Estágio 

Assistência ao 

Paciente/Cliente em 

Tratamento Cirúrgico 

60 80  

Assistência ao Cliente em 

Tratamento Clínico – 

Saúde do Adulto e do Idoso 

60 80  

Assistência de Enfermagem 

à Saúde da Mulher 

60 80  

Assistência de Enfermagem 

à Saúde da Criança e do 

Adolescente 

60 80  

Princípios da Nutrição 

Aplicada à Enfermagem  

30 40  

Psicologia aplicada à Saúde 

I 

30 40  

Práticas de Enfermagem 

nos diferentes ciclos de vida 

I 

  150 

Total 300 h 400h/a 150 horas 

  

 

 SEMESTRE IV– 4º semestre 
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O semestre IV está organizado em 06 disciplinas teóricas, distribuídas em 300 horas de teoria 

+ 110 horas de estágio em 20 semanas. Total 410 horas de teoria e estágio. 

A matriz curricular deste semestre está organizada em 6 disciplinas teóricas.  

Aulas de teoria e prática da 1ª a 20ª semana. 

Aulas de estágio da 5 ª a 20ª semana. 

 

Quadro 05: Carga horária do Semestre IV do curso Técnico em Enfermagem do Instituto 

Federal da Bahia- Campus Eunápolis. Outubro 2017. 

Disciplinas Carga horária em 

horas 

Carga horária em 

horas-aula 

Horas de Estágio 

Assistência de 

Enfermagem em 

Saúde Mental 

60 80  

Assistência em 

Enfermagem na 

Urgência e 

Emergência 

60 80  

Assistência em 

Enfermagem ao 

Paciente Crítico 

60 80  

Trabalho de 

Conclusão de Curso/ 

Práticas Profissionais 

Integradas 

30 40  

Psicologia Aplicada à 

Saúde II 

30 40  

Organização do 

Processo de Trabalho 

em Enfermagem 

60 80  

Práticas de 

Enfermagem nos 

diferentes ciclos de 

vida II 

   

110 

Total 300 horas 400h/a 110 horas 

 

4.2 Planejamento dos componentes curriculares de cada etapa 

Semestre I 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM  

COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA I 

CARGA HORÁRIA: 60h                              HORAS SEMANAIS: 4h/a 
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EMENTA 

Compreende o processo de promoção, prevenção, manutenção e 

recuperação da saúde de sujeitos e comunidades, tendo como fundamentos 

teórico-metodológicos o conhecimento da saúde coletiva e das suas 

principais políticas públicas. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender os princípios teórico-práticos da Saúde Coletiva e sua relação 

com a atuação da Enfermagem nas políticas públicas de saúde vigentes no 

Brasil. 

Conhecer e relacionar os principais problemas e agravos à saúde dos 

grupos sociais no panorama de saúde nacional, regional e local à luz da 

determinação social do processo saúde-doença. 

Reconhecer os principais aspectos constitutivos do processo educativo e da 

educação em saúde na prática da Enfermagem em Saúde Coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Desempenhar a função de agente educativo na defesa de políticas públicas 

na área de saúde. Compreender o Sistema Único de Saúde como política de 

atenção à saúde integralizadora e orientadora dos sistemas de serviços de 

saúde vigente no Brasil. Cumprir e fazer cumprir a legislação da saúde 

dentro dos limites de sua atuação, como cidadão e como profissional. 

Aplicar os conhecimentos da estruturação e organização do sistema de 

saúde vigente no país. Atuar junto à equipe multiprofissional no 

desenvolvimento de ações para promoção e proteção à saúde baseados nos 

protocolos do Ministério da Saúde. Divulgar os recursos de saúde 

disponíveis na comunidade. Atuar na educação em saúde na comunidade. 

Utilizar novos paradigmas, analisando o homem como ser integral dentro 

da visão holística da saúde, que respalda o planejamento e a ação dos 

profissionais da área de saúde. Correlacionar as necessidades humanas 

básicas com as necessidades de saúde do cliente/paciente/comunidade. 

Compreender os direitos dos grupos minoritários. Coletar e organizar 

dados relativos ao campo de atuação com vistas à compreensão do perfil de 

saúde da comunidade para o estabelecimento de estratégias de intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito de saúde coletiva. Identificação dos problemas de saúde coletiva. 

Sistema de Saúde no Brasil: histórico e evolução. Reforma Sanitária 

Brasileira: principais avanços e desafios. Perspectivas da saúde coletiva no 

Brasil. Estudo da atuação de enfermagem a nível local em unidades 

sanitárias. Classificação e tipologia das unidades sanitárias. Níveis de 

prevenção. Protocolos das áreas de atuação dos programas de promoção da 

saúde e as possibilidades de atuação como cidadão e como profissional nas 
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OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

questões de saúde. Recursos de saúde disponíveis na comunidade em todos 

os níveis de atenção. Paradigmas, que respaldam o planejamento e a ação 

dos profissionais da área de saúde: o ser humano integral, os 

condicionantes e determinantes do processo saúde e doença, a qualidade no 

atendimento, a preservação do meio ambiente e o compromisso social com 

a população. Estratégias empregadas pela população local para viabilizar o 

atendimento das necessidades de saúde, com o objetivo de oferecer 

alternativas contextualizadas. Carta dos Direitos do Paciente e sua relação 

com o Estado de direito. Estrutura e organização dos sistemas de saúde 

vigente. Sistemas de informação e registro em saúde. Dados que 

determinam o perfil epidemiológico da comunidade. Planejamento das 

ações de saúde. Acesso dos grupos minoritários à assistência em saúde. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização de diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção 

de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

AVALIAÇÃO As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. São Paulo: 

Ática, 2004. 
 

CAMPOS, G. W. S. Tratado de saúde coletiva. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2006. 
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ROUQUAYROL, M. Z; FILHO, M. Z. Epidemiologia e Saúde. 6.ed. Rio 

de Janeiro: Medsi, 2003. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

AGUIAR, Z. N. SUS: Sistema Único de saúde - antecedentes, percurso, 

perspectivas e desafios. São Paulo: Martinari, 2011. 
 

FIGUEIREDO, N. M. A. Ensinando a Cuidar em Saúde Pública. São 

Caetano do Sul: Yendis, 2005. 
 

MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Belo Horizonte: ESP-MG, 

2009. 
 

MILLÃO, L. F; FIGUEIREDO, M. R. B. Enfermagem em Saúde 

Coletiva. São Paulo: Difusão Senac LV, 2012.  
 

SOUZA, M. R.D; HORTA, N.C. Enfermagem Saúde Coletiva: teoria e 

prática. Rio de Janeiro: Ganabara Koogan, 2012. 
 

VASCONCELOS E. M. Educação popular e a atenção à saúde da 

família. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2008. 

 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: SOCIOLOGIA DA SAÚDE 

CARGA HORÁRIA: 30h                                    HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

 

 

EMENTA 

Estudo das mais diversas relações entre a Sociologia e a saúde. Relações 

entre processos sociais e saúde. Cidadania e direito à saúde. 

Desigualdades, diferenças e poder nos processos saúde/doença. 

Abordagens sociológicas e suas formas de interpretação na saúde. 

Conceitos de saúde/doença no contexto social. Representação social da 

saúde e da doença. Saúde e direitos humanos. Processos de saúde/doença 

relacionadas às questões étnico-raciais da população brasileira. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propiciar aos estudantes elementos sociais, econômicos, políticos e 

culturais para a compreensão da saúde/doença como um fenômeno social.  

Conhecer as interferências dos processos sociais sobre a qualidade e as 

condições de saúde da população. 

Compreender as noções sociológicas aplicadas a questões relacionadas à 

saúde/doença. 

Reconhecer a importância da sociologia para a formação e prática 

profissional na área da saúde. 

 

 

Identificar estratégias que estimulem a organização da comunidade com 
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HABILIDADES 

vistas a despertar a consciência com relação aos direitos à saúde, 

exercendo a cidadania. 

Desenvolver ações educativas nas organizações sociais existentes na área 

de saúde a fim de divulgá-las aos clientes/pacientes e contribuir para as 

ações de saúde na comunidade. 

Compreender as políticas de saúde pública bem como as condições de 

saúde/doença da população. 

Conhecer noções de direitos sociais do cidadão e de qualidade dos 

serviços públicos de saúde na atuação profissional. 

Relacionar as questões sociais, econômicas e culturais nas relações do 

cidadão com os serviços de saúde. 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

A sociologia como campo de conhecimento científico. Os estudos 

sociológicos sobre a saúde e a doença. O processo social de construção da 

saúde e da doença. Questões sociais, econômicas, políticas e culturais que 

interferem nos processos de saúde/doença. Cidadania e direito à saúde. 

Organização e participação social nas políticas públicas de saúde. 

Construção social sobre gênero e sexo. Visões sobre o corpo. Saúde e 

envelhecimento. O trabalho na área da saúde. Cultura afro-brasileira, 

africana e indígena. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 

leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção 

de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, 

sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo 

(conceitos e atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou 

construídas coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, 

artísticas e científicas, confecção de materiais, atividades 

interdisciplinares, etc),  atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e 

retrospecção da situação de desenvolvimento do discente), atividade 

processual (participação, interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de 

atitude) e atividades de campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos 
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para uso na atuação prática, com correlação de conhecimento, postura, 

atitude e tomada de decisão). Em todas as etapas serão atribuídas 

notas/pesos aos instrumentos de avaliação. Caso o estudante tenha alguma 

deficiência ou necessidade específica serão realizadas as adaptações 

necessárias. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

GUIMARÃES NETO, E.; GUIMARÃES, J. L. B.; ASSIS, M. A. Educar 

pela sociologia: contribuições para a formação do cidadão. Belo 

Horizonte: RHJ, 2012. 168p. 

 

MATTA, G. C.; LIMA, J. C. F. (Org.). Estado, sociedade e formação 

profissional em saúde: contradições e desafios em 20 anos de SUS: 

debates e sínteses do seminário. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio, 2010. 228 p. 

 

TELAROLLI JÚNIOR, R. Epidemias no Brasil: uma abordagem 

biológica e social. São Paulo: Moderna, 2000. 108 p. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA. Ética e cidadania: construindo valores na escola e na 

sociedade. Brasília: MEC, 2007. 84 p. 

 

FONSECA, M. V.; SILVA, C.M.N.; FERNANDES, A.B(Org.). Relações 

étnico-raciais e educação no Brasil. Belo Horizonte: Maza Edições, 2011. 

216 p. 

GIDDENS, A. Sociologia. 6. Ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 

 

LOBO, R. (Org.). Crítica da imagem e educação: reflexões sobre a 

contemporaneidade. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, 2010. 291 p.  

 

PHILIPPI JÚNIOR, A. (Ed.). Saneamento, saúde e ambiente: 

fundamentos para um desenvolvimento sustentável. São Paulo: USP, 

2013. 842 p. 

 

SILVA, E. A. (Org.). Sociologia Aplicada à Enfermagem. Barueri, SP: 

Manole, 2012. 

 

 

SILVA, E. A. (Org.). Sociologia aplicada à enfermagem. Barueri, SP: 

Manole, 2012. 

 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ANATOMIA E FISIOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 30 h                                  HORAS SEMANAIS: 2h/a 
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EMENTA Estudo da constituição anatômica e fisiológica do organismo humano. 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar, nomear e descrever as estruturas do corpo humano. 

Correlacionar a forma e função dos órgãos e tecidos do corpo humano. 

Conhecer e aplicar a linguagem técnica anatômica (Terminologia 

Anatômica Internacional). 

HABILIDADES Aplicar os conhecimentos anatômicos e fisiológicos do corpo humano na 

prática profissional.  

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Histórico e conceito. Posição anatômica e planos anatômicos. Célula, suas 

estruturas e funções. Tipos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e 

nervoso. Sistema tegumentar. Sistema ósseo. Sistemas articular e muscular. 

Sistema cardiovascular. Sistema respiratório. Sistema nervoso. Sistema 

digestivo e sistema endócrino. Sistema urinário. Sistema genital. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção 

de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

D’ANGELO, J. G. e FATTINI, C. A. Anatomia básica. São Paulo: 1983. 
 

HERLIHY, B.; MAEBIUS, N. K. Anatomia e Fisiologia do Corpo 

Humano Saudável e Enfermo. 1. Ed. Manole, 2002. 
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BÁSICA  

TORTORA, G.J. & GRABOWSKI, S.R. Corpo Humano: fundamentos 

de anatomia e fisiologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

GUYTON, A.C., HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 13. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2017. 1176p. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: BIOSSEGURANÇA EM 

ENFERMAGEM 

CARGA HORÁRIA: 30h                                       HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

 

EMENTA 

Biossegurança nas ações de saúde, compreendida como o conjunto de 

ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos 

inerentes às atividades, desenvolvimento tecnológico e prestação de 

serviços, visando os cuidados necessários à saúde e a preservação do 

meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar e aplicar as normas de higiene e biossegurança a serem 

realizadas no trabalho para proteção da sua saúde e a do cliente/paciente. 

Prevenir, controlar e avaliar a contaminação por meio da utilização de 

técnicas adequadas de transporte, armazenamento, descarte de fluídos e 

resíduos, assim como de limpeza e/ou desinfecção de ambientes e 

equipamentos no intuito de proteger o paciente/cliente e o ambiente 

contra os riscos físicos, químicos e biológicos. 

Caracterizar agentes, causas fontes e natureza das infecções. 

Conhecer métodos e técnicas de limpeza e desinfecção terminal e 

concorrente. 

Conhecer e aplicar os processos de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, 

descontaminação, esterilização e técnica de lavagem das mãos. 

Reconhecer as técnicas de preparos e utilizações de soluções químicas 

para limpeza e descontaminação. 

Identificar as fontes de contaminação radioativa de forma a realizar ações 

eficazes de prevenção e controle dos danos provocados pelas radiações 

ionizantes. 

Estabelecer noções básicas de Microbiologia e Parasitologia como forma 

de proteção/prevenção e manutenção à saúde. 

 

 

 

HABILIDADES 

Controlar e prevenir a contaminação. 

Utilizar técnicas adequadas de descarte de fluídos e resíduos de natureza 

variada. 

Aplicar  métodos e técnicas de limpeza, desinfecção de ambientes e 

esterilização de equipamentos. 
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OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Princípios gerais de biossegurança: EPI’s e EPC’s: tipos e usos. 

Gerenciamento do descarte de resíduos, fluídos, agentes biológicos, 

físicos, químicos e radioativos. Prevenção e controle da infecção; Higiene 

e Profilaxia. Métodos e técnicas de limpeza e desinfecção terminal e 

concorrente. Conceitos de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, 

descontaminação, esterilização. Contaminação radioativa – fontes, 

prevenção e controle. Noções básicas de Microbiologia.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 

leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção 

de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, 

sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo 

(conceitos e atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou 

construídas coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, 

artísticas e científicas, confecção de materiais, atividades 

interdisciplinares. etc),  atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e 

retrospecção da situação de desenvolvimento do discente), atividade 

processual (participação, interesse, assiduidade, pontualidade, mudança 

de atitude) e atividades de campo (uso de conhecimentos técnicos e 

teóricos para uso na atuação prática, com correlação de conhecimento, 

postura, atitude e tomada de decisão). Em todas as etapas serão atribuídas 

notas/pesos aos instrumentos de avaliação. Caso o estudante tenha alguma 

deficiência ou necessidade específica serão realizadas as adaptações 

necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cartilha de ofidismo (Cobral). 
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______. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes ofídicos. 
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______. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes ofídicos. 
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SANTOS, N. C. M. Enfermagem na prevenção e controle da infecção 

hospitalar. 4 ed. rev. São Paulo: Iátria, 2010. 



P á g i n a  | 37 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

 MASTROENI, M. F. Biossegurança Aplicada a Laboratórios e 

Serviços de Saúde. 2ª ed. Atheneu, 2005. 

 

SOUSA, A. F. L. et al. Representações sociais da Enfermagem sobre 
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EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM. ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO. 

CARGA HORÁRIA: 30h                                       HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

EMENTA 

Desenvolvimento de uma consciência auto preventiva, minimizando os 

problemas de saúde e segurança dos trabalhadores em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar os riscos que caracterizam o trabalho em saúde, com vistas à sua 

própria saúde e segurança no ambiente profissional. 

Conhecer as legislações e normas de segurança e os elementos básicos de 

prevenção de acidentes no trabalho. 

Reconhecer as doenças relacionadas ao ambiente de trabalho em Saúde, 

assim como as respectivas ações preventivas. 

Empregar os princípios ergonômicos na realização do trabalho a fim de 

prevenir doenças profissionais e acidentes de trabalho, utilizando 

adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e mantendo 

os Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) em condições de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Reconhecer a função de agente educativo nas questões relativas à saúde e 

segurança no trabalho, prestando informações e esclarecimentos a outras 

categorias profissionais e à população em geral. 

Operar equipamentos de trabalho dentro dos princípios de segurança, 

provendo sua manutenção preventiva. 

Conhecer os protocolos de procedimentos legais nos acidentes de trabalho 

baseados na Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

Aplicar Técnicas adequadas de descarte de resíduos biológicos, físicos, 

químicos e radioativos. 

OBJETOS DO  

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO 

Saúde e Segurança no Trabalho: causas dos acidentes do trabalho, fatores 

de risco. Classificação e formas de prevenção de acidentes do trabalho. 

Manutenção preventiva de equipamentos, prevenção e combate ao fogo; 

classes de incêndio, agentes, extintores, e condutas gerais em situação de 

sinistro. Manutenção preventiva de materiais e equipamentos: EPI e EPC – 

tipo, uso, legislação pertinente. CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) – Organização, funcionamento, legislação. Procedimentos 

legais nos acidentes de trabalho. Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

Inspeção de segurança 
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METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção 

de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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institucionais, sistemas de informação e indicadores. 2. ed. São Paulo: 

IPEA, 2013. 391p. 
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manual de implementação. São Paulo: Fundacentro, 2010. 161 p 
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EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM  

COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA 

EM ENFERMAGEM I 

CARGA HORÁRIA: 60h                               HORAS SEMANAIS: 4h/a 

 

 

 

 

EMENTA 

Estudo das técnicas da Enfermagem no cuidado às necessidades 

básicas do cliente/paciente nas diferentes faixas etárias, em especial 

adultos e idosos, com afecções agudas ou crônicas no tratamento 

clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Conhecer medidas que promovam o autocuidado e contribuam para 

efetividade das ações de enfermagem e bem-estar do paciente. 

Identificar procedimentos e cuidados de Enfermagem, indicados no 

atendimento das necessidades básicas do paciente. 

Reconhecer normas e rotinas de anotações e registros em formulários 

padronizados. 

Caracterizar as medidas antropométricas e sinais vitais. 

Reconhecer a importância das normas na avaliação da saúde do paciente. 

Definir as características das técnicas de Enfermagem relacionadas à 

higiene, conforto e segurança do paciente. 

Conhecer a terminologia específica da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Sensibilizar o cliente/paciente sobre técnicas que promovam o auto 

cuidado. 

Realizar procedimentos e cuidados de enfermagem, de acordo com a 

prescrição multidisciplinar.  

Registrar e anotar ocorrências e os cuidados prestados, de acordo com as 

exigências e normas. 

Descrever e executar técnicas de medidas antropométricas (peso, altura) e 

verificar sinais vitais. 

Desenvolver e aplicar técnica básica de enfermagem em higiene, conforto 

e segurança do paciente. 

Utilizar terminologia específica da área. 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS DO  

CONHECIMENTO 

Ambiente hospitalar. Assistência de enfermagem na função motora 

normal, fatores de segurança e conforto, movimento e transferência de 

paciente (aspectos posturais e ergonômicos). Unidade de Enfermagem e 

do paciente, arrumação do leito, tipos, etc. Cuidados higiênicos com o 

paciente (tipos de banho, tricotomia). Prontuários, admissão, alta, 

transferência e anotações de enfermagem/exame físico. Medidas 

antropométricas, técnicas de verificação de peso, altura e sinais vitais.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 

leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários 

para discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, 

confecção de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, 

participação em eventos institucionais e outros que tenham relação 

com a disciplina, aulas práticas em laboratório. Caso o estudante tenha 
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alguma deficiência ou necessidade específica serão realizadas as 

adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, 

sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo 

(conceitos e atitudes): atividades de construção (atividades individuais 

ou construídas coletivamente, como provas, seminários, produções 

culturais, artísticas e científicas, confecção de materiais, atividades 

interdisciplinares, etc),  atividades de diagnóstico (sondagem, projeção 

e retrospecção da situação de desenvolvimento do discente), atividade 

processual (participação, interesse, assiduidade, pontualidade, 

mudança de atitude) e atividades de campo (uso de conhecimentos 

técnicos e teóricos para uso na atuação prática, com correlação de 

conhecimento, postura, atitude e tomada de decisão). Em todas as 

etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos de avaliação. 

Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade específica 

serão realizadas as adaptações necessárias. 
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EIXO TECNOLÓGICO:  AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: PRIMEIROS SOCORROS 

CARGA HORÁRIA: 30h                                       HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

 

EMENTA 

Atendimento de primeiros socorros de baixa complexidade na atuação 

como cidadão na comunidade, bem como a tomada das devidas 

providências para agilizar o socorro especializado e evitar 

complicações até a chegada da equipe de atendimento móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever os conceitos básicos de Primeiros Socorros. 

Conhecer os aspectos legais para esse tipo de atendimento. 

Avaliar a vítima com vistas a determinar as prioridades de 

atendimento em situações de urgência e emergência. 

Identificar os recursos disponíveis na comunidade de forma a 

viabilizar o atendimento. 

Identificar os tipos de causas externas. 

Classificar os grupos de risco para Causas Externas. 

Identificar fatores de risco e medidas de prevenção de acidentes. 

Conhecer os princípios básicos sobre a fisiopatologia da parada 

cardiorrespiratória. 

Descrever e demonstrar as manobras de ressuscitação 

cardiorrespiratória. 

Atuar como cidadão na prestação de primeiros socorros, visando 

manter a vida e prevenir complicações até a chegada de atendimento 

pré-hospitalar. 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Desenvolver ações de educação em saúde voltadas a prevenção de 

acidentes. 

Aplicar medidas de Primeiros Socorros, visando as prioridades e os 

aspectos legais para o atendimento. 

Identificar a vítima em parada respiratória ou cardiorrespiratória. 

Aplicar as manobras de Ressuscitação Cárdio Pulmonar quando 

necessário. 

Operar o Desfribilador Eletrônico Automático (DEA) fora do ambiente 

hospitalar. 

Atuar como cidadão na prestação de primeiros socorros, visando 

manter a vida e prevenir complicações até a chegada de atendimento 

pré-hospitalar. 
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OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Princípios básicos de primeiros de socorros. Conceitos e aspectos 

legais do atendimento, avaliação inicial da vítima, os recursos básicos 

utilizados no atendimento e a prioridade na prestação dos primeiros 

socorros. Causas externas e prevenção de acidentes. Epidemiologia do 

trauma e estudo dos índices relacionados às causas externas. Educação 

em Saúde e a prevenção de causas externas. Parada cardiorrespiratória e 

as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória (RCP). Uso do DEA, 

suporte ventilatório básico. Atendimento de primeiros socorros em: 

ferimentos, corpos estranhos, queimaduras e choque elétrico, síncopes e 

vertigens, convulsões, intoxicações endógenas, estado de choque e 

hemorragias, trauma musculoesquelético, transporte de vítimas. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos 

e habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 

leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários 

para discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, 

confecção de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, 

participação em eventos institucionais e outros que tenham relação 

com a disciplina, aulas práticas em laboratório. Caso o estudante 

tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão realizadas as 

adaptações necessárias. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, 

sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo 

(conceitos e atitudes): atividades de construção (atividades individuais 

ou construídas coletivamente, como provas, seminários, produções 

culturais, artísticas e científicas, confecção de materiais, atividades 

interdisciplinares, etc),  atividades de diagnóstico (sondagem, 

projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do discente), 

atividade processual (participação, interesse, assiduidade, 

pontualidade, mudança de atitude) e atividades de campo (uso de 

conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação prática, com 

correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de decisão). 

Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos de 

avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das diretrizes da 

American Heart. Guidelines 2015 CPR e ECC. Disponível em: 

https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-

https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf
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BIBLIOGRAFIA 
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ofídicos. Ministério da Saúde, 2 ed. Brasília, 2001. 
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EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: DISPOSITIVOS TRANSVERSAIS DE 

CUIDADO  

CARGA HORÁRIA: 30h                                       HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

EMENTA 

Estudo sobre o cuidado, desvelando a intersubjetividade do processo de 

cuidar e estratégias que possam efetivá-lo na perspectiva da saúde.  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Discutir sobre o cuidado em saúde. 

Conhecer dispositivos de cuidado em saúde. 

Compreender a Enfermagem como integrante da equipe multiprofissional e 

interdisciplinar. 

Compreender a comunicação terapêutica como estratégia de assistência de 

Enfermagem. 

Discutir as questões éticas e bioéticas que envolvem o cuidado. 

 

HABILIDADES 

Realizar a comunicação terapêutica na prática profissional. 

Desenvolver habilidades de trabalho em equipe e relacionamento interpessoal. 

Aplicar dispositivos de cuidado em saúde. 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Comunicação terapêutica. Escuta terapêutica. Vínculo. Acolhimento. Diálogo. 

Relação interpessoal. A intersubjetividade do cuidar. Grupo. Trabalho em 

equipe. Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. 

Multiprofissionalidade. Redes de cuidado (redes de serviços, redes sociais e 

redes significativas). Clínica ampliada, técnico de referência e projeto 

terapêutico singular. Ética e bioética do cuidado. 

https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf
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METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 
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SENA, E.L.S.; REIS, H.F.T.; CARVALHO, P.A.L.; SOUZA, V.S. A 

intersubjetividade do cuidar e o conhecimento na perspectiva 

fenomenológica. Revista Rene, vol. 12, n. 1, p. 181-188, 2011. 
  
TAYLOR, C. M. Fundamentos de Enfermagem Psiquiátrica de 

Mereness. 13. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 
 

TOWNSEND, M. C. Enfermagem Psiquiátrica: conceitos e cuidados. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

ZANELLA, A.V.; PEREIRA, R.S. Constituir-se enquanto grupo: a ação 

de sujeitos na produção do coletivo. Estudos de Psicologia, vol. 6, n. 1, p. 

105-114, 2001. 

 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: PRÁTICAS EM SAÚDE COLETIVA I 

CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO: 40h                                                                      

 

 

 

EMENTA 

Compreende as diversas práticas realizadas pelos discentes com 

acompanhamento do professor enfermeiro(a), relacionando os estudos 

teóricos à vida profissional do Técnico em Enfermagem. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Realizar a associação teórico-prática na formação técnica em enfermagem; 

Preparar o discente para realizar práticas no campo da enfermagem; 

Discutir sobre a aprendizagem para o trabalho, a partir do aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver; 

Possibilitar maior autonomia ao discente no campo de estágio; 

Correlacionar o conhecimento teórico à prática profissional. 

 

 

HABILIDADES 

Prestar assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva I. 

Prestar assistência de Enfermagem em Biossegurança. 

Prestar Assistência de Enfermagem em Semiologia e Semiotécnica I. 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Estágio curricular supervisionado em Saúde Coletiva com 10 horas. 

Estágio curricular supervisionado em Biossegurança com 10 horas. Estágio 

curricular supervisionado em Semiologia e Semiotécnica com 20 horas. 

 

 

METODOLOGIA 

Execução supervisionada de atividades práticas nos campos de estágios de 

acordo com as orientações do manual de estágio do IFBA e das bases legais 

que orientam a prática profissional da equipe de Enfermagem. Caso o 

estudante tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão 
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realizadas as adaptações necessárias. 

 

AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação contemplarão a qualidade e a quantidade do trabalho 

prestado, a iniciativa, a organização do processo de trabalho, as características 

disciplinares e comportamentais do discente. Caso o estudante tenha alguma 

deficiência ou necessidade específica serão realizadas as adaptações 

necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

IFBA. Manual de Estágio. Coordenação do curso técnico de Enfermagem, 

Eunápolis, 2013. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

As referências serão as mesmas utilizadas nas disciplinas teóricas do semestre. 

 

Semestre II 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM II SEMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA II 

CARGA HORÁRIA: 60h                                     HORAS SEMANAIS 4h/a 

 

 

 

EMENTA 

O cuidado ao indivíduo no processo de promoção, prevenção, manutenção e 

recuperação da saúde, tendo como fundamentos teóricos a Atenção Básica e 

suas principais políticas públicas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender os princípios teórico-práticos da Estratégia de Saúde da 

Família como orientadora do cuidado na Rede de Serviços de Saúde – RAS 

e, a atuação da enfermagem nas políticas públicas de Atenção Básica 

vigente. 

Desenvolver ações de prevenção, promoção e educação em saúde 

relacionada aos problemas e necessidades de saúde do indivíduo e 

sociedade, fundamentadas na vigilância à saúde e nos marcos teórico-

metodológicos de planejamento local em saúde. 

Reconhecer um determinado território e os componentes que integram a 

produção de serviços de saúde. 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Compreender as políticas específicas da Atenção Básica e Saúde da 

Família, como estratégia orientadora do cuidado e da Rede de Serviços de 

Saúde do SUS. 

Desenvolver ações de prevenção, promoção, manutenção e recuperação da 

saúde propostas pela Vigilância em Saúde.  

Aplicar as bases de planejamento local em saúde e os principais 

Instrumentos e ferramentas para o trabalho com famílias adscritas e 
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território, com foco nas suas necessidades de saúde. 

Planejar e organizar o trabalho em Saúde Coletiva, como membro de equipe 

multiprofissional e multidisciplinar, com vistas a atender às necessidades 

básicas de grupos, famílias, comunidades e do território a partir de ações de 

Vigilância em Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Atenção Básica como Porta de entrada e reorientadora da Rede de Serviços 

de Saúde do SUS: Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

Estratégia Saúde da Família (ESF), políticas específicas da Atenção Básica, 

Sistemas de Informação na Atenção Básica de Saúde. Cartografia do 

território, diagnóstico em saúde e identificação dos riscos à saúde. Bases do 

planejamento local em saúde, projetos de cuidado no território e projetos de 

cuidados singulares das famílias adscritas: análise da situação de saúde no 

território, instrumentos de intervenção e ferramentas para o trabalho com 

famílias, ações preventivas e de promoção da saúde propostas pela 

Vigilância Epidemiológica, de modo a reduzir riscos e agravos à saúde. A 

prática da enfermagem em Saúde Coletiva: as Práticas Educativas e o 

processo de intervenção na Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e 

Agravos, as Visitas domiciliares e o processo de intervenção na Promoção 

da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos. Matriciamento. Áreas 

estratégicas de Atenção Básica em Saúde: Saúde da Criança. Saúde da 

Mulher. Saúde do Adolescente. Saúde do Adulto. Tuberculose; Hanseníase. 

Saúde Bucal. Saúde do Homem, Saúde do Idoso. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 
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de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

COSTA, E. M. A; CARBONE, M. H. Saúde da família: uma abordagem 

multidisciplinar. 2. ed. Rio de Janeiro: Rúbio, 2009. 
 

______. Saúde da Família: uma abordagem interdisciplinar. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2004. 
 

OHARA, E.C.C.; SAÍTO, R. X. S. Saúde da Família: considerações e 

aplicabilidade. São Paulo: Martinari, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea: 

queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2012. 

 

COSTA, A. C. M.; PINHO, J. R. O. (Orgs.). UNASUS. Processo de 

trabalho e planejamento na estratégia saúde da família: o planejamento 

como instrumento de gestão. São Luís, 2014. 

 

TANCREDI, F. B. Planejamento em Saúde. v. 2. Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo: Série Saúde & 

Cidadania, 1998. 

 

VILASBOAS, A. L.; TEIXEIRA, C. F. Orientações Metodológicas para 

o planejamento e Programação das ações de Vigilância da Saúde nas 

Áreas de Abrangência do PACS-PSF, Bahia. In: Bahia. Secretaria de Saúde 

do Estado da Bahia. Manual para Treinamento Introdutório das Equipes de 

Saúde da Família: Pólo de Capacitação, Formação e Educação Permanente 

de Pessoal para Saúde da família. Salvador, 2001. 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E 

PARASITÁRIAS 

CARGA HORÁRIA: 30h                                       HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

EMENTA 

Ações de vigilância em saúde, a partir de conhecimentos das doenças 

infecto contagiosas e parasitárias, para o desenvolvimento de ações de 

prevenção, controle e tratamento de agravos à saúde, e de interesse 

epidemiológico e sanitário nos diversos níveis de atenção à saúde.  

 

 

Desenvolver ações de cuidado de enfermagem, a partir dos conhecimentos 
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OBJETIVOS 

adquiridos de Vigilância em Saúde. 

Conhecer quais os agravos de interesse epidemiológico e sanitário que 

prevalecem em determinadas regiões e comunidades.  

Correlacionar e aplicar os conteúdos teóricos apresentados ao 

desenvolvimento de ações em atividades práticas de campo/estágio 

curricular.  

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Aplicar medidas de promoção, proteção e prevenção à saúde dos indivíduos 

inseridos nas comunidades, bem como em ambiente hospitalar, de acordo com 

os protocolos de Vigilância em Saúde 

Empregar medidas de controle e tratamento de agravos à saúde, de interesse 

epidemiológico e sanitário, respeitando os aspectos éticos do cuidado de 

enfermagem. 

Atuar junto à equipe multidisciplinar na identificação, prevenção e 

assistência às pessoas com doenças transmissíveis e parasitárias. 

 

 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Focos de Contaminação, cadeia de transmissão, porta de entrada e saídas, 

sinais e sintomas das doenças. Bioagentes, reservatório e modos de 

transmissão. Período de Transmissão de Doenças. Investigação 

epidemiológica. Medidas de controle, isolamentos, precauções, 

quimioprofilaxia. Programas prioritários de controle e erradicação de 

doenças, doenças emergentes e reemergentes. Manuseio do Sistema de 

Informação – SINAN\normas e rotinas. Princípios básicos de imunologia 

das doenças transmissíveis. Atuação da equipe multiprofissional em 

diversos serviços de saúde e as atribuições da equipe de enfermagem para 

Programas Específicos de interesse epidemiológico e sanitário. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 
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científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças Infecciosas e 

Parasitárias. Guia de bolso. 8. ed. Revista. Brasília, 2010. 448p. 

 

______.  Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Vigilância em 

Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Diretrizes 

para vigilância, atenção e eliminação da Hanseníase como problema de 

saúde pública: manual técnico-operacional [recurso eletrônico] Brasília: 

Ministério da Saúde, 2016. 58p. 

 

______. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. 

Brasília: Ministério da Saúde. 2014. 814p. 

 

______. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da 

tuberculose no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 284p. 

 

______. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância. 

Epidemiológica. Tratamento diretamente observado (TDO) da 

tuberculose na atenção básica: protocolo de enfermagem Brasília: 

Ministério da Saúde, 2011. 168 p 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

AGUIAR, Z.N.; RIBEIRO, M.C.S. Vigilância e Controle das Doenças 

Transmissíveis. Entendendo a Cadeia de Transmissão: Conceitos Básicos.  

2. ed. Ed. Martinari, 2006. p47-59. 

 

ALMEIDA, F. N.; ROUQUAYROL, M.L. Introdução à Epidemiologia. 

Ed. Médica e Científica, 2002. 293p. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: IMUNIZAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 30h                                       HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

Desenvolvimento de ações de enfermagem vinculadas ao Programa 

Nacional de Imunização e Rede de Frio, a partir de conhecimento dos 
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EMENTA protocolos, diretrizes, normas técnicas para atividades de rotina e 

Campanhas.  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender o histórico das Políticas de Imunização em nosso país. 

Desenvolver ações de cuidado de enfermagem para realizar as técnicas de 

vacinação. 

Identificar calendário vacinal vigente, estabelecendo relação com histórico 

do Programa Nacional de Vacinação e suas atualizações. 

Correlacionar e aplicar os conteúdos teóricos apresentados ao 

desenvolvimento de ações em atividades práticas de campo/estágio 

curricular.  

 

 

HABILIDADES 

Prestar assistência de enfermagem aos indivíduos inseridos nas comunidades, 

bem como em ambiente hospitalar, de acordo com os protocolos do Programa 

Nacional de Imunização e Rede de Frio.  

Empregar as técnicas e rotinas para a aplicação de imunobiológicos. 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Conhecimento das técnicas de aplicação de imunobiológicos.  Campanhas 

de Vacinação, trajetórias das políticas de imunizações no Brasil. Manuseio 

do SI-PNI -Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. 

Atuação de equipe multiprofissional em diversos serviços de saúde: 

atribuições da equipe de enfermagem para o PNI. Atribuições do Técnico 

em Enfermagem em sala de vacina, na equipe de vigilância epidemiológica 

regional, estadual e nacional. Normas, fluxos e rotinas dos Serviços de 

Vigilância em Saúde e do PNI. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 
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de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BAHIA. SECRETARIA DA SAÚDE. Superintendência de Saúde. 

Gerência de Vigilância Epidemiológica. Manual de Procedimentos de 

Vacinação. Salvador: 2011, 399 p 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças Infecciosas e 

Parasitárias. Guia de bolso. 8. ed. Revista. Brasília, 2010. 448p. 

 

______. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 814p. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. 

Capacitação de pessoal em sala de vacinação. Manual do Monitor. 2 ed. 

rev.e ampl. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 231p. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: INFORMATIZAÇÃO DO 

TRABALHO EM SAÚDE  

CARGA HORÁRIA: 30h                                  HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

EMENTA 

Estudo de conceitos básicos de informática e internet, bem como a 

compreensão da utilização das bibliotecas virtuais e outras fontes de 

informação, aplicações da informática na saúde, editores de documentos e 

tecnologias interligadas de informática e saúde. 

 

 

OBJETIVOS 

Conhecer conceitos básicos de informática, tipos, componentes e 

funcionalidade do computador e a utilização de programas e aplicativos no 

âmbito da saúde e nas atividades do técnico em enfermagem.  

Compreender a utilização básica dos programas editores de texto, 

planilhas de cálculo e plataformas de apresentação de slides, dentre outros, 

introdução à Internet, dentre outros. 

Possibilitar o aprendizado da utilização da internet como meio de pesquisa 

nas aplicações da informática na área da saúde. 

Conhecer sistemas de informação da área de saúde. 

 

 

Compreender os conceitos básicos da informática 
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HABILIDADES 

Manusear programas editores de texto, planilhas de cálculo e plataformas 

de apresentação de slides, dentre outros; bem como a internet como meio de 

pesquisa e de busca de informação na área de saúde. 

Formatar e editar textos científicos. 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Conceitos básicos de informática. Programas editores de texto. Planilhas de 

cálculo e plataformas de apresentação de slides, dentre outros. Utilização de 

programas de concepção de figuras, gráficos, imagem e áudio. Produção 

textual. Realização de pesquisa e busca de informação. Aplicações da 

informática na área de saúde. Softwares dedicados à área de saúde. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICA 

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São 

Paulo: Pearson, 2010. 350 p. 

 

GALVÃO FILHO, W. C. Curso de informática basic: fundamental nível I 

e II. São Paulo: EDROS, [198]. 3 v. 

 

GOMES, A. R. C.; TOPÁZIO, J. A. Informática básica. Salvador: CEFET-

BA, 2001. 29, 12 p. 
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BÁSICA LANCHARRO, E. A.; LOPEZ, M. G.; FERNANDEZ, S. P. Informática 

básica. São Paulo: Makron Books, 2004. 269 p.  

 

NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Pearson, 2010. 619 p. 

 

UDISISTEM, I. P. D. Windows 98, Word, Excell, Access, Powerpoint, 

introdução à Internet, Coreldraw, digitação. [S. l.]: [s.n.], [2000]. 149 p. 

 

VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 391 p.  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CARIBÉ, R.; CARIBÉ, C. Introdução à computação. São Paulo: FTD, 

1996. 214 p.  

 

HANNAH, J. K., BALL, M. J., EDWARDS, M. J. A., Introdução a 

Informática em Enfermagem. 3. ed. Porto Alegre – RS: Artmed. 
 

SIGMA INFORMÁTICA HOME SCHOOL TECHNOLOGY. Curso de 

informática diário * sigma: works especial: editor de textos, planilha 

eletrônica, gerenciador de banco de dados, gráficos. Fortaleza: SEBRAE/CE, 

[199_?]. 11 22 

 

VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. 7. ed. rev. atual. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004. 407 p. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: FARMACOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 30h                                       HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

EMENTA 

Farmacologia geral, com ênfase no manuseio correto, preparo e os cuidados 

de enfermagem, que atuam nos diversos sistemas do Corpo Humano. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender os princípios básicos da farmacologia que regem a terapêutica 

com medicamentos.  

Reconhecer noções de farmacoterapia, incluindo a importância dos 

medicamentos, como atuam, doses e os cuidados na administração.  

Descrever as bases farmacológicas dos principais medicamentos utilizados, 

sobre os quais podem ser construídas abordagens terapêuticas de maneira 

correta, com vistas à segurança do paciente.  

Conhecer os principais grupos farmacológicos, a ação dos fármacos nos 

diferentes Sistemas do Corpo Humano e os cuidados de enfermagem durante a 

sua administração. 

 

 

HABILIDADES 

Aplicar os conhecimentos teóricos de farmacologia nas práticas de 

enfermagem, afim de permitir técnicas seguras nos procedimentos 

executados. 
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Administrar com segurança a medicação. 

Orientar o cliente/paciente na utilização de medicação indicada. 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Noções básicas de farmacodinâmica. Interações medicamentosas. Indicações 

e contraindicações. Conceitos de grupos farmacológicos. Medicamentos que 

atuam nos diversos sistemas do corpo humano. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível0 mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

MCCANN, J.A.S. (ed.). Farmacologia aplicada à enfermagem. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
 

LIMA, I. L. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6. ed. Goiânia: 

AB, 2000.  
 

PEIXOTO, P. M. Grande compêndio de enfermagem. São Paulo: Sivadi, 

1998, 175 p. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e 

Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 

Rename / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2008. 
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SCHULL, P. D. Enfermagem básica: teoria e prática. São Paulo: Rieedel 

Ltda, 1996. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM. 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO 

PROFISSIONAL 

CARGA HORÁRIA: 30h                                       HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

EMENTA 

Os princípios da ética, da bioética e o conhecimento das principais 

legislações que orientam o processo de trabalho da Enfermagem no 

âmbito individual e coletivo com a perspectiva de desenvolver uma 

postura ética pessoal e profissional do Técnico em Enfermagem. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer a História da Enfermagem e a sua evolução. 

Interpretar os dispositivos legais que orientam a formação e o exercício 

dos profissionais de Enfermagem. 

Identificar os direitos e os deveres inerentes à ação dos profissionais de 

Enfermagem no atendimento de indivíduos e comunidade. 

Conhecer, interpretar e aplicar o Código de Ética da Enfermagem. 

Distinguir as finalidades das diversas entidades de classe da Enfermagem. 

Distinguir os diferentes membros da equipe de Enfermagem, bem como as 

funções de cada um. 

Conhecer a Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Reconhecer a importância dos registros relativos aos procedimentos de 

Enfermagem. 

Identificar riscos e Iatrogenias na execução de procedimentos técnicos, de 

forma a eliminar ou reduzir os danos ao cliente/comunidade. 

 

HABILIDADES 

Atuar de acordo com a legislação profissional, relativa a formação dos 

diferentes níveis profissionais da Enfermagem. 

Desenvolver ações de modo a cumprir e fazer cumprir a Lei do Exercício 

Profissional da Enfermagem e o Código de Ética da profissão. 

Agir de acordo com os princípios éticos de conduta humana, cumprindo 

os deveres dos profissionais de Enfermagem. 

Atuar nas diversas entidades de classe da Enfermagem. 

Atuar na assistência de Enfermagem em conjunto com a equipe. 

Colaborar no planejamento e organização da assistência de Enfermagem. 

Realizar o registro das observações e práticas que constituem a 

Assistência de Enfermagem. 
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Implementar a informação, educação e comunicação social nos serviços 

de saúde. 

Aplicar os cuidados de enfermagem observando os princípios científicos, 

evitando riscos de iatrogenias. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

História de Enfermagem. Legislação profissional relativa à formação dos 

diferentes níveis profissionais da Enfermagem. Lei do Exercício 

Profissional da Enfermagem. Noções gerais de Bioética: conduta humana, 

valores, significados, situações e dilemas éticos. Ética Profissional: Código 

de Ética da Enfermagem. Entidades de classe e suas finalidades e tipos de 

inscrições. Funções dos membros da equipe de Enfermagem. Noções da 

SAE (Sistematização da Assistência em Enfermagem). Técnicas e 

princípios de anotações de ocorrências e serviços. Riscos de iatrogenias na 

Enfermagem. 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 

leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção 

de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

AVALIAÇÃO  

 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, 

sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo 

(conceitos e atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou 

construídas coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, 

artísticas e científicas, confecção de materiais, atividades 

interdisciplinares, etc), atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e 

retrospecção da situação de desenvolvimento do discente), atividade 

processual (participação, interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de 

atitude) e atividades de campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos 

para uso na atuação prática, com correlação de conhecimento, postura, 

atitude e tomada de decisão). Em todas as etapas serão atribuídas 

notas/pesos aos instrumentos de avaliação. Caso o estudante tenha alguma 

deficiência ou necessidade específica serão realizadas as adaptações 

necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BRASIL. Decreto Nº 94.406 (Regulamentação da Lei nº 7.498 / 1986), de 

08 de jun. de 1987. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
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Poder Executivo, Brasília, DF, 09 jun. 1987. Seção I, fls. 8.853 a 8.855. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Profissionalização de Auxiliares 

de Enfermagem. 2003. Disponível em: <www.saude.gov.br> Acesso em: 

04 de jun. de 2016.  

 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Código de ética dos 

profissionais de Enfermagem. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html 

Acesso: 08 fevereiro 2018. 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA. Legislação 

Básica para o Exercício da Enfermagem. 4. ed. Bahia, 2013.  

 

______. Legislação Básica para o Exercício da Enfermagem. Brasília, 

2013. Disponível em: http://ba.corens.portalcofen.gov.br/coren-ba-

responde-as-principais-duvidas-sobre-o-processo-eleitoral-2014-

confira_12169.html  

Acesso em: 20 de março de 2017. 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 10 Passos para a Segurança do Paciente. São Paulo, 2010. 

Disponível em: www.enfermagem.bvs.br. Acessado em: 03 de abril de 

2017. 

 

MURTA, G.F (org.). Saberes e Práticas: Guia para Ensino e 

Aprendizado de Enfermagem. Série Curso de Enfermagem. Volume I, 

4ª edição. Difusão Editora, 2007. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

FRANÇOLIN, L.; BRITO, M.F.P.; GABRIEL, C.S.; MONTEIRO, T.M.; 

BERNARDES, A. A qualidade dos registros de Enfermagem em 

prontuários de pacientes hospitalizados. Revista Enfermagem UERJ, vol. 

20, n. 1, p. 79-83, 2012. 

 

LIRA, L.S.S.P.; ANDRADE, L.M.; ALVES, F.M.P.; SENA, E.L.S.; 

BOERY, R.N.S.O.; YARID, S.D. Uso abusivo e dependência de drogas 

lícitas: uma visão bioética. Revista Bioética (impr.), vol. 20, n. 2, p. 326-

335, 2012. 

 

MATSUDA, L.M.; SILVA, D.M.P.P.; ÉVORA, Y.D.M.; COIMBRA, 

J.A.H. Anotações/registros de Enfermagem: instrumento de 

comunicação para a qualidade do cuidado? Revista Eletrônica de 

Enfermagem, vol. 8, n. 3, p. 415-421, 2006. 

 

PIMPÃO, F.D.; FILHO, W.D.L.; VAGHETTI, H.H.; LUNARDI, V.L. 

Percepção da equipe de Enfermagem sobre seus registros: buscando a 

sistematização da assistência de Enfermagem. Revista enferm. UERJ, vol. 

18, n. 3, p. 405-410, 2010. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

http://ba.corens.portalcofen.gov.br/coren-ba-responde-as-principais-duvidas-sobre-o-processo-eleitoral-2014-confira_12169.html
http://ba.corens.portalcofen.gov.br/coren-ba-responde-as-principais-duvidas-sobre-o-processo-eleitoral-2014-confira_12169.html
http://ba.corens.portalcofen.gov.br/coren-ba-responde-as-principais-duvidas-sobre-o-processo-eleitoral-2014-confira_12169.html
http://www.enfermagem.bvs.br/
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CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA 

EM ENFERMAGEM II 

CARGA HORÁRIA: 90h                                 HORAS SEMANAIS: 6h/a 

 

 

 

EMENTA 

Assistência ao paciente no processo de promoção, manutenção e recuperação 

da saúde. Conhecimento das diversas técnicas do cuidado, desenvolvimento 

de habilidades e aquisição de destrezas. Iniciação a assistência ao paciente 

hospitalizado.  

 

 

 

OBJETIVOS 

Conhecer medidas que promovam o autocuidado e contribuam para 

efetividade das ações de enfermagem e bem-estar do paciente. 

Compreender procedimentos e cuidados de enfermagem, indicados no 

atendimento das necessidades básicas do paciente. 

Identificar normas e rotinas de anotações e registros em formulários 

padronizados. 

Identificar as soluções mais comuns utilizadas na realização de curativos e 

caracterizar os diversos tipos de curativos e feridas. 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Orientar o cliente/paciente sobre técnicas que promovam o autocuidado. 

Realizar procedimentos e cuidados de enfermagem, de acordo com a 

prescrição multidisciplinar.  

Registrar e anotar ocorrências e os cuidados prestados, de acordo com as 

exigências e normas. 

Executar técnicas básicas de Enfermagem. 

Utilizar terminologia específica da área. 

Efetuar cálculos de medicações e soluções. 

Administrar medicamentos pelas diversas vias. 

Preparar o paciente para a realização de diferentes tipos de exames e 

manusear materiais e equipamentos necessários aos exames. 

Preparar o corpo, após a morte. 

Reconhecer e administras as soluções mais comuns utilizadas na realização 

de curativos. 

 

 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Coleta de material para exame. Terminologia específica da área. Principais 

exames, principais posições e os cuidados de Enfermagem necessários para a 

sua realização. Noções de matemática, aplicada ao cálculo, diluição e 

administração de fármacos e soluções, técnicas de administração de 

medicamentos pelas diversas vias. Principais exames clínicos, gerais e 

especializados, materiais e equipamentos utilizados. Normas técnicas sobre 
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funcionamento de aparelhos e equipamentos específicos. Técnicas básicas 

no cuidado de Enfermagem. Cuidados de Enfermagem no tratamento de 

feridas, curativos. Retirada de pontos. Cuidados de Enfermagem ao paciente 

com lesão por pressão/medidas de conforto. Técnicas de cuidado do corpo 

após a morte. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 

leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção 

de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, 

sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo 

(conceitos e atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou 

construídas coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, 

artísticas e científicas, confecção de materiais, atividades 

interdisciplinares, etc),  atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e 

retrospecção da situação de desenvolvimento do discente), atividade 

processual (participação, interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de 

atitude) e atividades de campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos 

para uso na atuação prática, com correlação de conhecimento, postura, 

atitude e tomada de decisão). Em todas as etapas serão atribuídas 

notas/pesos aos instrumentos de avaliação. Caso o estudante tenha alguma 

deficiência ou necessidade específica serão realizadas as adaptações 

necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

ALEXANDRE, N. M. C.; BRITTO, E. (orgs). Procedimentos Básicos de 

Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2000. 
 

DISTRITO FEDERAL. Manual de Procedimentos de Enfermagem. 

Secretaria de Estado de Saúde. Subsecretaria de Atenção à Saúde. 

Brasília, 2012. 
 

KAWAMOTO, E. E. Fundamentos de enfermagem. 2. ed. Ver. Compl. 

São Paulo: EPU, 2003. 
 

KOCH, R.  M. Técnicas básicas de enfermagem. 18. ed. Curitiba:  

Florence, 2001. 
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

LIMA, I. L.  Manual técnico e auxiliar de enfermagem.  9. ed. Goiânia: 

AB, 2010. 
 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Grande tratado de enfermagem 

prática: clínica e prática hospitalar. 3 ed. São Paulo: Santos, 2006.  
 

VEIGA, D. A.; CROSSETTI, M. G. O. Manual de Técnicas de 

Enfermagem. 9. ed. Porto Alegre: Sagra, 2000. 
 

VIANA, F. C. Procedimento Operacional Padrão – Hospital Getúlio 

Vargas, 2012. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: PRÁTICAS EM SAÚDE COLETIVA 

II 

CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO: 100h                                        

 

 

 

EMENTA 

Compreende as diversas práticas realizadas pelos discentes com 

acompanhamento do(a) professor(a) enfermeiro(a), relacionando os estudos 

teóricos à vida profissional do Técnico em Enfermagem. 

 

 

OBJETIVOS 

Realizar a associação teórico-prática na formação técnica em enfermagem; 

Preparar o discente para realizar práticas no campo da enfermagem; 

Discutir sobre a aprendizagem para o trabalho, a partir do aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. 

HABILIDADES Prestar assistência de enfermagem em Saúde coletiva; 

Prestar assistência de enfermagem em Imunização; 

Prestar assistência de enfermagem em Semiologia e Semiotécnica. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Estágio supervisionado em Saúde coletiva II com 20 horas.   

Estágio supervisionado em Imunização com 30 horas. 

 Estágio supervisionado em Semiologia e Semiotécnica II com 50 horas. 

METODOLOGIA Execução supervisionada de atividades práticas nos campos de estágios de 

acordo com as orientações do manual de estágio do IFBA e das bases legais 

que orientam a prática profissional da equipe de Enfermagem. Caso o 

estudante tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão 

realizadas as adaptações necessárias. 

AVALIAÇÃO Os estágios terão como critérios de avaliação a qualidade e a quantidade do 

trabalho prestado, a iniciativa, a organização do processo de trabalho, as 

características disciplinares e comportamentais do discente. Caso o estudante 

tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão realizadas as 

adaptações necessárias. 
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BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

IFBA. Manual de Estágio. Coordenação do curso técnico de Enfermagem, 

Eunápolis, 2013. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

As referências complementares serão as mesmas utilizadas nas disciplinas 

teóricas do semestre. 

 

Semestre III 

 

EIXO TECNOLÓGICO:  AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM ENFERMAGEM 

DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA AO PACIENTE/CLIENTE EM TRATAMENTO 

CIRÚRGICO. 

CARGA HORÁRIA: 60h                                      HORAS SEMANAIS: 4h/a 

 

 

 

EMENTA 

Processo do cuidado ao paciente em tratamento cirúrgico a partir das suas 

necessidades básicas e de acordo com o ciclo de vida, por meio de uma 

assistência de Enfermagem humanizada e integralizada nos níveis de atenção 

em saúde, na perspectiva da promoção, prevenção e reabilitação da saúde.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Conhecer a organização do processo de trabalho na assistência de 

Enfermagem no Centro Cirúrgico no período pré-operatório, transoperatório 

e pós-operatório. 

Compreender as necessidades de apoio dos clientes/pacientes que 

apresentem insegurança consequente à hospitalização e ao ato cirúrgico. 

 Descrever os cuidados de enfermagem a serem prestados ao cliente/paciente, 

no período pré-operatório mediato e imediato. 

Identificar os principais agravos à saúde que determinam necessidade de 

tratamento cirúrgico.  

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Atuar de acordo com sua competência profissional nas unidades de Centro 

Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Unidade de Internação Cirúrgica. 

Realizar procedimentos de enfermagem em centro cirúrgico no período pré, 

trans e pós-operatório. 

Realizar os registros necessários, ocorrências e cuidados prestados. 

Aplicar técnicas adequadas de circulação em sala de cirurgia e manuseio de 

instrumental cirúrgico estéril e contaminado. 

Identificar os fatores de riscos para complicações no pré, trans e pós-

operatório.  

Identificar precocemente os sinais e sintomas de infecção cirúrgica e tomar 

as medidas necessárias. 

 Técnicas de transporte do paciente. Cuidados de enfermagem a serem 
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OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

prestados ao cliente/paciente em todas as faixas etárias nos períodos 

perioperatórios. Princípios científicos utilizados na prevenção de 

complicações e sequelas. Técnicas adequadas de circulação e o manuseio de 

instrumental cirúrgico estéril e contaminado. Procedimentos indicados para 

cirurgias contaminadas. Alterações fisiológicas e patológicas ocorridas 

durante o ato cirúrgico-anestésico. Técnicas de realização de um curativo e 

manusear drenos cateteres e sondas. Ações de prevenção e controle de 

infecção cirúrgica. Classificação das cirurgias de acordo com o potencial de 

contaminação. Princípios da antiboticoprofilaxia e sua utilização.  

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura e 

discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para discussão, 

problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de materiais, 

estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em eventos 

institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas práticas em 

laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais,  atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação de 

desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, interesse, 

assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de campo (uso 

de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação prática, com 

correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de decisão). Em todas 

as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos de avaliação. Caso o 

estudante tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão 

realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 

Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 

Enfermagem. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2003. 
 

BIANCHI, E.R.F; LEITE, R.C.B.O. A inserção do centro Cirúrgico na 

assistência á saúde. In: BIANCHI, E.R.F; LEITE, R.C.B.O. Enfermagem 

em Centro Cirúrgico e Recuperação. Barueri-SP: Manole,2007. 
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ROTHROCK, J. C. Segurança do paciente e do ambiente. Cuidados de 

Enfermagem ao paciente cirúrgico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
 

SOBECC. Práticas recomendas em Centro Cirúrgico. Recuperação pós-

anestésica e Central de Material e Esterilização. São Paulo, 2013. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, A. E. R. F.; ALEMIDA, Z. M. O. F. Instrumentos cirúrgicos. 

Disponível em:  

www.vet.ufmg.br/departamentos/Instrumentos%20cirurgicos.pdf  
 

DUNSCOMBE, A.R. Suturas, Agulhas e Instrumentos. In: ROTHROCK, 

J. C. Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1997. 
 

MORAES, M.W; CARVALHO, R. A inserção do Centro Cirúrgico na 

Assistência à saúde. In: Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação.  

Baueri-SP: Manole, 2007. 
 

ROTHROCK, J. C. A. Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 

Rio de Janeiro: Guanabara, 1997. 

 

EIXO TECNOLÓGICO:  AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA AO 

PACIENTE/CLIENTE EM TRATAMENTO CLÍNICO – SAÚDE DO ADULTO E 

IDOSO 

CARGA HORÁRIA: 60h                                    HORAS SEMANAIS: 4h/a 

 

 

EMENTA 

Assistência de Enfermagem às necessidades do paciente adulto e idoso 

com doenças agudas ou crônicas em Tratamento Clínico.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever a organização, estrutura e funcionamento de uma Unidade 

Clínica. 

Interpretar as normas técnicas sobre o funcionamento dos materiais e 

equipamentos específicos. 

Identificar sinais e sintomas que indiquem distúrbios clínicos e 

psicológicos e suas complicações no organismo, avaliando a sua 

gravidade. 

Compreender o processo de envelhecimento nos seus aspectos filosóficos, 

psicológicos, sociais e patológicos 

 

 

 

HABILIDADES 

Aplicar o conhecimento teórico-prático na Unidade Básica de Saúde e de 

Internação Clínica. 

Operar equipamentos e manusear materiais próprios do campo de atuação. 

Desenvolver ações de enfermagem ao paciente clínico, identificando 

dados, a fim de contribuir para a assistência. 

Orientar o cliente/paciente no processo de envelhecimento nos seus 

http://www.vet.ufmg.br/departamentos/Instrumentos%20cirurgicos.pdf
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aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e patológicos. 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Conceitos sobre a clínica médica e organização, funcionamento e estrutura 

da unidade clínica. Equipamentos específicos deste setor e seu 

funcionamento. Doenças de base e suas complicações. Assistência de 

Enfermagem aos principais agravos clínicos dos sistemas: cardiovascular, 

respiratório, neurológico e estado de coma, linfático, endócrino, músculo-

esquelético, hematológico, digestório, geniturinário. Lesões de pele: 

infecciosa e não infecciosa e os cuidados de Enfermagem. Saúde do idoso e 

os cuidados de enfermagem. Fisiologia do envelhecimento. Problemas 

comuns de saúde na população idosa. Noções básicas sobre oncogênese, 

tipos de tratamento para o câncer e cuidados de Enfermagem. Manuseio de 

antineoplásicos, aspectos legais para o seu uso e cuidados de Enfermagem 

para a administração. Principais agravos clínicos na população brasileira 

afro-descendente. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 

leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção 

de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, 

sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo 

(conceitos e atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou 

construídas coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, 

artísticas e científicas, confecção de materiais, atividades 

interdisciplinares, etc),  atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e 

retrospecção da situação de desenvolvimento do discente), atividade 

processual (participação, interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de 

atitude) e atividades de campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos 

para uso na atuação prática, com correlação de conhecimento, postura, 

atitude e tomada de decisão). Em todas as etapas serão atribuídas 

notas/pesos aos instrumentos de avaliação. Caso o estudante tenha alguma 

deficiência ou necessidade específica serão realizadas as adaptações 
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necessárias. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

CARPENITO L. J. Manual dos diagnósticos de enfermagem. 5. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

PERTELINI, F. L. Clínica Médica. 1. ed. São Paulo: Martinari, 2014. 
 

SMELTZER, S. C.; BARE, B.G. Tratado de Enfermagem Médico-

Cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. Manual de doenças mais importantes, por razões étnicas, na 

população brasileira afro-descendente. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Políticas de Saúde. Série A. Normas e Manuais Técnicos – nº 123. 

Brasília – DF, 2001. 

 

______. BRASIL. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas. Ministério da Saúde. 2ª edição. Brasília-DF, 2002.  
 

 

______. Diabetes Mellitus. Cadernos de Atenção Básica – nº. 16. Série 

A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília-DF, 2006. 
 

______. Hipertensão Arterial Sistêmica. Cadernos de Atenção Básica- 

nº16. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília/DF. 2006. 
 

______. Instituto do Câncer. Estimativa 2008: Incidência de Câncer no 

Brasil. Rio de Janeiro; 2007. 

 

CARVALHO, E. S. S. Como cuidar de pessoas com feridas. Salvador: 

Atualiza Editora, 2012. 
 

DOMANSKY, R. C.; BORGES, E. L. Manual para Prevenção de 

Lesões de Pele. 1. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2012. 
 

POTTER, P. A., PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem. 8 ed. 

Rio de Janeiro: Mosby Elsevier, 2013. 

 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À 

SAÚDE DA MULHER 

CARGA HORÁRIA: 60h                           HORAS SEMANAIS: 4h  

 

EMENTA Desenvolvimento de ações de Enfermagem vinculadas ao Programa de 

Saúde da Mulher, a partir de conhecimento dos protocolos, diretrizes e 

normas para condução do cuidado de Enfermagem. 

OBJETIVOS 

Oferecer conhecimento básico necessário à compreensão dos problemas 

sociais, epidemiológicos e clínico-ginecológicos que interferem na saúde da 

mulher. 
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Desenvolver atitudes positivas relacionadas à importância da educação em 

saúde e o papel da equipe multiprofissional nessa atividade. 

Favorecer a compreensão sobre as principais afecções ginecológicas que 

fazem parte da rotina dos serviços da rede básica e hospitalar. 

HABILIDADES 

Prestar assistência de enfermagem às mulheres no ciclo de vida de forma 

individual e coletiva, bem como em ambiente hospitalar, de acordo com os 

protocolos do Ministério da Saúde, na promoção, prevenção, manutenção e 

recuperação da saúde. 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

Análise da situação de saúde da mulher brasileira. Prevenção, manutenção e 

recuperação da saúde da mulher. Estudo dos principais aspectos gineco-

obstétricos. Revisão da anatomia dos órgãos genitais femininos. Doenças do 

aparelho genital feminino. IST/AIDS (infecção sexual 

transmissível\síndrome da imunodeficiência adquirida). Assistência de 

Enfermagem à cliente com problemas ginecológicos, ciclo gravídico 

puerperal, a nível primário, secundário e terciário, em fases de evolução 

biológica, compreendendo desde a puberdade até o climatério. Exame 

ginecológico. Métodos contraceptivos e infertilidade. 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 
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de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção ao pré-natal de baixo 

risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
 

______. Assistência em planejamento familiar. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2002. 
 

BRANDEN, P. S. Enfermagem Materno Infantil. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Reichmann & Afonso Editores, 2002. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

FEBRASGO. Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 

Obstetrícia. Anticoncepção: Manual de orientação. São Paulo-SP, 2004. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À 

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CARGA HORÁRIA: 60h                              HORAS SEMANAIS: 4h/a 

 

 

 

EMENTA 

Desenvolvimento de ações de Enfermagem relacionadas à Saúde 

da Criança e do adolescente, a partir de programas, protocolos e 

legislações vigentes, no âmbito da atenção básica e hospitalar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Conhecer os programas e ações de saúde direcionados para criança 

e adolescente.   

Identificar os principais agravos e riscos que acometem a criança e 

o adolescente.  

Desenvolver ações educativas específicas para criança e 

adolescente na atenção primária.  

Assistir a criança e adolescente na atenção primária à saúde por 

meio de programas, protocolos e ações específicas.  

Assistir a criança e adolescente hospitalizados por meio da 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE).  

Realizar procedimentos e cuidados técnicos em enfermagem à 

criança e adolescente hospitalizados. 
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HABILIDADES 

Prestar assistência de enfermagem à criança e adolescente na 

atenção primária e hospitalar.   

Desenvolver atividades relacionadas aos Programas de Assistência 

Integral à Saúde da Criança e do adolescente. 

Realizar ações educativas de promoção à saúde direcionadas à 

criança, ao adolescente e aos familiares nos diferentes ambientes 

do território. 

Executar técnicas e procedimentos de enfermagem direcionados à 

criança e ao adolescente. 

Atuar com membro da equipe de trabalho dos serviços de atenção 

básica; 

Desenvolver cuidados de Enfermagem à criança e ao adolescente 

nos diversos ambientes.  

Executar técnicas e procedimentos de enfermagem direcionados à 

criança e Adolescente no âmbito hospitalar; 

Desenvolver ações junto à criança/adolescente e seus familiares 

que ajudem a minimizar o impacto da hospitalização (estimulação 

essencial e recreação). 

- Atuar como membro da equipe multiprofissional e 

multidisciplinar. 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Puericultura. Fases de desenvolvimento da criança PAISC. Dados 

antropométricos da criança. Nutrição Aplicada. Exame físico. 

Criança hospitalizada. Principais agravos e riscos que acometem a 

saúde da criança e do adolescente. Problemas de saúde mental e 

situações de risco e vulnerabilidade. Estrutura dos serviços na 

atenção básica e serviços especializados. Legislação 

específica\ECA. Crianças e adolescentes institucionalizados. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos 

objetivos e habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas 

e dialogadas, leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e 

documentários para discussão, problematização da realidade, 

atividades em grupo, confecção de materiais, estudo dirigido, 

realização de visita técnica, participação em eventos institucionais 
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e outros que tenham relação com a disciplina, aulas práticas em 

laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de 

complexidade, sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para 

o mais complexo (conceitos e atitudes): atividades de construção 

(atividades individuais ou construídas coletivamente, como 

provas, seminários, produções culturais, artísticas e científicas, 

confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da 

situação de desenvolvimento do discente), atividade processual 

(participação, interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de 

atitude) e atividades de campo (uso de conhecimentos técnicos e 

teóricos para uso na atuação prática, com correlação de 

conhecimento, postura, atitude e tomada de decisão). Em todas as 

etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos de avaliação. 

Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade específica 

serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

GOMES, V. L. et al. Manual de procedimentos em enfermagem 

pediátrica. Sagra, 1991. 
 

PACHI, P. R. Pré-termo: morbidade, diagnóstico e tratamento. 

Rocca, 2008. 
 

SCHMITZ, E. M. R. A enfermagem em pediatria e 

puericultura. Atheneu, 2000.  
 

TAMEZ, R. N.; SILVA, M. J. P. Enfermagem na UTI neonatal: 
assistência ao recém-nascido. Guanabara Koogan, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da criança: 

aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed. 

Ministério da Saúde, 2015.184 p. (Cadernos de Atenção Básica; n. 

23) 

Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/saude_crian

ca_aleitamento_materno_cab23.pdf Acesso em 15 outubro 2017. 

 

______. Secretaria de Políticas de Saúde. Atenção Integral às 

Doenças Prevalentes na Infância. AIDPI - Módulos de 

capacitação AIDPI. Brasília, 2003. Disponível em: Módulo 1: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/AIDPI_modulo_1.pdf  
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Módulo 2: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/aidpi2_1.pdf  

Módulo 3: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aidpi_mod3.pdf  

Módulo 4: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0066.pd

f  

Módulo 5: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/aidpi5_1.pdf  

Módulo 6: 

http://www.uff.br/mmi/ped/aidpi/M%F3dulo%206/AIDPI%20mo

dulo%206%20.pdf  

Módulo 7: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0069.pd

f  

Módulo 8 (parte I): 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd07_03_1.pdf  

Módulo 8 (parte II): 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd07_03_2.pdf  

Módulo 9: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_01.pdf 
Acesso em 06 setembro 2017. 

 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Nº 1.130, de 5 de 

agosto de 2015. Institui a Política Nacional de Atenção Integral 

à saúde da criança (PANAISC) no âmbito do Sistema único de 

Saúde (SUS). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, 5 de agosto, 2015. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08

_2015.html Acesso em 06 setembro 2017. 

 

BELO HORIZONTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Prefeitura de Belo Horizonte - BH Viva criança. Compromisso 

com a assistência integral à saúde da criança e do adolescente. 
Protocolo, PBH/SMSA, 2004. Disponível em: 

http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/geas/agendadacrianca.pdf 
Acesso em 06 setembro 2017. 

 

SILVA, L. A. Saúde da Criança e do Adolescente: Atuação na 
Rede Básica de Saúde. IFBAEUN, 2010 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: PRINCÍPIOS DA NUTRIÇÃO 

APLICADA À ENFERMAGEM 

CARGA HORÁRIA: 30h                                       HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

 

 

Compreensão dos princípios da nutrição aplicada à saúde, possibilitando ao 

Técnico em Enfermagem o melhor entendimento do estado nutricional dos 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html
http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/geas/agendadacrianca.pdf
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EMENTA sujeitos e populações, bem como a possibilidade de atuação na prática 

profissional de forma mais integral.  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Capacitar o aluno a compreender os princípios básicos de nutrição, bem 

como o equilíbrio nutricional nas diversas faixas etárias e a importância da 

higiene e conservação dos alimentos.  

Possibilitar ao aluno o entendimento do estado nutricional do indivíduo e da 

população. 

Conhecer a fisiologia da gestação, analisar o estado nutricional materno, 

identificar os fatores de risco na gravidez, conhecer a importância do 

aleitamento materno 

Entender as diretrizes de uma alimentação adequada na infância e 

adolescência. 

Compreender a função dos alimentos com recurso terapêutico no paciente 

crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Identificar os princípios básicos de nutrição. 

Entender as necessidades nutricionais nas diversas faixas etárias e instruir 

sobre a importância da prática de higiene e conservação dos alimentos. 

Compreender o gerenciamento na avalição nutricional do indivíduo e as 

intervenções preventivas voltadas ao paciente portador de doenças crônicas 

não transmissíveis. 

Conhecer os aspectos fisiológicos e nutricionais na gestação, puerpério, do 

lactente, criança e adolescente e ter a percepção da prática nutricional 

nessas fases da vida. 

Entender o manejo da terapia nutricional especializada para o paciente 

crítico e suas complicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Princípios da nutrição: conceitos de nutrição, alimento e alimentação. 

Diretrizes para princípios e atributos de uma alimentação saudável: grupos 

alimentares, água, exercício físico, utilização e interpretação dos rótulos de 

alimentos, alimentos diet e light. Pirâmide alimentar. Porções de cada grupo 

de alimentos. Higiene dos alimentos: importância, conservação e 

contaminação dos alimentos. Avaliação nutricional: Semiologia nutricional. 

Avaliação subjetiva global. Parâmetros laboratoriais. Terapia nutricional 

nas doenças crônicas. Aspectos fisiológicos e nutricionais na gestação. 

Aspectos fisiológicos e nutricionais do lactente e criança. Dietoterapia no 

trauma, pré, peri e pós operatório, Importância e atribuições da Equipe 

multiprofissional de terapia nutricional. Noções básicas da Nutrição enteral 
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e parenteral. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BORSOI, M. A. Nutrição e dietética: noções básicas. 14. ed. rev. São Paulo: 

SENAC, 1995. 94 p. (Apontamentos)  

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigilância alimentar e nutricional: 

SISVAN: orientações básicas para a coleta, o processamento, a análise de 

dados e a informação em serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 

2004. 119 p. 

 

LOMBA, M.; LOMBA, A. Enfermagem e medicina clínico-cirúrgicas e 

nutrição. Olinda: Ed. dos Autores, 2006. 111 p.  

 

MIRANDA, A. A. Nutrição e vigor. 14. ed. São Paulo: Casa Publicadora 

Brasileira, 1965. 461 p. 

 

MITCHELL, H. S. et al. Nutrição. 16. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 

c1976. 3 v. 

 

PECKEMPAUGH, N. J.; POLEMAN, C. M. Nutrição: essência e 

dietoterapia. 7. ed. São Paulo: Roca, 1997. 589 p. 
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RAMOS, A. P.; CARVALHO, G. M. Enfermagem e nutrição. São Paulo: 

EPU, 2005. 205 p. 

 

TEIXEIRA NETO, F. Nutrição clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 519 p.  

 

WORTHINGTON, B. S.; VERMEERSCH, J.; WILILIAMS, S. R. Nutrição: 

na gravidez e na lactação. Rio de Janeiro: Interamericana, C1977. 3 v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para a população 

brasileira: promovendo a alimentação saudável / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação-Geral da Política de 

Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 210p. (Série 

A. Normas e Manuais Técnicos). 
 

Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Resolução-

RDC nº 216/2004 Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/alimentos/bps.htm Acessado em 20 de março de 

2017. 
 

CUPPARI, L. Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto. 2. ed. 

Barueri: Manole, 2006. 

 

______. Nutrição clínica no adulto. 2. ed. Barueri: Manole, 2005. 

 

GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. Controle de peso corporal: 

composição corporal, atividade física e nutrição. Londrina: Midiograf, 

1998.  

 

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. KRAUSE. Alimentos, nutrição & 

dietoterapia. 11. ed. 2005. 

 

VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: 

Rubio, 2008.  

 

WEFFORT, V. R. S.; LAMOUNIER, J. A. Nutrição em Pediatria da 

Neonatologia à Adolescência. 1. ed. Manole, 2009. 
 

WAITZBERG, D. L. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática 

clínica. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE I 

CARGA HORÁRIA: 30h                                    HORAS SEMANAIS: 2h/a 

EMENTA Teorias psicológicas e abordagem sobre qualidade de vida, autocuidado e o 

cuidado do profissional de saúde com paciente, familiares e equipe de 

saúde. Relações humanas, Relacionamento Interpessoal e Intrapessoal no 

trabalho em equipe. Técnicas de comunicação interpessoal, mobilização de 

http://www.anvisa.gov.br/alimentos/bps.htm
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grupo e social para as ações de saúde. Desenvolvimento, crescimento, 

evolução e envelhecimento. Necessidades humanas básicas em cada etapa 

do ciclo vital e características gerais do ser humano sadio. Fases do 

Paciente hospitalizado e Fases de enfrentamento da morte. 

OBJETIVOS Construir conhecimentos sobre a importância da Psicologia nas práticas de 

enfermagem. 

Compreender os principais conceitos teóricos da Psicologia. 

Correlacionar a importância política, social e psicológica do trabalho com a 

vida e a saúde do homem/sociedade. 

Conhecer os princípios éticos de forma a adotar postura adequada no trato 

com cliente/comunidade e com os outros profissionais da equipe de 

trabalho. 

Desenvolver capacidade de empatia e flexibilização. 

HABILIDADES Estabelecer relações humanas de maneira ética na vida e no trabalho. 

Desempenhar ações indicando os fatores que interferem na saúde mental. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Introdução a Psicologia. Diálogos da Psicologia com a enfermagem. A 

Psicologia no auxílio aos profissionais de Enfermagem no trabalho. O 

cuidado e a dor na Enfermagem. Comportamentos saudáveis e redução de 

riscos. Um olhar sobre a Personalidade. Autocuidado. Importância da 

Comunicação e tipologias. Cuidados nos processos de comunicação junto 

ao paciente e a família. Estratégias de comunicação no relacionamento com 

o paciente e a família. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 
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de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

IBLIOGRAFICA 
BÁSICA 

ANGERAMI-CAMON, V. A. O doente, a psicologia e o hospital. São 

Paulo: Pioneira, 2000. 

 

BOCK, A. M. B. et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da 

Psicologia. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

CAMPOS, T. C. P. Psicologia hospitalar. São Paulo: EPU, 2007. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CARVALHO, I. M. Introdução à Psicologia das Relações Humanas. Rio 

de Janeiro: FGV, 1981. 
 

MIRANDA, C. F. & MIRANDA, M. L. Construindo a Relação de 

Ajuda. 6. ed. Belo Horizonte: Crescer, 1993. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NOS 

DIFERENTES CICLOS DE VIDA I. 

CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO: 150h                                        

 

 

EMENTA 

Compreende as diversas práticas realizadas pelos discentes com 

acompanhamento do Docente da Enfermagem, relacionando os estudos 

teóricos à vida profissional do Técnico em Enfermagem. 

 

 

 

OBJETIVOS 

Realizar a associação teórico-prática na formação técnica em enfermagem. 

Preparar o discente para realizar práticas no campo da enfermagem. 

Discutir sobre a aprendizagem para o trabalho, a partir do aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. 

 

 

 

HABILIDADES 

Prestar assistência de enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso. 

Prestar assistência de enfermagem em Saúde da Mulher. 

Prestar assistência de enfermagem em Saúde da Criança e do adolescente. 

Prestar assistência de enfermagem em Clínica Cirúrgica. 

Prestar assistência de enfermagem em Centro Cirúrgico. 

Prestar assistência de enfermagem em Saúde Coletiva III. 

 

 

OBJETOS DO 

Estágio supervisionado em Saúde do Adulto e Idoso com 40 horas. 

Estágio supervisionado em Saúde da Mulher com 30 horas de. 
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CONHECIMENTO Estágio supervisionado em Saúde da Criança/Adolescente 20 horas. 

Estágio supervisionado em Clínica Cirúrgica com 30 horas. 

Estágio supervisionado em Centro Cirúrgico com 10 horas. 

Estágio supervisionado em Saúde Coletiva III com e 20 horas. 

METODOLOGIA Execução supervisionada de atividades práticas nos campos de estágios de 

acordo com as orientações do manual de estágio do IFBA e das bases legais 

que orientam a prática profissional da equipe de Enfermagem. Caso o 

estudante tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão 

realizadas as adaptações necessárias. 

AVALIAÇÃO Os estágios terão como critérios de avaliação a qualidade e a quantidade do 

trabalho prestado, a iniciativa, a organização do processo de trabalho, as 

características disciplinares e comportamentais do discente. Caso o estudante 

tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão realizadas as 

adaptações necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

IFBA. Manual de Estágio. Coordenação do curso técnico de Enfermagem, 

Eunápolis, 2013. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

As referências complementares serão as mesmas utilizadas nas disciplinas 

teóricas do semestre. 

 

 

Semestre IV 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

EM SAÚDE MENTAL 

CARGA HORÁRIA: 60h                                       HORAS SEMANAIS: 4h/a 

 

 

 

 

EMENTA 

Estudo das principais políticas de Saúde Mental, bem como das 

abordagens terapêuticas fundamentadas pelas diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica, a partir de um processo de construção/desconstrução de 

saberes e práticas relacionados ao cuidado às pessoas com transtornos 

mentais e familiares em seus contextos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender o processo saúde-doença mental. 

Discutir sobre as principais políticas de Saúde Mental, inclusive as 

políticas sobre drogas. 

Conhecer as principais características dos transtornos mentais. 

Discutir sobre dispositivos de cuidado em Saúde Mental. 
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OBJETIVOS Compreender aspectos relacionados à família no contexto da Saúde 

Mental. 

Desenvolver habilidades para a construção do cuidado em Saúde Mental 

numa perspectiva familiar e territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Compreender o processo de trabalho em Enfermagem no campo da 

Saúde Mental. 

Prestar cuidados de Enfermagem em Saúde Mental dentro dos 

princípios da Reforma Psiquiátrica. 

Identificar sinais e sintomas dos transtornos mentais. 

Desenvolver habilidades de cuidado a partir de tecnologias leves como 

escuta terapêutica, acolhimentos, vínculo e diálogo. 

Administrar e conhecer os fármacos utilizados nos serviços de Saúde 

Mental, bem como vias de administração, efeitos colaterais, reações 

adversas e cuidados de Enfermagem. 

Atuar na equipe multiprofissional e interdisciplinar dos serviços de 

Saúde Mental. 

Participar da construção dos projetos terapêuticos singulares das pessoas 

com transtornos mentais. 

Desenvolver atividades em grupo no cuidado em Saúde Mental. 

Reconhecer a família como unidade de cuidado e como parceira no 

tratamento em Saúde Mental. 

Atuar nos momentos de crise e nas emergências psiquiátricas. 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Processo saúde-doença mental; Políticas públicas de Saúde Mental; 

Reforma Psiquiátrica; Rede de Serviços em Saúde Mental; Política 

sobre drogas; Dispositivos de cuidado em Saúde Mental (acolhimento, 

projeto terapêutico singular, técnico de referência, escuta terapêutica, 

oficinas e grupos terapêuticos, espiritualidade, dentre outros); 

Tratamento medicamentoso em Saúde Mental; Os transtornos mentais; 

Família e Saúde Mental; Crise e emergências psiquiátricas 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos 

e habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 

leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários 

para discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, 

confecção de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, 

participação em eventos institucionais e outros que tenham relação 

com a disciplina, aulas práticas em laboratório. Caso o estudante 
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tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão realizadas 

as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, 

sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo 

(conceitos e atitudes): atividades de construção (atividades individuais 

ou construídas coletivamente, como provas, seminários, produções 

culturais, artísticas e científicas, confecção de materiais, atividades 

interdisciplinares, etc),  atividades de diagnóstico (sondagem, 

projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do discente), 

atividade processual (participação, interesse, assiduidade, 

pontualidade, mudança de atitude) e atividades de campo (uso de 

conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação prática, com 

correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de decisão). 

Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos de 

avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

COSTA, A. E. Comportamentos psiquiátricos. Belo Horizonte: 

SEEMG, 1992. 131 p.  

 

DALLY, P.; HARRINGTON, H. Psicologia e psiquiatria na 

enfermagem. São Paulo: EPU, 1978. 245 p.  

 

NEEB, K. Fundamentos de enfermagem de saúde mental. Rio de 

Janeiro: Lusociência, c1997. 432 p.  

 

TAYLOR, C. M. Fundamentos de Enfermagem Psiquiátrica de 

Mereness. 13. ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 1992. 
 

TOWNSEND, M. C. Enfermagem Psiquiátrica: conceitos e 

cuidados. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALVES, V. Modelos de atenção à saúde de usuários de álcool e 

outras drogas: discursos políticos, saberes e práticas. Cad. Saúde 

Pública, n. 11, v. 25. Rio de Janeiro, nov. 2009. p2309 – 2319.  

ARANHA e SILVA, A. L.; FONSECA, R. M. G. S. Os nexos entre 

concepção do processo saúde/doença mental e as tecnologias de 

cuidados. Revista Latino Americana Enfermagem, n. 6, vol. 11, 

2003, p. 800-806. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei nº 10.216. Brasília: 2001. 

Disponível em:   

www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm.  

Acessado em 16 agosto 2014. 

http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18758
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18758
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18629
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18629
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18612
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18612
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

______. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no 

Brasil. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma 

dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. Secretaria 

de Atenção à Saúde/DAPE/Coordenação Geral de Saúde Mental. 

OPAS. Brasília, novembro de 2005. 

______. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de 

atenção psicossocial. Brasília, 2004 Disponível em: 

www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1212.pdf.  

Acessado em 24 agosto 2014. 

______. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização. Clínica ampliada, equipe de referência 

e projeto terapêutico singular. Brasília, 2007. Disponível em: 

www.bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_2ed.pdf.    

Acesso em 15 julho 2017. 

FONSÊCA, C. J. B. Conhecendo a redução de danos enquanto 

uma proposta ética. Psicologia e Saberes, n. 1, vol. 1, p. 11-36, 

2012. 

HIRDES, A. A reforma psiquiátrica no Brasil: uma (re) visão. 

Ciência & Saúde Coletiva, n. 1, vol.14, p. 297-305, 2009. 

 

LIRA, L.S.S.P. Percepção da Equipe da Estratégia Saúde da 

Família sobre o cuidado às famílias de usuários de drogas. SENA, 

E.L.S. (orientadora). Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e 

Saúde. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Jequié, 2012. 
 

SENAD. Ministério da Justiça. Prevenção ao uso indevido de 

drogas: Capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias. 5. 

ed. Brasília: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, 

2013. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E ESTÉTICA 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

CARGA HORÁRIA: 60h               HORAS SEMANAIS: 4h/a 

 

 

 

EMENTA 

Assistência de Enfermagem no processo de promoção, prevenção, 

manutenção e recuperação da saúde, tendo como fundamentos teórico-

metodológicos o conhecimento em urgência e emergência. 

 

 

 

 

 

Compreender os princípios teórico-práticos da Assistência de 

Enfermagem em indivíduos sob a situação de urgência e emergência e 

sua relação com as políticas públicas de saúde vigentes no Brasil nesse 

http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1212.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_2ed.pdf
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OBJETIVOS campo de atuação. 

Estabelecer plano de promoção, prevenção e recuperação da saúde, 

compatíveis com as necessidades dos indivíduos em situação de 

urgência e emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 

multiprofissional em saúde no campo da assistência de enfermagem na 

urgência e emergência; 

Intervir no processo saúde/doença, responsabilizando-se pela qualidade 

da assistência/cuidado de enfermagem nos diferentes pontos de atenção 

da Rede de Urgência e Emergência – RUE, na perspectiva da 

integralidade da assistência e do perfil epidemiológico da região;  

Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de 

enfermagem e da assistência à saúde dos indivíduos em situação de 

urgência e emergência pré e intra-hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Os Pontos de Atenção da Rede de Urgência e Emergência e o papel da 

atuação do Técnico de Enfermagem: a RUE do Sistema Único de Saúde; 

Aspectos éticos, legais e humanísticos da profissão com foco nas 

especificidades da atuação multiprofissional nos Serviços de Urgência e 

Emergência; Estrutura e organização dos serviços de emergência. 

Assistência de Enfermagem na monitorização do cliente em situação de 

urgência e emergência: Habilidades teórico-práticas na manipulação dos 

equipamentos de monitorização multiparâmetros do cliente em situação 

de urgência e emergência. Assistência de Enfermagem em clientes sob a 

situação de Urgência e Emergência Cardiovascular: Angina Instável; 

Arritmias na urgência e emergência; Emergência e urgência 

hipertensiva. Parada Cardiorrespiratória. Dermatológicas: Acidente 

Peçonhento; Ferimentos; Queimadura. Neurológica: Crises convulsivas; 

Desmaio, Lipotimias; Sincope. Obstétricas: Aborto; Descolamento 

Prematuro de Placenta; Dor Pélvica; Hiperêmese gravídica; Hipertensão; 

Sangramento Vaginal; Síndrome Help; Síndrome Hipertensiva 

Específica da Gravidez; Tromboembolismo. Pediátricas: Afogamento; 

Atropelamento; Aspiração; Choque elétrico; Corpo estranho; Ingestão; 

Penetração; Queda; Sufocamento. Respiratória: Derrame Pleural; Edema 

Agudo de Pulmão; Terapias Inalatórias na Urgência e na Emergência. 

Sistêmica: Choques; Hemorragias; Intoxicação Endógena e Exógena. 

Traumatológica: Traumatismo Crânio Encefálico; Traumatismo de 
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Coluna e Lesão Medular; Transporte do Acidentado. Urológicas: 

Incontinência Urinária e suas principais etiologias determinantes na 

urgência e na emergência; Retenção Urinária e suas principais etiologias 

determinantes na urgência e na emergência. Especificidades da 

Farmacologia da Urgência e da Emergência. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 

leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários 

para discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, 

confecção de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, 

participação em eventos institucionais e outros que tenham relação com 

a disciplina, aulas práticas em laboratório. Caso o estudante tenha 

alguma deficiência ou necessidade específica serão realizadas as 

adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, 

sempre do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo 

(conceitos e atitudes): atividades de construção (atividades individuais 

ou construídas coletivamente, como provas, seminários, produções 

culturais, artísticas e científicas, confecção de materiais, atividades 

interdisciplinares, etc),  atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e 

retrospecção da situação de desenvolvimento do discente), atividade 

processual (participação, interesse, assiduidade, pontualidade, mudança 

de atitude) e atividades de campo (uso de conhecimentos técnicos e 

teóricos para uso na atuação prática, com correlação de conhecimento, 

postura, atitude e tomada de decisão). Em todas as etapas serão 

atribuídas notas/pesos aos instrumentos de avaliação. Caso o estudante 

tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão realizadas as 

adaptações necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BARBIERI, R. L. (Coordenação e Tradução). Cuidados Emergenciais. 

São Paulo: Rideel, 2002. 
 

OLIVEIRA, R. A.; NORCIA, N. B. Curso de especialização 

profissional de nível técnico em enfermagem – livro do aluno: 

urgência e emergência. São Paulo: FUNDAP, 2010. Disponível em: 

http://tecsaude.sp.gov.br/pdf/TecSaude_Urgencia_e_Emergencia.pdf. 

Acesso em 15 outubro 2017. 
 

ROGERS, J. H.; OSBORN, H. H. Enfermagem de Emergência. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1992. 

 FELIPPE JUNIOR, J. Pronto Socorro. 2. Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1990. 

http://tecsaude.sp.gov.br/pdf/TecSaude_Urgencia_e_Emergencia.pdf
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

PIRES, M. T. B. E. Manual de Urgências e Emergências em Pronto 

Socorro, 6. Ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1999. 
 

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. B./ Suddarth Tratado de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. v. 4. 12. ed, RR: Guanabara Koogan, 

2011. 

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM 

AO PACIENTE CRÍTICO 

CARGA HORÁRIA: 60h                                       HORAS SEMANAIS: 4h/a 

 

 

EMENTA 

Cuidados sistematizados a pacientes em estado crítico e seus familiares, 

respeitando as questões ético-humanísticas da assistência de enfermagem a 

partir de aspectos biopsicossociais. 

 

 

 

OBJETIVOS 

Relacionar os conteúdos teóricos com as alterações fisiopatológicas e os 

procedimentos executados durante   a   assistência   de enfermagem 

Reconhecer a importância do papel educativo da equipe de enfermagem no 

atendimento ao paciente crítico. 

Conhecer a área física, materiais e equipamentos, bem como a dinâmica das 

atividades desenvolvidas nas áreas de tratamento intensivo. 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Assistir os pacientes críticos e familiares, de acordo com as diretrizes da 

Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. 

Estabelecer plano de promoção, prevenção e recuperação da saúde do 

indivíduo em situações críticas.  

Identificar as manifestações clínicas e prestar atendimento de enfermagem a 

pacientes críticos. 

Aplicar os princípios do suporte nutricional na assistência a pacientes graves e 

de alto risco. 

Conhecer o protocolo de doação de órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Estrutura Física e atendimento na Unidade de Terapia Intensiva. Recursos 

Humanos. Recursos Materiais. Identificação do Paciente Crítico. Avaliação do 

paciente crítico. Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico. Doação e 

captação de órgãos para transplante. Intervenções de Enfermagem ao paciente 

com alterações clínicas/neurológicas/hemodinâmicas: Equilíbrio ácido-básico, 

Estados de Choque, Insuficiência respiratória e ventilação mecânica, 

Comprometimento neurológico, Suporte nutricional, Acidente Vascular 

Encefálico (AVE). Intervenções de Enfermagem ao paciente com alterações 
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cardio-respiratórias e circulatórias: Eletrocardiografia, monitorização 

cardíaca, cardioversão / desfibrilação, Arritmias cardíacas no paciente crítico. 

Infarto Agudo do miocárdio.  Insuficiência Cardíaca Congestiva (I.C.C.). 

Traumatismo Crânio Encefálico (T.C.E), Trauma Raquimedular. 

Humanização da Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico e sua 

Família. Ventilação mecânica. Drogas na UTI. Anotações de Enfermagem na 

UTI. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BARRETO, S. S. M. Rotinas na terapia intensiva. 2. ed. rev. amp. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1993. 373 p. 
 

FISCHBACH, F. Exames laboratoriais & diagnósticos: manual de 

enfermagem. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 677 p.  
 

FORTES, J. I. Enfermagem em emergências. São Paulo: EPU, 1986. 78 p.  
 

GELAIN, I. Deontologia e enfermagem. 2. ed. rev. São Paulo: EPU, 1987. 

107 p. 
 

KNOBEL, E. Terapia intensiva: enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2010. 

636 p.  
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MELTZER, L. E.; PINNEO, R.; KITCHELL, J. R. Enfermagem na 

unidade coronária: bases, treinamento, prática. São Paulo: Atheneu, 2000. 

318 p. 
 

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 2 v.  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ASPERHEIM, M. K. Farmacologia para enfermagem. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1994. 191 p.  
 

ASSIS, E. M. Paciente crítico. Eunápolis: IFBA, 2009. 114 p. 
 

CARPENITO-MOYET, L. J. Compreensão do processo de enfermagem: 

mapeamento de conceitos e planejamento do cuidado para estudantes. Porto 

Alegre: Artmed, 2007. 600 p.  
 

GALINDO, C. et al. Técnicas básicas de enfermagem. Curitiba: Ed. Base, 

2010. 520 p.  

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO/PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS (TCC/PPI) 

CARGA HORÁRIA: 30h                                    HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

EMENTA Metodologia de integração curricular entre as disciplinas, tornando 

possível a articulação entre os conhecimentos construídos durante o curso, 

e a ampliação do diálogo com diferentes áreas da formação. 

OBJETIVOS Integrar os diferentes saberes para a formação integral. 

Desenvolver um currículo significativo. 

Fundamentar o trabalho como princípio educativo e como produção de 

todas as dimensões da vida humana. 

Superar a fragmentação do currículo fragmentado. 

Compreender as diferentes formas de expressão escritas: científica e não 

científica. 

Reconhecer em artigos científicos da área da saúde o contexto situacional de 

sua publicação, a organização estrutural e estratégias de organização 

discursiva e linguística. 

Apreender e discutir o Método Científico. 

Discutir a Ética na pesquisa científica e tecnológica, principalmente da 

pesquisa-ação. 

Aprender estratégias para realizar uma pesquisa bibliográfica. 

Conhecer as normas para elaboração de trabalhos científicos e tecnológicos. 
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Capacidade de apropriação de recursos linguísticos e discursivos para 

empregá-los adequadamente em reescrita e produções textuais no contexto 

da saúde.  

Avaliar a qualidade e incerteza de dados, medidas experimentais e 

informações e expressão correta de resultados quantitativos. 

Escrever um artigo técnico-científico. 

HABILIDADES Agregar conhecimentos da área básica e da área técnica. 

Ampliar os saberes e os fazeres na formação e atuação profissional. 

Planejar e executar ações integradas em saúde. 

Reconhecer os tipos de conhecimento.  

Discutir os requisitos para ser um pesquisador.  

Reconhecer os métodos de pesquisas.  

Aprender a classificar dos tipos de pesquisas.  

Saber escolher as palavras-chave, fontes de artigos científicos, patentes e 

buscar por autores ou instituições.  

Conhecer as Normas ABNT para elaboração de textos técnico-científicos.  

Aprender a forma de um texto ou artigo técnico-científico. Capacidade de 

apropriação de recursos linguísticos e discursivos para empregá-los 

adequadamente em reescrita e produções textuais no contexto da saúde.  

Compreender as diferentes partes de um relatório de pesquisa, como 

constitutivos da investigação científica. Aprender a expressar corretamente 

os resultados quantitativos e qualitativos de uma pesquisa. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Interdisciplinaridade curricular. Planejamento em saúde. Formação 

profissional técnica crítica e cidadã. Prática profissional integrada. Tipos 

de conhecimento. Discussão dos requisitos para ser um pesquisador; 

métodos de pesquisas. Classificação dos tipos de pesquisas; ética na 

pesquisa científica e tecnológica. Elaboração da perguntar crucial que a 

pesquisa visa responder. Elaboração da hipótese que a pesquisa irá provar 

ou negar. Como pesquisar em sites de periódicos. Objetivo geral e 

específico. Resultados quantitativos e qualitativos de uma pesquisa. 

Técnicas para elaboração de artigos científicos ou técnicos. Normas 

ABNT para elaboração de artigos científicos ou técnicos. Produção um 

texto ou artigo científicos ou técnicos. Etapas necessárias ao 

desenvolvimento da pesquisa. Cronograma da pesquisa. 

METODOLOGIA Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, 
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leitura e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção 

de materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

AVALIAÇÃO Serão realizadas atividades interdisciplinares a partir da integração dos 

diferentes saberes da formação do Técnico em Enfermagem. As atividades 

serão planejadas e construídas entre os discentes e docentes que compõem 

o quarto semestre do curso. Atividades interdisciplinares das mais diversas 

modalidades que podem estar articuladas ao ensino, à pesquisa ou à extensão 

e contextualizadas com o semestre vigente. São exemplos: projetos de 

pesquisa, projeto de extensão, oficinas, salas temáticas, organização de 

eventos científicos, intervenções na comunidade, construção de artigos, 

atividades culturais, curtas-metragens, etc. Caso o estudante tenha alguma 

deficiência ou necessidade específica serão realizadas as adaptações 

necessárias.  

BIBLIOGRAFICA 
BÁSICA 

BASTOS, L.R. et al. Manual para elaboração de projetos e relatórios de 

pesquisa, teses, dissertações e monografias. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2000. 130 p. 

 

CIAVATTA, M.A. Formação integrada: a escola e o trabalho como 

lugares de memória e de identidade. In: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, 

M.; RAMOS, M. (Orgs.). Ensino médio integrado: concepção e 

contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 
  

FLICK, U. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para 

iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2013. 256 p.  

 

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA. Projeto pedagógico do curso 

técnico em Enfermagem Subsequente. Ministério da Educação. Santo 

Ângelo, Rio Grande do Sul, 2014. 
 

POPPER, K.R.A. Lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 2007. 

567 p.  

 

ROSA, D. Z. Prática profissional integrada: uma estratégia de 

integração curricular. Anais XV Congresso Internacional de Educação 

Popular. Rio Grande do Sul, 2015.  
 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 

1996. 108 p.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
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GOMES, H. F.; LOSE, A. D. Documentos científicos: orientações para 

elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. ed. Salvador: Edições 

São Bento, 2007. v. 1. 144 p. 
 

RAMOS, M. Possibilidades e desafios na organização do currículo 

integrado. In: FRIGOTTO; Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, 

Marise (Orgs.). Ensino médio integrado: concepções e contradições. São 

Paulo: Cortez, 2005. 
 

SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. 

ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.  
 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: 

Cortez, 2003.  

 

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE 

II 

CARGA HORÁRIA: 30h                                      HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

 

 

 

 

EMENTA 

Humanização e o profissional de saúde. Concepção psicossomática do 

binômio saúde /doença. Aspectos psicológicos na aceitação da doença 

crônica pelo paciente. Comportamento de risco da criança e do adolescente. 

Conceitos básicos do desenvolvimento mental em suas várias etapas desde 

a concepção até a morte. Desenvolvimento mental normal do ser humano 

no contexto evolutivo e dinâmico. Conhecimentos de psicologia e 

psicopatologia do desenvolvimento. Terapias alternativas para o tratamento 

em Saúde Mental. Conceitos fundamentais da Psicologia geral: inteligência, 

memória, humor, afetividade, pensamento e orientação. 

 

 

OBJETIVOS 

Analisar os aspectos relevantes para a melhor compreensão da dinâmica 

entre o sujeito humano e o mundo do trabalho. 

Enfatizar as questões como saúde e trabalho. 

Compreender os processos de subjetivação, gestão e sofrimento psíquico. 

 

 

 

 

HABILIDADES 

Atuar na equipe multiprofissional no desenvolvimento de atividades de 

terapia ocupacional com clientes/pacientes.  

Aplicar os conhecimentos de Psicologia comportamental em Saúde Mental 

no desenvolvimento dos cuidados de enfermagem.  

Perceber as características do ser humano a partir da visão holística. 

Trabalhar em equipe de forma harmoniosa em busca da qualidade da 

assistência de enfermagem. 
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OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

O homem como ser biopsicossocial. Humanização na Saúde. 

Despersonalização do Paciente. Empatia. Autoestima. Estudo da 

Personalidade. Estudo das Psicopatologias. Influência do ambiente de 

trabalho no processo de adoecimento. Estresse e doença. Síndrome de 

Burnout. Transtorno depressivo maior. Transtornos de ansiedade. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

BIBLIOGRAFICA 
BÁSICA 

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

Fiocruz, 2007.  
 

CAMPOS, E. P. Quem cuida do cuidador: uma proposta para os 

profissionais de saúde. Rio de Janeiro: Editora Petrópolis, 2007.  
 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos 

Mentais.  Porto Alegre: Artes Médicas do Sul, 2000.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ANGERAMI, V. A. (org) (1983) Crise, Trabalho e Saúde Mental no 

Brasil. Série Psicoterapias Alternativas. São Paulo: Traço, 2011. 
 

DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P. Psicologia das relações 

interpessoais: vivências para o trabalho em grupo. 1.ed. Petrópolis: 

Vozes, 2010. 
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EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DO 

TRABALHO EM ENFERMAGEM  

CARGA HORÁRIA: 30h              HORAS SEMANAIS: 2h/a 

 

 

 

EMENTA 

Conjunto de aprendizagens pautadas no planejar, executar e avaliar o 

processo de trabalho da Enfermagem em instituições de saúde, junto ao 

cliente, à equipe de enfermagem e à equipe multiprofissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar as diversas estruturas organizacionais das instituições que 

compõem a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e seu funcionamento. 

Analisar a dinâmica do processo de trabalho na saúde, na enfermagem e nas 

equipes multiprofissionais, tanto no contexto da atenção individual, quanto 

coletiva.  

Conhecer o Processo de Enfermagem (PE) diferenciando suas 

etapas/momentos e a atuação do técnico de enfermagem no contexto da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

Apreender as estratégias que visam garantir a segurança do paciente nos 

ambientes de cuidado á saúde. 

Correlacionar e aplicar os conteúdos teóricos apresentados ao 

desenvolvimento de ações em atividades práticas de campo/estágio 

curricular. 

 

 

 

HABILIDADES 

Atuar na organização do processo de trabalho em enfermagem no 

planejamento das ações de enfermagem nos contextos da atenção básica e 

hospitalar, na atenção individual e coletiva (organização dos setores e 

material de trabalho, organização das tarefas, execução do plano de 

cuidados mediante SAE, dentre outros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 

Processo de Trabalho em Saúde e na Enfermagem. Noções básicas de 

gestão, administração e planejamento em saúde. Estruturas Organizacionais 

e os Serviços de Enfermagem. O Hospital: Missão, Visão e Valores. 

Serviço de Enfermagem: filosofia e objetivos. A Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) e as implicações para o processo de 

trabalho do Técnico em Enfermagem: atuação na implementação do plano 

de cuidados / intervenções, registros e avaliação do processo e resultado. 

Parâmetros para avaliação da qualidade da assistência de Enfermagem. 

Estratégias para promover e garantir a Segurança do Paciente nos ambientes 

de cuidado à saúde. Questões trabalhistas no campo da Enfermagem: Tipos 

de vínculo, escalas e jornadas de trabalho. Saúde do trabalhador: Conceito 
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de CCIH com foco nos acidentes de trabalho envolvendo materiais 

perfurocortantes / Lesões e sequelas decorrentes de acidentes e/ou doenças 

ocupacionais, tratamentos e procedimentos realizados. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilização dos diversos métodos pertinentes ao alcance dos objetivos e 

habilidades da disciplina. Sejam eles, aulas expositivas e dialogadas, leitura 

e discussão de textos, vídeo aula com filmes e documentários para 

discussão, problematização da realidade, atividades em grupo, confecção de 

materiais, estudo dirigido, realização de visita técnica, participação em 

eventos institucionais e outros que tenham relação com a disciplina, aulas 

práticas em laboratório. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou 

necessidade específica serão realizadas as adaptações necessárias. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

As atividades serão construídas a partir de níveis de complexidade, sempre 

do nível mais simples (fatos e ideias), para o mais complexo (conceitos e 

atitudes): atividades de construção (atividades individuais ou construídas 

coletivamente, como provas, seminários, produções culturais, artísticas e 

científicas, confecção de materiais, atividades interdisciplinares, etc),  

atividades de diagnóstico (sondagem, projeção e retrospecção da situação 

de desenvolvimento do discente), atividade processual (participação, 

interesse, assiduidade, pontualidade, mudança de atitude) e atividades de 

campo (uso de conhecimentos técnicos e teóricos para uso na atuação 

prática, com correlação de conhecimento, postura, atitude e tomada de 

decisão). Em todas as etapas serão atribuídas notas/pesos aos instrumentos 

de avaliação. Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade 

específica serão realizadas as adaptações necessárias. 
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EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR/ DISCIPLINA: PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NOS 

DIFERENTES CICLOS DE VIDA II. 

CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO: 110h                                        

 

EMENTA Compreende as diversas práticas realizadas pelos discentes com 

acompanhamento do docente da Enfermagem, relacionando os 

estudos teóricos à vida profissional do(a) Técnico em Enfermagem. 

OBJETIVOS Realizar a associação teórico-prática na formação técnica em 

enfermagem. 

Preparar o discente para realizar práticas no campo da enfermagem. 

Discutir sobre a aprendizagem para o trabalho, a partir do aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. 

HABILIDADES Prestar assistência de enfermagem em Emergência. 
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Prestar assistência de enfermagem em Paciente Crítico. 

Prestar assistência de enfermagem em Saúde Mental. 

Prestar assistência de enfermagem em Processo de Trabalho em 

Enfermagem. 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

Estágio supervisionado em Emergência com 30 horas. 

Estágio supervisionado em Paciente Crítico com 30 horas. 

Estágio supervisionado em Saúde Mental com 30 horas. 

Estágio supervisionado em Processo de Trabalho em Enfermagem com 

30 horas. 

METODOLOGIA Execução supervisionada de atividades práticas nos campos de estágios 

de acordo com as orientações do manual de estágio do IFBA e das bases 

legais que orientam a prática profissional da equipe de Enfermagem. 

Caso o estudante tenha alguma deficiência ou necessidade específica 

serão realizadas as adaptações necessárias. 

AVALIAÇÃO Os estágios terão como critérios de avaliação a qualidade e a quantidade 

do trabalho prestado, a iniciativa, a organização do processo de trabalho, 

as características disciplinares e comportamentais do discente. Caso o 

estudante tenha alguma deficiência ou necessidade específica serão 

realizadas as adaptações necessárias. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

IFBA. Manual de estágio. Coordenação do curso Técnico em 

Enfermagem, Eunápolis, 2013. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

As referências complementares serão as mesmas utilizadas nas 

disciplinas teóricas do semestre. 

 

 

4.3 Estágio Curricular Supervisionado 

 

O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório objetiva preparar o discente para o 

exercício profissional competente, vivenciado em situações reais de trabalho. No Curso 

Técnico em Enfermagem Subsequente o estágio curricular supervisionado obrigatório contará 

com uma carga horária total de 400 horas relógio. Os locais de estágio serão instituições de 

saúde de diferentes níveis de atenção à saúde, proporcionando ao discente vivenciar situações 

diversas de cuidado. Além disso, os estágios poderão acontecer em outros espaços inseridos 

na comunidade que possibilitem a vivência de atividades relacionadas ao processo de trabalho 

do técnico em Enfermagem. As instituições de saúde serão aquelas em que o IF Eunápolis 
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possui convênio para realização de estágio de seus discentes. O estágio obrigatório deverá ser 

realizado, preferencialmente no decorrer de cada semestre letivo. No entanto, o mesmo poderá 

ser realizado separadamente da teoria. Os professores deverão avaliar o estudante de forma 

processual no intuito de possibilitar ao discente a evolução no decorrer do estágio. O plano de 

estágio se encontra em anexo.  

O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório objetiva preparar o discente para o 

exercício profissional competente, vivenciado em situações reais de trabalho. No Curso 

Técnico em Enfermagem Subsequente o estágio curricular supervisionado obrigatório contará 

com uma carga horária total de 400 horas relógio. Os locais de estágio serão instituições de 

saúde de diferentes níveis de atenção à saúde, proporcionando ao discente vivenciar situações 

diversas de cuidado. Além disso, os estágios poderão acontecer em outros espaços inseridos 

na comunidade que possibilitem a vivência de atividades relacionadas ao processo de trabalho 

do técnico em Enfermagem. As instituições de saúde serão aquelas em que o IF Eunápolis 

possui convênio para realização de estágio de seus discentes. O estágio obrigatório deverá ser 

realizado, preferencialmente no decorrer de cada semestre letivo. No entanto, o mesmo poderá 

ser realizado separadamente da teoria. Os professores deverão avaliar o estudante de forma 

processual no intuito de possibilitar ao discente a evolução no decorrer do estágio. 

Estágios do semestre I: 

A disciplina Práticas em Saúde Coletiva I corresponde a 40 horas de estágio, 

distribuídas em 10 horas de Saúde Coletiva I, 10 horas de Biossegurança e 20 horas de 

Semiologia e Semiotécnica I. 

         Ingressam 40 alunos no semestre I, cada grupo poderá ter no máximo 06 alunos por 

grupo para realização dos estágios. 

   Os estágios da disciplina Práticas em Saúde Coletiva I iniciarão a partir da 5ª semana 

de aulas teóricas, dentre as 20 semanas previstas para a conclusão do módulo I. 

A seguir as especificidades de cada distribuição de carga horária de estágio: 

1. Saúde Coletiva I: 02 períodos por grupo a serem realizados na Estratégia Saúde 

da Família e seu território de abrangência. 

2. Biossegurança: 02 períodos por grupo a serem realizados na Central de Material 

de Esterilização (CME). 

3. Semiologia e Semiotécnica I: 04 períodos por grupo a serem realizados no 

ambiente hospitalar. 

Estágios do semestre II: 
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A disciplina Práticas em Saúde Coletiva II corresponde a 100 horas de estágio, 

distribuídas em 20 horas de Saúde Coletiva, 30 horas de imunização e 50 horas de Semiologia 

e Semiotécnica II. 

         No semestre II, cada grupo poderá ter no máximo 06 alunos por grupo para realização 

dos estágios. O estágio de imunização contará com no máximo 03 alunos por grupo.  

         Os estágios da disciplina Práticas em Saúde Coletiva II iniciarão a partir da 5ª semana 

de aulas teóricas, dentre as 20 semanas previstas para a conclusão do semestre II. 

A seguir as especificidades de cada distribuição de carga horária de estágio: 

1. Saúde Coletiva II: 04 períodos por grupo a serem realizados na Estratégia Saúde 

da Família e seu território de abrangência. 

2. Imunização: 06 períodos por grupo a serem realizados na sala de vacina, no 

território ou em campanhas de vacinação. 

3. Semiologia e Semiotécnica II: 10 períodos por grupo a serem realizados no 

ambiente hospitalar. 

Estágios do semestre III: 

A disciplina Assistência de Enfermagem nos diferentes ciclos de vida I corresponde a 

150 horas de estágio, distribuídas em 40 horas de Saúde do Adulto e Idoso, 30 horas de Saúde 

da Mulher, 20 horas de Saúde da Criança, 30 horas de Clínica Cirúrgica, 10 horas de Centro 

Cirúrgico e 20 horas de Saúde Coletiva III. 

         No semestre III, cada grupo poderá ter no máximo 06 alunos por grupo para realização 

dos estágios. Os estágios de Centro Cirúrgico e o de Saúde da Mulher desenvolvido no pré-

parto contarão com no máximo 03 alunos. 

         Os estágios da disciplina Assistência de Enfermagem nos diferentes ciclos de vida I 

iniciarão a partir da 5ª semana de aulas teóricas, dentre as 20 semanas previstas para a 

conclusão do semestre III. 

 A seguir as especificidades de cada distribuição de carga horária de estágio: 

1. Saúde do Adulto e Idoso: 08 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar. 

2. Saúde da Mulher: 06 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar. 

3. Saúde da Criança: 04 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar. 

4. Clínica Cirúrgica: 06 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar 

5. Centro Cirúrgico: 02 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar. 

6. Saúde Coletiva III: 04 períodos a serem na Estratégia Saúde da Família ou em sua área 

de abrangência para Saúde da Criança, Planejamento Familiar e Pré-natal. 

Estágios do semestre IV: 
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A disciplina Assistência de Enfermagem nos diferentes ciclos de vida II corresponde a 

110 horas de estágio, distribuídas em 30 horas de Emergência, 30 horas de Paciente Crítico, 

30 horas de Saúde Mental e 20 horas de Processo de Trabalho em Enfermagem. 

         No semestre IV, cada grupo poderá ter no máximo 06 alunos por grupo para realização 

dos estágios. Os estágios de Paciente Crítico e Emergência terão, no máximo, 03 alunos. 

         Os estágios da disciplina Assistência de Enfermagem nos diferentes ciclos de vida II 

iniciarão a partir da 5ª semana de aulas teóricas, dentre as 18 semanas previstas para a 

conclusão do semestre IV. 

 A seguir as especificidades de cada distribuição de carga horária de estágio: 

1. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental: 06 períodos por grupo que podem ser 

desenvolvidos em Centros de Assistência Psicossocial – CAPS, serviços de assistência à 

saúde mental, atenção básica e sua área territorial de abrangência. 

2. Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência: 06 períodos por grupo a serem 

desenvolvidos em Unidades da Rede de Urgência e Emergência, e em Serviço de atendimento 

móvel de urgência – SAMU. 

3. Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico: 06 períodos por grupo a serem 

desenvolvidos em Unidades de Cuidados Intensivos e em Enfermarias de Retaguarda nos 

serviços hospitalares, Serviço de Hemodiálise, Serviço de Sangue e Hemoderivados. 

4. Organização do Processo de Trabalho na Saúde e na Enfermagem II: 04 períodos por 

grupo a serem desenvolvidos em Unidades hospitalares, Unidades básicas de saúde, Unidades 

de Saúde da Família, serviços de vigilância em saúde, serviços especializados de saúde, 

movimentos sociais, assentamentos, instituições de longa permanência, casas de repouso, 

clinicas geriátricas e ancionato, entre outras instituições e entidades. 

 4.4 Orientações Metodológicas 

4.4.1 Trabalho de Conclusão de Curso/Práticas Profissionais Integradas (TCC/PPI) 

 

A carga horária de TCC/PPI será de 30 horas, equivalente a 40 horas/aula, ministrada 

no quarto semestre do Curso Técnico em Enfermagem em uma disciplina nuclear que 

dialogará com outras disciplinas. A oferta da mesma possibilitará a efetivação de ações 

interdisciplinares, planejadas de forma integrada pelos discentes e docentes que ministram 

aulas teóricas no semestre vigente, podendo envolver também outros discentes e docentes 

envolvidos em outros semestres, equipe técnica e pedagógica do campus, a depender das 

atividades escolhidas.  
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As PPI se configurarão como prática interdisciplinar. Além disso, possibilitará a 

articulação entre teoria e prática no processo ensino-aprendizagem e na formação para o 

trabalho, incorporando elementos socioculturais e superando ações fragmentadas de 

conhecimento e da organização do currículo.  

A elaboração de TCC/PPI será feita pelos docentes do módulo IV, com a participação 

dos discentes. De forma coletiva, o tema central será escolhido e guiará todo o 

desenvolvimento das ações. Este mesmo grupo definirá os objetivos, as metas e a 

metodologia, incluindo os recursos, definindo as tarefas e os prazos, além dos demais sujeitos 

que poderão estar envolvidos no processo. 

No contexto do curso Técnico em Enfermagem, as PPI se caracterizam em práticas 

inovadoras dos currículos voltados à formação para a prática profissional, auxiliando no 

desenvolvimento integral do discente como cidadão, a partir da integração entre 

conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio históricos (IFFARROUPILHA, 2014). 

As PPI prepararão melhor os discentes para a prática profissional de fato. A disciplina 

tem como objetivo aumentar a compreensão do perfil do egresso em relação às áreas de 

atuação como profissional, ao aproximar a formação do estudante com o mundo do trabalho. 

Para o alcance do objetivo, serão oportunizados espaços de discussão e para o entrelaçamento 

entre as disciplinas e com outras áreas que participação do processo (IFFARROUPILHA, 

2014). 

A construção da PPI poderá englobar com as diversas áreas do campo da saúde. Além 

disso, ela apresenta um caráter transversal, podendo dialogar com outras temáticas, como 

acessibilidade de pessoas com necessidades específicas e com deficiência, educação em 

Direitos Humanos, formação baseada na cultura de valores, contemplando as questões étnico-

raciais e da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, bem como atenção a outros 

grupos minoritários como usuários de drogas, pessoas com transtornos mentais, pessoas em 

situação de rua e pessoas inseridas no sistema prisional. 

Além disso, de acordo com a escolha coletiva, as PPI deverão buscar a promoção da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão através do incentivo à inovação 

tecnológica. A disciplina será um espaço para a articulação de conhecimentos teóricos e 

deverão estar contempladas nos planos de ensino das disciplinas envolvidas. O projeto da 

disciplina TCC/PPI será elaborado até o final da quarta semana do semestre letivo. Após a 

aprovação do grupo, será assinado e arquivado juntamente com o plano de ensino de cada 

disciplina envolvida. Os docentes ficarão responsáveis por promoverem reuniões periódicas 
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para que os sujeitos envolvidos possam interagir, planejar, implementar e avaliar de forma 

coletiva a realização e desenvolvimento das atividades. 

Dentre as ações que poderão ser definidas, o grupo poderá elaborar projetos de 

intervenção na comunidade, atividades de pesquisa, extensão, projetos de ensino, ensaios, 

peças teatrais, relatórios, artigos, textos científicos em geral, textos literários, organização de 

encontros científicos, feiras de saúde, oficinas, salas temáticas, cursos, popularização da 

ciência, paródias, vídeos, curtas metragem, mostras fotográficas, visitas técnicas, dentre 

outras práticas. A escolha deverá ser contextualizada de acordo com a realidade vivenciada 

em cada semestre. É importante salientar que o desenvolvimento das PPI não inviabiliza as 

demais estratégias de integração para complementar a formação dos discentes. 

Dentro das propostas da disciplina poderão ser desenvolvidas temáticas relacionadas 

às questões étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena e educação 

em Direitos Humanos, através de abordagens inter e transdisciplinares, com o objetivo de 

proporcionar aos estudantes uma formação baseada na cultura dos valores e oportunizando 

aos discentes, condições de assumir suas responsabilidades enquanto cidadãos. 

 

4.4.2 Interdisciplinaridade e Contextualização 

 

A interdisciplinaridade exerce papel importante para a agregação de conhecimento por 

parte do estudante. Determinado conhecimento sendo abordado e avaliado por diferentes 

ângulos e pontos de vista certamente promove uma condição diferenciada para a construção, 

aproveitamento, embasamento e desenvolvimento desse conhecimento.  No Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI – do IFBA (IFBA, 2013) a Interdisciplinaridade está prevista 

no item I (pág 49) do capitulo 5, que diz:   

 

A articulação curricular visa a construção do ser humano integral, 

possibilitando a atribuição de sentidos às vivências dos educandos, bem 

como o relacionamento entre conhecimentos já adquiridos e novos 

conhecimentos, estimulando uma visão crítica e ao mesmo tempo 

construtiva dos saberes. 

   

 Ainda no citado documento, está determinado que os conteúdos das disciplinas sejam 

desenvolvidos através de ações de multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade ou 

transdisciplinaridade e indica que nas ações de interdisciplinaridade:   

 



P á g i n a  | 99 

 

[...] ocorre a valorização de um grupo de disciplinas que se interrelacionam e 

cujos níveis de relação podem ir desde o estabelecimento de processos de 

comunicação entre si até à integração de conteúdos e conceitos 

fundamentais, que proporcionem uma visão global das situações 

(influenciada pelos “olhares” das diferentes disciplinas de base).  

 

Nesse contexto, será sugerido, planejado, incentivado e supervisionado a aplicação da 

interdisciplinaridade entre as disciplinas do curso e essa relação deverá acontecer buscando 

uma abordagem dos conteúdos que permita uma visão global, bem como, por diferentes 

pontos de vista. Sempre que possível, serão incentivadas atividades cujos conteúdos possam 

ser aproveitados em diferentes disciplinas no mesmo espaço temporal. Um exemplo que 

convém ser mencionado são as visitas técnicas e aulas de campo, que permitem a abordagem 

de conteúdos variados que podem ser aproveitados por disciplinas de diferentes áreas do 

conhecimento. Nessa oportunidade, quando de uma visita a um serviço de saúde e outros 

afins, é possível abordar conhecimentos nas áreas de humanas a exemplo das relações 

pessoais no ambiente de trabalho, relações em grupos sociais etc, oferecendo uma visão 

diferenciada do ambiente em questão, bem como, conteúdos de disciplinas específicas 

oferecendo uma visão mais técnica do espaço visitado e, também, de empreendedorismo e 

utilizar um único instrumento de avaliação. Esta prática já está consolidada entre as 

disciplinas do curso, a partir do primeiro semestre.  

Também é possível viabilizar outras formas de interdisciplinaridade em que uma 

determinada atividade permita que diferentes conteúdos sejam explorados e que tal atividade 

seja contemplada por mais de uma disciplina e, ainda, que permita utilizar um único 

instrumento de avaliação. O corpo docente do curso tem função fundamental na 

implementação da interdisciplinaridade e a ele cabe a aplicação, aperfeiçoamento e ajustes no 

modo como será aplicada a interdisciplinaridade, bem como, definição de estratégias, e 

avaliação do “Modus operandi” da interdisciplinaridade no curso Técnico em Enfermagem, 

campus Eunápolis. Assim, caberá à Gestão Acadêmica do curso, garantir a aplicabilidade da 

interdisciplinaridade, bem como, promover a realização de capacitação e treinamentos aos 

docentes do curso e incentivar, supervisionar e avaliar as estratégias definidas pelo corpo 

docente.  

 

4.4.3 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de Ensino-

Aprendizagem 
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Os computadores dos Laboratórios de Informática cadastrados no curso são equipados 

com acesso à Internet, os quais possibilitam aos docentes ministrarem aulas interativas e 

dinâmicas. Os computadores possibilitam ao docente utilizar esta ferramenta tecnológica 

como auxílio na sua metodologia de ensino e didática, apresentando em tempo real, exemplos 

atuais sobre os temas trabalhados em sala de aula. Além disso, os discentes podem utilizar os 

computadores para a realização de pesquisas de artigos, textos e outras fontes junto a portais 

de periódicos especializados, tais como, Portal Periódicos CAPES, Scielo e Web of Science, 

disponíveis institucionalmente. 

 O campus Eunápolis atualmente dispõe de 4 (quatro) laboratórios de informática, 

cada um equipado com 40 computadores, 1 (um) servidor, 1 (um) projetor multimídia e 

acesso à internet em todos os computadores. Existe, também, 1 (um) laboratório de 

informática com 25 (vinte e cinco) computadores, 1 (um) servidor, 1 (um) projetor multimídia 

e acesso à internet em todos os computadores, para uso prioritário em aulas dos cursos de 

Licenciatura em Matemática e Engenharia Civil. Existe, ainda, 1 (um) Laboratório de Redes 

com 20 (vinte) computadores, 1 (um) servidor, 1 (um) projetor multimídia e acesso à internet 

em todos os computadores; e 1 (uma) Sala de Videoconferências com capacidade para 40 

(quarenta) lugares, com 1 (um) computador, 1 (um) projetor multimídia e acesso à internet em 

todos os computadores. Essa estrutura de laboratórios de informática permite aos professores 

ministrar aulas com exposição de conteúdos da internet como vídeos, textos, artigos 

científicos, material bibliográfico, sites com conteúdo específico, bem como realizar práticas 

com utilização de diferentes softwares. 

 

4.4.4 Práticas Pedagógicas Acessíveis  

A educação inclusiva deve compreender a mudança da concepção pedagógica, de 

formação docente e, ainda, da gestão educacional, para a efetivação do direito que todos têm à 

educação, de forma a transformar as estruturas educacionais tradicionais, que tendem a 

reforçar a oposição entre o ensino “comum” e o “especial” e a corroborar com a criação de 

espaços segregadores para os alunos público alvo da educação especial. 

Dessa forma, para que haja inclusão não basta que o aluno com necessidades 

educacionais especiais esteja na sala de ensino regular, com os demais alunos. É preciso que 

ele tenha assegurado o respeito às suas especificidades, tendo acesso a todos os recursos 

necessários para um processo de aprendizagem efetivo e também que seja verdadeiramente 

integrado à escola, à sociedade e ao mercado de trabalho. 
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Assim, compreendemos que a acessibilidade que vai além da acessibilidade física e da 

sua inserção na sala de aula. Esta concepção pressupõe a articulação dos princípios e dos 

valores que estão subjacentes à formulação das políticas e das práticas institucionais no 

âmbito pedagógico e da gestão.  Reconhecemos a inclusão como responsabilidade social, 

tomando por base de nossas práticas, documentos norteadores como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, a resolução CONSUP nº 09/2016, o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015 e a Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 

2003, que dispõe sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. 

Para além da adaptação física, reconhecemos a importância da acessibilidade 

metodológica, também referenciada como pedagógica, com vistas a promover a ausência de 

barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. A acessibilidade metodológica está 

relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a forma como os 

professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irá 

determinar, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas. Complementar à acessibilidade 

metodológica, a acessibilidade atitudinal pode ser entendida como a percepção do outro sem 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade 

estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras.    

A fim de formar profissionais com o perfil, habilidades, competências e características 

pretendidas neste Projeto Pedagógico de Curso tem-se o desafio de colocar em prática a plena 

acessibilidade pedagógica, atitudinal, comunicativa, digital e física a todos os estudantes que 

fazem ou pretendem fazer parte do espaço de saberes IFBA campus Eunápolis. Esse desafio 

será encarado de forma construtiva e que possa aperfeiçoar o oferecimento dos serviços em 

educação propostos por esse campus.  Ao receber estudantes com necessidades especiais o 

IFBA campus Eunápolis, por meio de setores específicos e especializados ofertados em 

setores como a Coordenação de Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas - CAPNE, 

o Departamento Pedagógico e de Assistência Estudantil, a Assistência Social, dentre outros, 

fará um estudo individualizado das necessidades envolvidas e traçará estratégias para 

promover a total acessibilidade a todos os estudantes. Como exemplos de estratégias podemos 

destacar:  

 Adaptação do PPC de acordo com a necessidade identificada; 

 Uso de intérpretes em LIBRAS nas aulas, quando necessário;  

 Capacitação dos professores e servidores para atender às necessidades 

específicas;  
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 Adequação de recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, 

ambientais e de comunicação, sinalização dos espaços do campus;  

 Uso de softwares específicos; 

 Adaptação de recursos instrucionais: material pedagógico, equipamentos e 

currículos. 

 Ainda contemplando a Lei nº 10.639/2003-MEC, a Lei nº 11.645/2008, considerando 

ainda ao disposto na Resolução CNE/CP nº 1/2004 e Parecer CNE/CP nº 3/2004, com o 

objetivo de proporcionar aos estudantes uma formação baseada na cultura dos valores, 

deverão ser tratadas as temáticas relacionadas às questões étnico-raciais e da história e cultura 

afrobrasileira, africana e indígena, relacionando-as aos conteúdos ministrados e através de 

abordagens inter e transdisciplinares. 

 É importante ressaltar que tais estratégias serão discutidas, analisadas e viabilizadas, 

entre os setores competentes, de acordo com as necessidades durante o decorrer do curso.  

Compreendendo as múltiplas esferas que possui o tema Acessibilidade e que este sempre traz 

algo novo à medida que os estudos avançam, far-se-á necessário traçar soluções para sua 

incorporação às práticas institucionais e de ensino do campus Eunápolis, incorporando-as 

sempre ao regimento interno no Plano de Desenvolvimento Institucional do campus. 

5.CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 

 O aproveitamento de estudos anteriores compreende o processo de aproveitamento de 

componentes curriculares cursados com êxito em outro curso e se dará conforme previsto na 

Resolução CONSUP nº 41/2012 (Regulamenta o aproveitamento de estudos para os alunos 

dos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – IFBA) 

Nos cursos Subsequentes, o aproveitamento de estudos anteriores compreende a 

possibilidade de aproveitamento de componentes curriculares cursados em outro(s) curso(s) e 

deverá ser solicitado pelo estudante. 

O pedido de aproveitamento de estudos deve ser avaliado por Comissão de Análise 

composta de professores da área de conhecimento, mediante a adoção de critérios a exemplo: 

correspondência entre as ementas, os programas e a carga horária cursados na outra 

instituição e a do curso pretendido no IFBA; a carga horária cursada não deverá ser inferior a 

75% (setenta e cinco por cento) daquela indicada no componente curricular  do  respectivo  

curso  no  IFBA;  além  da  correspondência  entre  os componentes curriculares, o processo 
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de aproveitamento de estudos poderá envolver avaliação teórica e/ou prática acerca do 

conhecimento a ser aproveitado. 

  

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação é considerada um processo, e é percebida como uma condição que torna 

mais dinâmica a ação do curso na qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar o 

desenvolvimento do discente, do professor e do curso, confirmando se a construção do 

conhecimento ocorreu de forma teórica e prática. É uma das formas como o curso pode 

verificar o alcance dos seus objetivos na medida em que tem fundamentos filosóficos, 

psicológicos e pedagógicos apoiados no dinamismo, continuidade, integração, 

progressividade, abrangência, cooperação e versatilidade, procurando desenvolver as 

seguintes funções atribuídas para a avaliação: 

 Função diagnóstica - visa determinar a presença ou ausência de conhecimento e 

habilidades, providências para estabelecimentos de novos objetivos, retomada de 

objetivos não atingidos, elaboração de diferentes estratégias de reforço, sondagem, 

projeção e retrospecção de situação de desenvolvimento do discente, dando-lhe 

elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu; 

 Função formativa - localiza deficiências na organização do ensino aprendizagem, de 

modo a possibilitar reformulações no mesmo e assegurar o alcance dos objetivos. Para 

que a avaliação tenha o caráter formativo, trabalha-se a seleção dos objetivos e 

conteúdos das disciplinas, desenvolvendo o caráter multidisciplinar e interdisciplinar, 

buscando a participação dos discentes. Procura-se saber o que avaliar e como usar os 

resultados, e para tanto estabelece critérios e objetivos dessa avaliação e os 

instrumentos que servirão como meio para esse fim. 

Todavia, o currículo do curso Técnico em Enfermagem considera, também, que a 

função social do ensino não consiste apenas em promover e selecionar os mais aptos. Assim, a 

avaliação jamais poderá ser concebida como uma simples valoração dos resultados obtidos 

pelos discentes, o que significa dizer que o processo de avaliação deve abarcar diferentes 

dimensões que dizem respeito à formação integral do educando. 

Isso implica em uma mudança nos pressupostos da avaliação, dando a oportunidade a 

cada um, de desenvolver as suas potencialidades. Entende-se que o processo de avaliação está 

presente em todas as etapas da construção do conhecimento, nesse sentido, o educador, 

enquanto um mediador será capaz de apontar caminhos, estimulando os educandos a 
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buscarem e construírem o seu próprio conhecimento com o olhar da investigação, da crítica e 

da pesquisa. 

Se assim se concebe a trama das relações entre ensino e aprendizagem, significa dizer 

que a modalidade de avaliação a ser posta em evidência, resulta de uma prática dialógica entre 

as partes envolvidas no processo. Se o educador reconhece o que é indispensável para os 

educandos, e se estes têm consciência dos objetivos propostos, isto significa que ambos têm 

autonomia para decidirem as formas de avaliação convenientes. 

Entende-se que a Escola é o lugar por natureza onde o estudante terá a oportunidade de 

ampliar e aprofundar os fundamentos teórico-metodológico-conceituais das ciências em geral 

e de sua área em particular. Isto significa que esse é o lócus em que o discente deverá 

debruçar-se sobre leituras que servirão como embasamento para uma reflexão da realidade. 

Longe de ser um espaço para receituário de técnicas, é, por excelência, o lugar das reflexões 

que possibilitarão ao estudante fazer uma leitura crítica do contexto no qual está inserido, 

viabilizando sua intervenção no mesmo em busca de melhoria das condições humanas de 

vida. 

Caberá ao Colegiado do Curso estimular o debate acerca dos processos e pressupostos 

da avaliação. Tal prática certamente possibilitará uma contínua troca de experiências nas 

quais as posturas avaliativas adotadas em sala de aula deverão ser constantemente discutidas e 

socializadas. 

 

6.1 Avaliação Discente 

 

A avaliação discente ocorrerá de forma processual no decorrer do semestre (ano 

letivo), cabendo ao(s) professor(es) da(s) disciplina(s) a escolha  de métodos e processos de 

construção das diversas formas de avaliação discente, seja coletiva ou individualmente. 

Cabendo também nesta modalidade de avaliação discente, processos avaliativos 

interdisciplinares, que deverão ser construídos/planejados entre docentes ministrantes de 

disciplinas no semestre em curso. Os estágios serão avaliados pelo colegiado de docentes que 

realizaram as atividades no campo de estágio, seguindo os formulários estabelecidos pelo 

Manual de Estágio do IFBA vigente para o curso Técnico em Enfermagem. 

Todo processo avaliativo atenderá aos parâmetros determinados na Organização 

Didática vigente no IFBA, na LDB 9394/96, no PPI (Projeto Pedagógico Institucional e nas 

Normas Acadêmicas do instituto. Dentre eles: revisão de avaliação, divulgação de resultados, 

frequência de aulas e em atividades acadêmicas, faltas, segunda chamada, afastamento, Diário 
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de Classe, desempenho discente, notas, histórico escolar, frequência, recuperação da 

aprendizagem, calendário acadêmico, Conselho de Classe, planilha de resultados finais. Em 

relação à avaliação dos estudantes com necessidades específicas e com deficiência, será 

observada a necessidade individual de cada discente a fim de promover sua acessibilidade. 

Para tanto, poderão ser utilizados recursos como como intérprete de LIBRAS, ledores, textos 

com fontes ampliadas, maior tempo para resolução de questões etc. 

 

6.2 Avaliação Institucional e Avaliação do Curso 

 

O Instituto Federal da Bahia, com autonomia para decidir seus rumos, não pode se 

distanciar dos interesses da sociedade. A liberdade acadêmica, desejável e indispensável, deve 

encontrar a sua contrapartida em um necessário processo de avaliação. Esta avaliação deve 

abordar os indicadores que valorizem dialeticamente a vitalidade dinâmica da transformação 

com a priorização e a perenidade do compromisso social e ocorre interna e externamente. 

A avaliação das instituições de educação tem por objetivo identificar o seu perfil e o 

significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, 

considerando diferentes dimensões institucionais: missão e Plano de desenvolvimento 

Institucional (PDI); política para o ensino, a pesquisa e extensão; responsabilidade social da 

instituição; comunicação com a sociedade; políticas de pessoal; organização e gestão da 

instituição; infraestrutura física; planejamento e avaliação; política de atendimento aos 

estudantes e sustentabilidade financeira. 

Embora o processo avaliativo do curso seja importante e necessário, o INEP/MEC 

ainda não instituiu um processo de avaliação dos cursos técnicos. 

 

6.3 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

 

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Enfermagem será reavaliado de dois em 

dois anos e as modificações serão programadas e realizadas sempre que se encontre alguma 

incongruência. A avaliação será realizada com base nas definições dos objetivos do curso, nas 

habilidades, estrutura curricular, flexibilização curricular, atividades complementares, 

pertinência do curso no contexto regional, corpo docente discente.  

Além disso, a avaliação interna do curso ocorrerá com base no índice de evasão, 

aceitação dos formandos no mercado de trabalho, produção dos alunos, projetos integrados de 

ensino, pesquisa e extensão e estágio curricular supervisionado.  
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7. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES E 

ESTUDANTES 

 

Ao longo de sua formação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA, campus Eunápolis, o professor e o estudante podem contar com uma série de 

setores, profissionais e programas de apoio, os quais serão descritos a seguir. 

 

6.1 Acervo da Biblioteca 

 

Inaugurada em 1995, a biblioteca do Campus Eunápolis do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia é destinada à disseminação do conhecimento da instituição e 

de toda a comunidade. A Biblioteca reúne um acervo especializado nas áreas técnicas e nas 

demais disciplinas dos cursos ofertados no Campus, além de obras literárias. O 

funcionamento deste setor é de segunda a sexta-feira, dás 07h às 22h, e aos sábados, dás 08h 

até as 12h. O atendimento ao público externo foi definido pela portaria 17/2010, da Direção 

Geral. 

Quem consulta o acervo da biblioteca tem acesso a livros, periódicos, dicionários, 

enciclopédias e materiais audiovisuais. O acervo encontra-se ordenado por assunto de acordo 

com a Classificação Decimal de Dewey – CDD – 21ª edição. O empréstimo desse material é 

destinado a discentes, servidores e funcionários da empresa terceirizada que estejam 

devidamente cadastrados. 

Segue o acervo de livros da biblioteca para o Curso Técnico em Enfermagem: 

 

KURCGANT, P. (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo: EPU, 1991. 237 p. 

ISBN 85-12-12470-9 

Número de chamada: 610.73 A238 

 

KURCGANT, P. (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo: EPU, 1991. 237 p. 

ISBN 978-85-12-12470-9 

Número de chamada: 610.73 A2381 

 

ROTHROCK, J.C.A. Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 13. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 1247 p. ISBN 978-85-352-2300-2. 

Número de chamada: 610.7367 R846a 13. ed. (IFBAEUN) 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. SEÇÃO DA BAHIA. ESCOLA DE 

ENFERMAGEM DA UFBA. Anais ... Salvador: UFBA, 1978. 110 p.  

Número de chamada: 610.7306 A849a 

 

http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=22119
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=22119
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=23981
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=23981
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=23777
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=23777
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18874
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18874
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SOUZA, C.C.A. Apostila de enfermagem médica e cirúrgica. [S. l.]: Faculdade de Medicina 

do Triângulo Mineiro, [198_?]. 126 p.  

Número de chamada: 610.7367 S729a (IFBAEUN) 

 

RIBEIRO, M.N.F. Assistência de enfermagem à criança. Belo Horizonte: SEEMG, 1992. 130 

p.  

Número de chamada: 618.92 R484a 

 

GONÇALVES, M.E.S. Assistência de enfermagem ao paciente em situações cirúrgicas. 

Eunápolis: Ed.do Autor, 2007. 306 p.  

Número de chamada: 610.7367 G635a 

 

GONÇALVES, M.E.S. Assistência de enfermagem ao paciente em situações cirúrgicas. 

Eunápolis: Ed.do Autor, 2012. 272 p.  

Número de chamada: 610.7367 G635a 

 

ASSISTÊNCIA de enfermagem em afecções gastrointestinais. [S. l.]: [s.n.], [199_?]. 51 p.  

Número de chamada: 610.73 A848 (IFBAEUN) 

 

SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 2 v. ISBN 85-277-0719-5. 

Número de chamada: 610.73 S638b 9. ed. (IFBAEUN) 

 

NETTINA, S.M. Brunner prática de enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 3 v. ISBN 85-277-0765-9. 

Número de chamada: 610.73 N474b 7. ed. (IFBAEUN) 

 

NETTINA, S.M. Brunner prática de enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 3 v. ISBN 85-277-0764-0. 

Número de chamada: 610.73 N474b 7. ed. (IFBAEUN) 

 

NETTINA, S.M. Brunner prática de enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 3 v. ISBN 85-277-0763-2. 

Número de chamada: 610.73 N474b 7. ed. (IFBAEUN) 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Capacitação de 

enfermeiros em saúde pública para o sistema único de saúde: administração de enfermagem 

em serviços locais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 59 p.  

Número de chamada: 610.73 B823c 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Capacitação de 

enfermeiros em saúde pública para o sistema único de saúde: assistência de enfermagem à 

mulher, criança e adolescente em serviços locais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 

1994. 95 p.  

Número de chamada: 610.73 B823c 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Capacitação de 

http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=19536
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=19536
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18766
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=18766
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=21961
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enfermeiros em saúde pública para o sistema único de saúde: avaliação das condições de 

saúde individual e coletiva. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 39 p.  

Número de chamada: 610.73 B823c 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Capacitação de 

enfermeiros em saúde pública para o sistema único de saúde: controle da saúde do adulto. 

Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 117 p.  

Número de chamada: 610.73 B823c 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Capacitação de 

enfermeiros em saúde pública para o sistema único de saúde: controle das doenças 

transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 161 p.  

Número de chamada: 610.73 B823c 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Capacitação de 

enfermeiros em saúde pública para o sistema único de saúde: controle das doenças 

transmissíveis: textos de apoio. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 55 p.  

Número de chamada: 610.73 B823c 

 

CLÍNICA médica da América do Norte: tratamento dos distúrbios clínicos comuns. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1971. 271-523 p.  

Número de chamada: 610.73 C641 (IFBAEUN) 

 

CLÍNICAS de enfermagem da América do Norte: assistência à criança em estado grave : 

enfermagem ortopédica. São Paulo: Interamericana, 1981. vii, 611-794 p.  

Número de chamada: 610.73 C641 

 

CRAIG, R.J. Clínicas de enfermagem da América do Norte: cuidados respiratórios : 

hipertensão. São Paulo: Interamericana, 1981. viii, 173-365 p.  

Número de chamada: 610.73 C641 

 

CLÍNICAS de enfermagem da América do Norte: enfermagem de emergência : crianças 

vítimas de abuso e negligência. São Paulo: Interamericana, 1981. viii, 172 p.  

Número de chamada: 610.73 C641 

 

CLÍNICAS de enfermagem da América do Norte: enfermagem oftalmológica : doença renal 

crônica. São Paulo: Interamericana, 1981. viii, 367-612 p.  

Número de chamada: 610.73 C641 

 

COSTA, A.E. Comportamentos psiquiátricos. Belo Horizonte: SEEMG, 1992. 131 p.  

Número de chamada: 610.73019 C837c 

 

CARPENITO-MOYET, L.J. Compreensão do processo de enfermagem: mapeamento de 

conceitos e planejamento do cuidado para estudantes. Porto Alegre: Artmed, 2007. 600 p. 

ISBN 978-85-363-0888-3. 

Número de chamada: 610.7307 C294c 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ENFERMAGEM. A concretude social e política da 

enfermagem: Curitiba - 9 a 14 de outubro de 2001. Curitiba: ABEn, 2002. xxxiv, 432 p.  

Número de chamada: 610.7307 A849c 

 

WALDOW, V.R. Cuidado humano: o resgate necessário. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 

2001. 202 p. ISBN 85-241-0570-4 

 

GELAIN, I. Deontologia e enfermagem. 2. ed. rev. São Paulo: EPU, 1987. 107 p. ISBN 85-

12-12270-6 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. DEPARTAMENTO DE 

ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS. Desenvolvimento do ensino superior de enfermagem no 

Brasil. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, [197_?]. 118 p.  

 

CARPENITO-MOYET, L.J. Diagnósticos de enfermagem. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 1039 p. ISBN 978-85-363-1324-5. 

 

DUNCAN, H.A. Dicionário Andrei para enfermeiro e outros profissionais da saúde. 2. ed. 

São Paulo: Ed. Andrei, 1995. 1069 p.  

Número de chamada: R 610.7303 D911d 

 

BAHIA. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Legislação básica para o exercício 

da enfermagem. Salvador: COREN, 2013.  

Número de chamada: 610.7302681 B151l 4. ed (IFBAEUN) 

 

AMADIO, I. (Ed.). Enfermagem básica: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Rideel, 2004. 501 

p. ISBN 85-339-0661-7 

Número de chamada: 610.73 E56 

 

SÁ, C.M. Enfermagem cirúrgica. Uberlândia, MG: UFU, [198_?]. pág. irreg.  

Número de chamada: 610.7367 S111e (IFBAEUN) 

 

PALOSCHI, I.M. (Org.). Enfermagem cirúrgica. Curitiba: ETECLA, 1984. 123 p.  

Número de chamada: 610.7367 E56 

 

ROGERS, J.H.; OSBORN, H.H.; POUSADA, L. Enfermagem de emergência: um manual 

prático. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 446 p.  

Número de chamada: 610.73 R727e 

 

BONFIM, I.M.; MALAGUTTI, W. Enfermagem em centro cirúrgico: atualidade e 

perspectivas no ambiente cirúrgico. São Paulo: Martinari, 2008. 358 p. ISBN 978-85-89788-

49-6 

Número de chamada: 610.7367 B713e 

 

CARVALHO, R.; BIANCHI,E.R.F. (Org.). Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. 

São Paulo: Manole, 2010. 429 p. (Enfermagem). ISBN 978-85-204-2579-4. 

Número de chamada: 610.7367 E56 
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LOMBA, M.; LOMBA, A. Enfermagem e medicina clínico-cirúrgicas e nutrição. Olinda: Ed. 

dos Autores, 2006. 111 p. (Objetivo Saúde; 4) ISBN 978-85-60293-02-5 

Número de chamada: 610.7367 L839e 

 

FORTES, J.I. Enfermagem em emergências. São Paulo: EPU, 1986. 78 p. ISBN 85-12-

12320-6 

Número de chamada: 610.73 F738e 

 

SCHMITZ, E.M.R. A enfermagem em pediatria e puericultura. São Paulo: Atheneu, 2000. 

477 p. ISBN 8573792175. 

Número de chamada: consultar 

 

RAMOS, A.P.; CARVALHO, G.M. Enfermagem e nutrição. São Paulo: EPU, 2005. 205 p. 

ISBN 85-12-12740-2 

Número de chamada: 610.730699 R175e 

 

ALMEIDA, M.H. Enfermagem na composição dos custos hospitalares. Salvador: UFBa, 

1980. 134 p.  

Número de chamada: 610.730681 A447e 

 

SILVA, M.D.A.; RODRIGUES, A.L.; CEZARETI, I.U.R. Enfermagem na unidade de centro 

cirúrgico. São Paulo: EPU, 1982. 87 p.  

Número de chamada: 610.7367 S586e 

 

SIGAUD, C.H.S.; VERÍSSIMO, M.L.O.R. (Org.). Enfermagem pediátrica: o cuidado de 

enfermagem. São Paulo: EPU, 1996. 270 p. ISBN 85-12-12540-3 

Número de chamada: 618.92 E56 

 

DU GAS, B.W. Enfermagem prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1977. 526 p.  

Número de chamada: 610.73 D866e 3. ed. (IFBAEUN) 

 

DU GAS, B.W. Enfermagem prática. 4. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 2008. 580 p. 

ISBN 978-85-277-1484-6. 

Número de chamada: 610.73 D866e 4. ed. (IFBAEUN) 

 

DU GAS, B.W. Enfermagem prática. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1998. 580 

p.  

Número de chamada: 610.73 D866e 4. ed. (IFBAEUN) 

 

POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

xlii, 1480 p. ISBN 978-85-352-2568-6. 

Número de chamada: 610.73 P868f (IFBAEUN) 

 

KAWAMOTO, E.E.; FORTES, J.I. Fundamentos de enfermagem. São Paulo: EPU, 1997. 250 

p. ISBN 85-12-12580-2 

Número de chamada: 610.73 K22f 

 

NEEB, K. Fundamentos de enfermagem de saúde mental. Rio de Janeiro: Lusociência, c1997. 

432 p. ISBN 972-8383-14-2. 

Número de chamada: 610.73019 N373f (IFBAEUN) 
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ATKINSON, L.D.; MURRAY, M.E. Fundamentos de enfermagem: introdução ao processo 

de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 618 p. ISBN 978-85-277-1482-2. 

Número de chamada: 610.73 A876f (IFBAEUN) 

 

KURCGANT, P. (Coord.). Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 198 p. ISBN 978-85-277-1029-9. 

Número de chamada: 610.73 G367 (IFBAEUN) 

 

KURCGANT, P. (Coord.). Gerenciamento em enfermagem. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 196 p. ISBN 978-85-277-1644-4. 

Número de chamada: 610.73 G367 2.ed. (IFBAEUN) 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Guia curricular para 

formação de auxiliar de enfermagem para atuar na rede básica do SUS: área curricular III : 

participando do processo de recuperação da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 261 

p.  

Número de chamada: 610.73 B823g 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Guia curricular para 

formação de auxiliar de enfermagem para atuar na rede básica do SUS: área curricular II : 

prevenindo riscos para a mulher, criança e adolescente. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 

261 p.  

Número de chamada: 610.73 B823g 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Guia curricular para 

formação de auxiliar de enfermagem para atuar na rede básica do SUS: área curricular I : 

rompendo a cadeia de transmissão de doenças. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 261 p.  

Número de chamada: 610.73 B823g 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COORDENAÇÃO GERAL DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS. Guia curricular para 

formação de auxiliar de enfermagem para atuar na rede básica do SUS: área curricular IV : 

organizando e desenvolvendo seu processo de trabalho. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. 

105 p.  

Número de chamada: 610.73 B823g 

 

VAISTSMAN, A.R. Guia prático de enfermagem: introdução à ciência do cuidado. Rio de 

Janeiro: Galenus, 2011. 186 p. ISBN 978-85-63960-00-9. 

Número de chamada: 610.73 V132g (IFBAEUN) 

 

PALOSCHI, I.M. (Org.). História da enfermagem. Curitiba: ETECLA, 1995. 59 p.  

Número de chamada: 610.7309 H673 

RIZZOTTO, Maria Lucia Frizon. História da enfermagem e sua relação com a saúde pública. 

Goiânia: AB, 2008. 99 p. ISBN 85-86000-56-6 

Número de chamada: 610.7307 R627h 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. CENTRO DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EM ENFERMAGEM. Informações sobre pesquisas e pesquisadores em 

enfermagem. Brasília: CEPEn, 1986. 123 p.  

Número de chamada: 610.72 A849i 

 

ROACH, S. Introdução à enfermagem gerontológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 351 p. ISBN 85-277-0860-4. 

Número de chamada: 618.97 R628i (IFBAEUN) 

 

THOMPSON, E.D.; ASHWILL, J. Uma introdução à enfermagem pediátrica. 6. ed. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1996. 446 p. (Enfermagem) ISBN 85-7307-159-1 

Número de chamada: 618.92 T469i 

 

SANTOS, E.F. et al. Legislação em enfermagem: atos normativos do exercício e do ensino de 

enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2000. 367 p.  

Número de chamada: 344.8104 L514 

 

SANTOS, E.F. et al. Legislação em enfermagem: atos normativos do exercício e do ensino de 

enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006. 367 p. ISBN 85-7379-010-5. 

Número de chamada: 344.8104 L514 

 

ITO, E.E. et al. Manual de anotação de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2005. 83 p. ISBN 

85-7379-655-3. 

Número de chamada: 610.7307 M294 

 

PAULINO, I. Manual de enfermagem. São Paulo: Ícone, 2000. 302 p. ISBN 85-274-0611-X 

Número de chamada: 610.73 P328m 

 

MAYOR, E.R.C.; MENDES, E.M.T.; OLIVEIRA, K.R. Manual de procedimentos e 

assistência de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 1999. 170 p. ISBN 85-7379-278-7. 

Número de chamada: 610.73 M473m 

 

RODRIGUES, A.LS. et al. Manual de procedimentos em enfermagem oncológica. São Paulo: 

Lemar, 1999. 126 p. ISBN 85-86652-03-2 

Número de chamada: 610.73698 M294 

 

GONÇALVES, M.E.S. Manual de uso do laboratório de enfermagem: curso Técnico de 

Enfermagem. Eunápolis: IFBA, 2011. 40 p.  

Número de chamada: R 610.7307 G635m 

 

LIMA, I.L.; MATÃO, M.E.L. (Org.). Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 7. ed. rev. 

amp. Goiânia: AB, 2006. 539 p. ISBN 85-7498-131-1 

Número de chamada: 610.73 M294 

 

PAIM, R.C.N. Metodologia científica em enfermagem. Rio de Janeiro: Ed. do Autor, 1980. 

175 p.  

Número de chamada: 610.72 P143m (IFBAEUN) 
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AMORIM, M.J.A.B.; SILVA NUÑEZ, R. Modelo de assistência de enfermagem: aplicação 

no Hospital Ana Nery. Salvador: Escola Gráfica N. S. de Lorêto, 1979. 113 p.  

Número de chamada: 610.73 A524m 

 

ANDERSON, K.N.; ANDERSON, L.E.M. Dicionário de enfermagem. 2. ed. São Paulo: 

Roca, 2001. 1046 p. ISBN 85-7241-311-1 

Número de chamada: R 610.7303 A547m 

 

ANDERSON, K.N.; ANDERSON, L.E.M. Dicionário de enfermagem: glossário. 2. ed. São 

Paulo: Roca, 2000. 73 p. ISBN 85-7241-311-1 

Número de chamada: R 610.7303 A547m 

 

GONÇALVES, M.E.S. (Coord.). Plano de estágio do curso técnico de enfermagem: manual 

do aluno. Eunápolis: IFBA, 2011. 54 p.  

Número de chamada: 610.7307 P712 

 

GONÇALVES, M.E.S. (Coord.). Plano de estágio do curso técnico de enfermagem: manual 

do professor. Eunápolis: IFBA, 2011. 90 p.  

Número de chamada: 610.7307 P712 

 

BRUNNER, LS.; SUDDARTH, D.S. Prática de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1982. 2 v. ISBN 3. ed.. 

Número de chamada: 610.73 B897p (IFBAEUN) 

 

GIACOMA, A.D. Prática de enfermagem. Curitiba: Grafipar, [198_?]. 183 p.  

Número de chamada: 610.73 G429p 

 

DELGADO, R. Prática hospitalar de estomaterapia. Uberlândia, MG: Hospital das Clínicas, 

1994. pág. irreg.  

Número de chamada: 610.7361 D352p (IFBAEUN) 

 

ACÁCIO, F. (Coord.). Prepare-se!: enfermagem. Rio de Janeiro: Revic, [200_?]. 430 p. ISBN 

85-87931-70-9. 

Número de chamada: 610.7307 P927 (IFBAEUN) 

 

BOWDEN, V.R.; GREENBERG, C.S. Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 765 p. ISBN 85-277-0965-1. 

Número de chamada: 618.92 B784p (IFBAEUN) 

 

ARCHER, E. et al. Procedimentos e protocolos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 

v. ISBN 85-277-1101-X. 

Número de chamada: 616.0472 P963 (IFBAEUN) 

 

NAGANUMA, M. et al. Procedimentos técnicos de enfermagem em UTI neonatal. São Paulo: 

Atheneu, 1995. 168 p.  

Número de chamada: 618.92 P963 

 

HORTA, W.A. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 1979. 99 p. ISBN 978-85-12-

12190-1 

Número de chamada: 610.7307 H821p 
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HORTA, W.A. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 2010. 99 p. ISBN 978-85-12-

12190-1 

Número de chamada: 610.7307 H821p 

 

DILLY, C.M.L.; JESUS, M.C.P. Processo educativo em enfermagem: das concepções 

pedagógicas à prática profissional. São Paulo: Robe, 1995. 190 p.  

Número de chamada: 610.7307 D579p 

 

VIEIRA, T.T. Produção científica em enfermagem no Brasil: 1960-1979. Salvador: UFBa, 

1980. 200 p.  

Número de chamada: 610.72 V658p 

 

GONÇALVES, M.E.S. Promoção da biossegurança nas ações de enfermagem. Eunápolis: 

Ed.do Autor, 2012. 107 p.  

Número de chamada: 610.73 G635p 

 

AHANA, D.N.; KUNISHI, M.M. Protocolos de enfermagem para tratamento do paciente 

oncológico. 2. ed. São Paulo: Andrei, 1992. 372 p.  

Número de chamada: 610.73698 A285p 

 

FARAH, O.G.D.;SÁ, A.C. (Org.). Psicologia aplicada à enfermagem. São Paulo: Manole, 

2008. 175 p. (Enfermagem). ISBN 978-85-204-2200-7. 

Número de chamada: 610.73019 P974 

 

DALLY, P.; HARRINGTON, H. Psicologia e psiquiatria na enfermagem. São Paulo: EPU, 

1978. 245 p. ISBN 85-12-12110-6 

Número de chamada: 610.73019 D147p 

 

BARRETO, S.S.M. Rotinas na terapia intensiva. 2. ed. rev. amp. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1993. 373 p.  

Número de chamada: 610.7361 B273r 

 

MURTA, G.F. (Org.). Saberes e práticas: guia para ensino e aprendizado de enfermagem. 4. 

ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2008. 4 v. (Curso de Enfermagem). ISBN 85-7808-006-

8. 

Número de chamada: 610.7307 S115 (IFBAEUN) 

 

POSSO, M.B.S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006. 181 

p. ISBN 85-7379-155-1. 

Número de chamada: 610.73 P856s 

 

GALINDO, C. et al. Técnicas básicas de enfermagem. Curitiba: Ed. Base, 2010. 520 p. ISBN 

978-85-7905-579-9 

Número de chamada: 610.73 T255 

 

KNOBEL, E. Terapia intensiva: enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2010. 636 p. ISBN 

8573797886. 

Número de chamada: 610.7361 K72t (IFBAEUN) (IFBABAR) 
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FIGUEIREDO, N.M.A.; VIANA, D.L. Tratado prático de enfermagem. São Caetano do Sul, 

SP: Yêndis, 2006. 878 p. ISBN 85-98859-55-9. 

Número de chamada: 610.73 T776 (IFBAEUN) 

 

SILVA, P. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1980. 1384 p.  

Número de chamada: 615.1 S586f (IFBAEUN) 

 

KESTER, M. et al. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 263 p. (Formação Básica 

Integrada). ISBN 978-85-352-3012-3. 

Número de chamada: 615.1 F233 (IFBAEUN) 

 

SILVA, P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 1369 p. ISBN 978-

85-277-1124-1. 

Número de chamada: 615.1 S586f 7. ed. (IFBAEUN) 

 

FARMACOLOGIA clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 354 p. (Incrivelmente 

Fácil). ISBN 85-277-0771-3. 

Número de chamada: 615.1 F233 (IFBAEUN) 

 

FARMACOLOGIA clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 396 p. (Incrivelmente 

Fácil!). ISBN 978-85-277-1554-6. 

Número de chamada: 615.1 F233 (IFBAEUN) 

 

FARMACOLOGIA para enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 645 p. 

(Incrivelmente Fácil!). ISBN 85-277-1114-1. 

Número de chamada: 615.1 F233 (IFBAEUN) 

 

ASPERHEIM, M.K. Farmacologia para enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1994. 191 p. ISBN 85-277-0279-7. 

Número de chamada: 615.1 A839f 7. ed. (IFBAEUN) 

 

ASPERHEIM, M.K. Farmacologia para enfermagem. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 256 p. ISBN 978-85-277-0850-0. 

Número de chamada: 615.1 A839f 9. ed. (IFBAEUN) 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Formulário terapêutico nacional 2008: rename 2006. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 897 p. ISBN 978-85-334-1447-1 

Número de chamada: R 615.103 B823p 

 

SCIVOLETTO, R. (Coord.). Fundamentos de farmacologia: introdução aos princípios de ação 

de drogas. São Paulo: Harbra, c1979. 589 p.  

Número de chamada: 615.1 F981 

 

LEAL, R. Apontamentos suscintos para o estudo da patologia geral: aos alunos dos cursos de 

medicina, enfermagem e fisioterapia. Curitiba: EDUCA, 1990. 49 p.  

Número de chamada: 616.07 L435a 

 

ROBBINS, S.L. Patologia estrutural e funcional. Rio de Janeiro: Interamericana, 1975. 1422 

p.  

Número de chamada: 616.07 R636p (IFBAEUN) 
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superiores. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 182 p. ISBN 978-85-336-2264-7 
Número de chamada: 153.4 V691f 
 
KUPFER, Maria Cristina Machado. Freud e a educação: o mestre do impossível. São Paulo: 
Scipione, 1989. 103 p. (Pensamento e Ação do Magistério).  
Número de chamada: 370.15 K96f (IFBAEUN) 
 
REICH, Wilhelm. A função do orgasmo: problemas econômico-sexuais da energia biológica. 
São Paulo: Círculo do Livro, 1992. 343 p.  
Número de chamada: 155.3 R347f 
 
NEEB, Kathy. Fundamentos de enfermagem de saúde mental. Rio de Janeiro: Lusociência, 
c1997. 432 p. ISBN 972-8383-14-2. 
Número de chamada: 610.73019 N373f (IFBAEUN) 
 
PIAGET, Jean; SZEMINSKA, A. A gênese do número na criança. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. 
Zahar, 1981. 331 p. (Biblioteca de Ciências da Educação).  
Número de chamada: 155.4 P579g 3. ed. (IFBAEUN) 
 
SILVA,TomazTadeuda (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 133 p. (Educação Pós-Crítica). ISBN 85-326-2413-8. 
Número de chamada: 302 I19 
 
KRECH, David; CRUTCHFIELD, Richard S.; BALLACHEY, Egerton L. O indivíduo na 
sociedade: um manual de psicologia social. São Paulo: Pioneira, 1969. 317-656 p. (Biblioteca 
Pioneira de Ciências Sociais : Psicologia)  
Número de chamada: 302 K92i 
 
SPERLING, Abraham P. Introdução à psicologia. São Paulo: Pioneira, 1999. 268 p. ISBN 85-
221-0168-X 
Número de chamada: 150 S749i 
 
SCHMIDT, Marenos; SCHWANTES, Cláudia Bruscagin. Jeito de ser. São Paulo: Casa 
Publicadora, 2000. 200 p. ISBN 85-345-0627-2 
Número de chamada: 155.5 S353j 
 
VIGOTSKII, Lev Semenovich; LURIA, Alexander Romanovich; LEONTIEV, Alexis N. 
Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 11. ed. São Paulo: Ícone, 2010. 228 p. 
(Educação Crítica). ISBN 978-85-274-0046-6. 
Número de chamada: 153.4 V691l 11. ed. (IFBAEUN) (IFBAPAF) 
 
ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do arquétipo 
da mulher selvagem. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 627 p. (Arco do Tempo). ISBN 
8532504442. 
Número de chamada: 155.633 E79m (IFBAEUN) 
 
PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. O mundo da criança. 

http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16777
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16777
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16777
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=24671
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=24671
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=58553
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=58553
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=19594
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=19594
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=18612
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=18612
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15983
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15983
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15841
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15841
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16175
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16175
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16175
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15689
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15689
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=29834
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=29834
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=26715
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=26715
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=26715
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=57262
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=57262
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=57262
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25664


P á g i n a  | 129 

 

11. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2009. 608 p. ISBN 978-85-7726041-6 
Número de chamada: 155.4 P213m 
 
PALFREY, John; GASSER, Urs. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de 
nativos digitais. Porto Alegre: Artmed, 2011. 352 p. ISBN 9788536324838. 
Número de chamada: consultar 
 
CURY, Augusto Jorge. Nunca desista de seus sonhos. Rio de Janeiro: Sextante, 2004. 154 p. 
ISBN 8575421492. 
Número de chamada: consultar 
 
WERTHEIMER, Michael. Pequena história da psicologia. 4. ed. São Paulo: Nacional, 1978. 
207 p. (Iniciação Científica; 34)  
Número de chamada: 150.9 W499p 
 
MRECH, Leny Magalhães. Psicanálise e educação: novos operadores de leitura. São Paulo: 
Pioneira, 2003. 144 p. ISBN 85-221-0177-9 
Número de chamada: 370.15 M939p 
 
MONTALVÃO, Alberto. Psicologia. São Paulo: Novo Brasil, 1983. 229 p. (Biblioteca de 
Ciências Exatas; 2)  
Número de chamada: R 150.3 M763p 
 
FARAH,OlgaGuilherminaDias;SÁ,AnaCristinade (Org.). Psicologia aplicada à enfermagem. 
São Paulo: Manole, 2008. 175 p. (Enfermagem). ISBN 978-85-204-2200-7. 
Número de chamada: 610.73019 P974 
 
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da adolescência: normalidade e 
psicopatologia. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 184 p. ISBN 978-85-326-0423-1. 
Número de chamada: 155.5 C198p 
 
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. 37. ed. Petrópolis: Vozes, 
2008. 304 p. ISBN 978-85-326-0588-7. 
Número de chamada: 153.15 C198p 
 
RAPPAPORT, Clara Regina; FIORI, Wagner da Rocha; DAVIS, Cláudia. Psicologia do 
desenvolvimento: teorias do desenvolvimento : conceitos fundamentais. São Paulo: EPU, 
1981. 92 p.  
Número de chamada: 155 R221p 
 
DALLY, Peter; HARRINGTON, Heather. Psicologia e psiquiatria na enfermagem. São 
Paulo: EPU, 1978. 245 p. ISBN 85-12-12110-6 
Número de chamada: 610.73019 D147p 
 
SPINK, Mary Jane P. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. 7. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2010. 339 p. (Psicologia Social). ISBN 978-85-326-2881-7. 
Número de chamada: 302 S757p 
 
BOCK, ANA MERCÊS BAHIA; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. 
Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 13. ed. reform. amp. São Paulo: Saraiva, 
2003. 368 p. ISBN 85-02-02900-2. 
Número de chamada: 150 B665p 
 

http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25664
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=56268
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=56268
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=35641
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=35641
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15695
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15695
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16150
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16150
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15704
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15704
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25116
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25116
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25388
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25388
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=23577
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=23577
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15702
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15702
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15702
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=18629
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=18629
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25752
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25752
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16476
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16476
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=16476
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TELES, Maria Luiza S. O que é psicologia. São Paulo: Brasiliense, 2001. 70 p. (Primeiros 
Passos; 222). ISBN 85-1-01222-9. 
Número de chamada: 150 T269p 
 
MONTALVÃO, Alberto. O sucesso ao seu alcance: conheça melhor e si mesmo às pessoas 
com quem trata. São Paulo: Egéria, 1975. 5 v. (Biblioteca de Relações Humanas)  
Número de chamada: R 150.3 M763s 
 
PENTEADO, José Roberto Whitaker. A técnica da comunicação humana. 4. ed. São Paulo: 
Pioneira, 1969. 332 p. (Biblioteca Pioneira de Administração e Negócios)  
Número de chamada: 153.6 P419t 
 
GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 
sociedades modernas. São Paulo: Ed. UNESP, 1993. 228 p. ISBN 8571390371. 
Número de chamada: 155.3 G453t (IFBAEUN) 
 
ALSOP, Pippa; MCCAFFREY, Trisha (Org.). Transtornos emocionais na escola: alternativas 
teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1993. 195 p. ISBN 85-323-0673-X. 
Número de chamada: 370.15 T772 
 
CASTRO, Sebastião Vicente de. Anatomia fundamental. São Paulo: Makron Books, 2005. 
586 p. ISBN 85-346-0855-5 
Número de chamada: 611 C355a 
 
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana: sistêmica e 
segmentar. 3. ed. rev. São Paulo: Atheneu, 2011. 757 p. ISBN 85-7579-848-3. 
Número de chamada: 611 D182a 3. ed. rev. (IFBAEUN) (IFBAVIC) 
 
CRESPO,xavier; CURELL, Nuria; CURELL, Jordi. Atlas de anatomia e saúde. Curitiba: Japy 
Livros, 2008. 112 p. ISBN 85-8597213-0 
Número de chamada: 611.00222 C921a 
 
TORTORA, Gerard J.; GRABOWSKI, Sandra Reynolds. Corpo humano: fundamentos de 
anatomia e fisiologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. xxxi, 619 p. ISBN 978-85-363-
0564-6. 
Número de chamada: consultar 
 
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 
fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 684 p. ISBN 978-85-363-2717-4. 
Número de chamada: 611 T712c  

 

 

7.2 Arquivo 

O arquivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Campus 

Eunápolis conserva a documentação acumulada ao largo de sua existência. Esse setor é o 

reflexo da estrutura, das funções e das atividades da entidade produtora /acumuladora em suas 

relações internas e externas. 

http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=27773
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=27773
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=27382
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=27382
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15673
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=15673
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=57263
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=57263
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=28272
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=28272
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=24659
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=24659
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=28615
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=28615
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=23357
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=23357
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25067
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25067
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=25067
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=28616
http://www.biblioteca.ifba.edu.br/biblioteca/index.php?codAcervo=28616
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São documentos que provam a história do instituto e testemunha sobre a origem, 

passado histórico e evolução do município de Eunápolis por meio dos registros escritos. 

Encontram-se disponíveis em forma de gênero textual, iconográfico, cartográfico, tais como: 

jornais, revistas, quadros, fotografias, livros, desenhos, gravuras, entre outros datados a partir 

do início da década de 1990. De caráter imprescritível e inalienável, sendo por isso de tempo 

de guarda permanente. São documentos relevantes para a história, cultura e o 

desenvolvimento nacional de interesse público e social. 

         A preservação de tais documentos é amparada por lei. Uma delas é a de Nº 8.159 de 

08 de janeiro de 1991 e que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e dá outras 

providências. A lei estabelece que seja dever do poder público a gestão documental e a 

proteção especial aos documentos de arquivo. Ainda destaca que todos os cidadãos têm 

direito a informações de seu interesse particular ou coletivo e geral. 

  

7.3 Ouvidoria 

 

A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - 

Campus de Eunápolis é um canal de comunicação entre o cidadão e os setores acadêmicos e 

administrativos da Instituição  prevista em Seção II, artigos 27 e 28 do Regimento Geral do 

IFBA Campus Eunápolis. Este setor tem por objetivo assegurar a participação dos membros 

da comunidade na Instituição, devendo: 

 empreender ações que gerem respostas às suas manifestações; 

 encaminhar, de forma transparente e imparcial, as demandas sobre o 

funcionamento administrativo e acadêmico do Campus, com o fim de 

contribuir para uma gestão mais eficiente, de excelência acadêmica, no ensino, 

pesquisa e extensão. 

  

7.4 Atendimentos e Monitorias 

  

         A fim de contribuir para o sucesso acadêmico dos discentes do Instituto, o Campus 

Eunápolis oferta a estes horários de atendimentos com os professores que ministram 

disciplinas no curso, para que o discente tenha momento complementar à sala de aula para 

tirar dúvidas. Além disso, são ofertadas também atividades de monitoria de algumas 

disciplinas nas quais é comum que o estudante apresente maior dificuldade. 
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Por meio do seu Departamento de Ensino, o IFBA Eunápolis abre até duas vezes por 

ano as inscrições para seleção de candidatos às bolsas de Monitorias, vinculadas a Política de 

Assistência Estudantil do IFBA, destinados aos discentes de diversos cursos do Campus e 

orientados por professores da Instituição. Os objetivos do programa de monitoria 

compreendem: 

a.       Intensificar e assegurar a cooperação entre estudantes e professores nas atividades 

básicas da Instituição, relativas ao ensino e às atividades técnicas; 

b.      Subsidiar trabalhos acadêmicos, orientados por professores, através de ações 

multiplicadoras; 

c.       Melhorar o desempenho dos alunos envolvidos no Programa de Monitoria, visando 

reduzir reprovações e evasões dos alunos do IFBA/Campus Eunápolis. 

  

7.5 Política de Assistência Estudantil 

 

A intervenção multiprofissional na escola pode contribuir significativamente para 

evitar os altos índices de evasão escolar, bem como favorecer aos estudantes, familiares e 

comunidade um acompanhamento socioeconômico e cultural para tornar mais qualitativa sua 

permanência nas escolas. 

As situações de vulnerabilidade pessoal e social, oriundas das condições socioeconômicas, 

são identificadas como causadoras da evasão escolar devido à impossibilidade de permanecer 

na escola.  O exercício da formação do ser humano no IFBA é feito com forte preocupação 

social, especialmente com os membros do corpo discente com vulnerabilidade 

socioeconômica. Diante dessa realidade, a Política de Assistência Estudantil institui diversas 

ações para garantir aos estudantes do IFBA o acesso, a permanência e a conclusão do curso 

em que se inscreveram. Essa política está dividida em três eixos: 

I - Programas Seletivos: PAAE 

O Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes (PAAE) destina-se a estudantes em 

comprovada situação de vulnerabilidade social, tendo como obrigatória a participação em 

processo de seleção socioeconômica. Este programa é composto pelos seguintes auxílios e 

bolsas: 

 Bolsa de estudo: Disponibiliza auxílio financeiro mensal com a finalidade de 

contribuir para um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do discente 

que deverá participar do acompanhamento pedagógico, das atividades de monitoria, 

atendimento do professor, dentre outras. O valor é de meio salário mínimo vigente; 
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 Bolsas vinculadas a projetos de incentivo à aprendizagem (PINA): Disponibiliza 

auxílio financeiro mensal e insere o discente em projetos sob a orientação dos 

servidores do campus e desenvolvidos no próprio instituto. O estudante deve ter 

condições acadêmicas de cumprir uma carga horária de até 12 horas semanais de 

atividades vinculadas ao projeto. O valor da bolsa é de meio salário mínimo vigente; 

 Auxílio Transporte: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com o 

custeio do deslocamento do estudante no trajeto domicilio-IFBA-domicilio. O valor 

do auxílio equivale a vinte por cento do salário mínimo vigente para estudantes que 

residem em Eunápolis e trinta por cento do salário mínimo para estudantes que 

residem em outros municípios; 

 Auxílio Moradia: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com 

despesas mensais referentes à moradia do discente. Terão direito a esse auxílio, 

prioritariamente, os discentes oriundos de outros municípios ou discentes que morem 

em Eunápolis e não residam com familiares. Para esse tipo de auxílio será exigido 

mensalmente o recibo de aluguel. O valor do auxílio é de até meio salário mínimo 

vigente, não devendo, portanto, cobrir todas as despesas com a moradia; 

Existem outros auxílios Complementares que podem ser acumulados com uma das bolsas 

ou auxílios descritos anteriormente: 

 Auxílio Alimentação: Oferece uma alimentação diária ao estudante, completa e 

balanceada, com acompanhamento nutricional; 

 Auxílio Cópia e Impressão: Disponibiliza cópias e impressões para os discentes 

bolsistas com o objetivo de contribuir com os materiais didáticos específicos do seu 

curso. Esse serviço é disponibilizado na reprografia do campus com uma cota 

estabelecida em cada edital, de acordo com a disponibilidade orçamentária do período. 

Atualmente, o campus disponibiliza apenas o auxílio para cópias, pois ainda não 

dispõe de capacidade financeira e de equipamentos e pessoal para ofertar auxílio para 

impressões; 

 Auxílio para aquisições: Esta modalidade de auxílio prevê a compra de materiais que 

vão compor o Almoxarifado Social, como fardamento e material escolar, os quais 

serão disponibilizados com a entrega do próprio item e não através da liberação de 

recursos. Além disso, também oferece auxílio financeiro para atender aos estudantes 

no custeio de materiais que os auxiliem no seu desenvolvimento acadêmico e não 

estejam disponíveis no Almoxarifado Social. 
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II - Programas Universais: destina-se a todo e qualquer estudante regularmente matriculado 

no IFBA em todos os níveis e modalidades de ensino. Constituem-se como Programas 

Universais da Política de Assistência Estudantil: 

 Programa de Assistência à Saúde; 

 Programa de Acompanhamento Psicológico; 

 Programa de Acompanhamento Pedagógico; 

 Programa de Acompanhamento Social; 

 Programa de Assistências a Viagens; 

 Programa de Educação para a Diversidade; 

 Programa de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas; 

 Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer; 

 Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural; 

 Programa de Incentivo à Formação de Cidadania. 

  

III - Programas complementares: destina-se a todo e qualquer estudante regularmente 

matriculado no IFBA, devendo a sua participação estar condicionada a questões 

socioeconômicas e/ou meritocráticas. Constituem-se como Programas Complementares da 

Política de Assistência Estudantil: 

 Programa de Mobilidade Acadêmica; 

 Programa de Iniciação Científica; 

 Programa de Monitoria. 

  

7.6 Setores de Apoio Psicopedagógico, Social e de Saúde 

 

O IFBA-Eunápolis conta com uma série de serviços de apoio ao estudante distribuídos 

no Departamento Pedagógico e de Assistência ao Estudante – DEPAE. Este, tem por objetivo 

atuar no planejamento, execução e acompanhamento de ações voltadas para o apoio aos 

estudantes e também ao processo educacional. O conjunto de atividades e serviços que 

desenvolve busca não apenas a permanência e o êxito acadêmico do discente, mas também 

sua inclusão social, formação plena, produção de conhecimento e o seu bem estar 

biopsicossocial. O principal documento norteador das ações do DEPAE é a Política de 

Assistência Estudantil, a qual orienta a elaboração e implantação de ações que garantam o 

acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes do IFBA. Para desenvolver suas 

ações, o DEPAE conta com uma Equipe Multiprofissional, organizada em diferentes setores. 
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7.6.1 Coordenação de Assistência ao Estudante – CAEST 

 

A Coordenação de Assistência ao Estudante (CAEST) atua diretamente no apoio aos 

estudantes do Instituto, promovendo ações voltadas para os serviços de psicologia, nutrição, 

médico e de enfermagem e serviço social. Além dessas ações, a CAEST executa e avalia a 

seleção do Programa Assistência e Apoio o Estudante (PAAE) e participa da execução dos 

Programas de Apoio aos Estudantes das modalidades Universais e Complementares 

  

7.6.1.1 Serviço Social 

 

Além das ações do Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes o Serviço Social 

trabalha articulado com a equipe multiprofissional no intuito de promover a permanência e 

qualidade de aprendizado do aluno, diminuindo os índices de evasão, a desigualdade de 

permanência no Instituto, democratizando o acesso e a permanência no ensino público de 

qualidade, por meio do acompanhamento social a estudantes e seus familiares, independente 

do critério de renda. O Programa de Acompanhamento Social prevê ações voltadas à atenção 

social, observando-se os riscos pessoais e sociais que os estudantes podem ser acometidos, 

visando à qualidade da sua formação acadêmica e cidadã. As ações deste programa são de 

caráter transversal aos demais programas da Política de Assistência Estudantil, contribuindo 

para a garantia de direitos sociais dos estudantes. 

  

7.6.1.2 Serviço de Psicologia 

 

A atuação do psicólogo na educação visa colaborar para a compreensão e para a 

mudança do comportamento de educadores e educandos, no processo de ensino 

aprendizagem, nas relações interpessoais e nos processos intrapessoais, referindo-se sempre 

as dimensões política, econômica, social e cultural. Dessa forma, difere da prática clínica, 

pois junto à equipe multidisciplinar, atua em intervenções individuais ou em grupo, 

planejando e abordando questões e necessidades específicas, desenvolvendo ações 

preventivas e esclarecedoras, mediando conflitos que atrapalhem as relações estabelecidas no 

ambiente escolar. Apoia o desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem, sobretudo 

para a inclusão de pessoas com necessidades específicas; oferece suporte aos pais de alunos, 

diante de dificuldades acadêmicas ou familiares, no esclarecimento sobre questões de 
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desenvolvimento e escolha profissional; avalia e encaminha aos profissionais pertinentes, 

acompanhando casos de maior complexidade. 

  

7.6.1.3 Serviço de Nutrição 

 

O serviço de Nutrição executa o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

contribui com o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) e com o Programa de 

Assistência à Saúde através do fornecimento do lanche escolar (para alunos matriculados no 

ensino integrado e subsequente), de almoço ou janta (para os alunos selecionados no auxílio 

alimentação) e de orientações nutricionais a indivíduos e coletividades (sadios ou enfermos). 

Para isso a nutricionista tem o papel de organizar, administrar e efetuar controle higiênico 

sanitário da unidade de alimentação e nutrição (refeitório) e prestar assistência à saúde, de 

caráter preventivo e educativo, no âmbito da alimentação e Nutrição. 

  

7.6.1.4 Serviço Médico e de Enfermagem 

 

O Serviço Médico e de Enfermagem presta assistência de enfermagem em caráter 

preventivo, educativo e de primeiros socorros. Promove ações que aborde a temática de 

promoção, prevenção e vigilância a saúde. Atua em parceria com a equipe multiprofissional 

no intuito de promover a permanência e a qualidade de aprendizado do aluno. Realiza 

consultas com encaminhamento/direcionamento para rede de saúde, caso necessário, e realiza 

orientações gerais e específicas em saúde. 

  

7.6.2 Coordenação de Gestão do Trabalho Pedagógico – COGEP 

 

A Coordenação de Gestão do Trabalho Pedagógico (COGEP) tem por foco principal 

proporcionar orientação e acompanhamento pedagógico aos docentes e discentes do Instituto, 

além de atuar junto à elaboração e revisão dos Projetos Pedagógicos Institucional e de Cursos. 

Entre as principais atividades desenvolvidas está a orientação e acompanhamento pedagógico 

e psicológico dos estudantes, a partir da problematização do processo educacional; o 

acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem dos discentes, atuando em parceria 

com a família; a análise dos resultados das avaliações realizadas nos Conselhos Diagnósticos, 

com proposição de ações de intervenção junto às diferentes áreas profissionais; e a orientação 

pedagógica ao corpo docente na organização de programas de ensino, metodologias, recursos 
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e instrumentos de planejamento, desenvolvimento e avaliação de aprendizagem. Os 

profissionais da equipe multidisciplinar que atuam no setor são: Pedagogo, Técnico em 

Assuntos Educacionais, Psicopedagogo e Psicólogo. 

  

7.6.3 Coordenação de Atendimento às pessoas com Necessidades Específicas – CAPNE 

 

A Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) 

tem por objetivo a identificação e acompanhamento dos estudantes com necessidades 

específicas, fornecendo apoio a estes e orientações aos demais setores da Instituição acerca 

das ações de acessibilidade, adaptações curriculares, metodológicas e de materiais pertinentes 

às necessidades específicas de cada um dos alunos identificados. Além disso, compete ao 

CAPNE contribuir para a implementação das políticas de acesso, permanência e conclusão 

com êxito dos estudantes com necessidades específicas e, ainda, realizar atividades ordinárias 

e extraordinárias que visem à implantação, divulgação e fortalecimento da cultura da inclusão 

e da educação para convivência e aceitação da diferença no âmbito do Campus. No momento, 

o CAPNE ainda está em processo de Implantação. 

Importante salientar que as práticas pedagógicas do IFBA buscam seguir a Resolução 

nº 09 de 28 de março de 2016 que aprova as Diretrizes para a Acessibilidade Pedagógica dos 

Estudantes com Necessidades Específicas no âmbito do IFBA e o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – Lei 13.146/2015. 

 

7.6.4 Coordenação de Assistência ao Aluno e Apoio as Atividades de Ensino – CAENS 

 

A Coordenação de assistência ao aluno e apoio a atividade de ensino tem o papel de 

assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e 

higiene dentro das dependências do Instituto, zelar pela manutenção, conservação e 

integridade das dependências da Unidade de Ensino, buscando sua conformidade com um 

ambiente escolar harmonioso para uma eficiente atuação do aluno nas práticas escolares, 

efetuar atendimento e orientação aos estudantes e esclarecimentos aos pais quanto às normas, 

informes e ocorrências relacionadas aos discentes, bem como, cuidar do registro e devolução 

dos pertences achados ou perdidos dentro do campus. 

 

7.7 Laboratórios 
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O IFBA - Campus Eunápolis conta hoje com 26 salas de aula, além de salas especiais, que 

são: Sala de Línguas; Sala de ÁudioVisual; Sala de Ginástica; Sala de Artes. Há 01 Auditório 

onde são realizados os principais eventos do IFBA-Eunápolis, palestras e demais atividades e 

01 Biblioteca com acesso à internet. Para a prática esportiva, o Campus dispõe de uma quadra 

poli-esportiva equipada, uma Pista de Atletismo, e está em fase de conclusão uma Quadra de 

Vôlei de Praia e um Campo de Futebol. O Campus conta ainda com os seguintes laboratórios: 
 

● Laboratório de Bioquímica; 

● Laboratório de Matemática; 

● Laboratório de Modelos Matemáticos; 

● Laboratório de Desenho; 

● 02 Laboratórios de Desenho Arquitetônico; 

● Laboratório de Física; 

● Laboratório de Química; 

● Laboratório de Biologia; 

● Laboratório de Enfermagem; 

● Laboratório de Redes de Computador; 

● 06 Laboratórios de Informática; 

● Laboratório de Edificações; 

● Laboratório de Manutenção de Micro e Robótica; 

● Laboratório de Estruturas; 

● Laboratório de Instalações Elétricas; 

● Laboratório de Hidráulica; 

● Laboratório de Solos. 

 

8. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ENVOLVIDO NO CURSO 

 

8.1 Coordenação 

 

O curso Técnico em Enfermagem do Campus Eunápolis será coordenado por um 

Coordenador eleito entre os pares (ou pelos docentes e discentes/representação discente, 

conforme o caso) para um mandato de 2 (dois) anos. O Coordenador do Curso deverá ser 

membro do Colegiado do Curso Técnico em Enfermagem. As atribuições do Coordenador do 

Curso estão previstas no Regimento Interno do IFBA e descritas a seguir: 
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I. Fixar diretrizes gerais dos programas das disciplinas do Curso, indicando aos 

Departamentos o enfoque do ensino de cada disciplina no currículo; 

II. Coordenar a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e propor alterações quando 

necessárias; 

III. Orientar, coordenar e controlar as atividades do Curso no que se refere a aplicação das 

metodologias didático-pedagógicas, adequadas às diversas situações das disciplinas 

ministradas; 

IV. Avaliar o Curso, sistemática e continuamente, sugerindo ao Departamento os 

ajustamentos necessários; 

V. Compatibilizar os conteúdos formativos oferecidos pelos diferentes Departamentos 

com vistas à compreensão da sua totalidade; 

VI. Assegurar a interdisciplinaridade no conjunto do projeto acadêmico de cada Curso; 

VII. Sugerir intercâmbio, substituição ou treinamento de professores, bem como 

providências de outra natureza, necessária à melhoria da qualidade de ensino; 

VIII. Orientar sobre trancamento de matricula e/ou dispensa de disciplina, transferências, 

integralização curricular, bem como outros processos vinculados à vida estudantil; 

IX.  Emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares; 

X. Traçar para o Departamento as diretrizes específicas quanto a programas, projetos e 

planos de ensino das disciplinas do Curso; 

XI. Realizar adaptação curricular do aluno em consequência de transferência; 

XII. Assegurar a interconexão entre teoria/prática de conteúdos e disciplinas no âmbito do 

Curso; 

XIII. Definir com o NDE e aprovação do Colegiado do curso o estabelecimento de pré e có-

requisito de disciplinas necessários ao desenvolvimento curricular; 

XIV. Buscar informações e manter contatos junto à Coordenação de Relações Institucionais, 

Estágios e Egressos com vistas ao desenvolvimento e atualização curricular; 

XV. Participar da escolha de equipamentos e materiais relacionados com o Curso; 

XVI. Acompanhar o processo de matrícula e fazer cumprir os prazos previstos em 

calendário escolar quanto as atividades docentes e discentes; 
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XVII. Propor ao Departamento sugestões de alterações no Projeto Pedagógico do Curso, 

visando a sua atualização e modernização; 

XVIII. Desempenhar outras atividades relacionadas com a sua área de atuação. 

 

8.1 Corpo docente 

 

 

O Corpo docente do Curso Técnico em Enfermagem do Campus Eunápolis conta hoje 

com 13 docentes, conforme quadro abaixo. 
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Quadro 06: Corpo docente do curso Técnico em Enfermagem do Campus Eunápolis. Outubro 2017. 

 

NOME TITULAÇÃO FORMAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

REGIME DE 

TRABALHO 
CURSANDO 

 

Aldemir Inácio de Azevedo Doutorado em 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Sociologia Sociologia / 

 Subárea: Desenvolvimento Social.  

Grande área: Ciências Humanas / 

 Área: Sociologia /  

Subárea: Sociologia do 

Desenvolvimento.  

Grande área: Outros /  

Área: Ciências Ambientais /  

Subárea: Meio Ambiente 

DE  

Cristiane Balthazar Especialização em Saúde 

Coletiva e Educação 

Desenvolvimento e Políticas 

Educativas 

Enfermagem Grande área: Ciências Humanas /  

Área: Educação.  

Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Enfermagem.  

Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Saúde Coletiva.  

Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Saúde Coletiva / 

 Subárea: Epidemiologia. 

DE  

Élica Luzia Pereira Santos Especialização em 

Assistência de Enfermagem 

a Pacientes graves 

Enfermagem Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde do 

Adulto e do Idoso/Especialidade: 

Assistencia de Enfermagem a pacientes 

graves, clínicos e cirurgicos.  

40 hs. Mestrado em 

andamento em 

Ciências e 

Tecnologias 

Ambientais. 

 Eliseu Miranda de Assis Doutorado em Saúde 

Coletiva 

Enfermagem Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde do 

DE  
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Adulto e do Idoso.  

Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde do 

Adulto e do Idoso/Especialidade: 

Enfermagem na Saúde do Adulto. 

Fábio Warley da Silva 

Xavier 

 

Especialista em 

Desenvolvimento de 

aplicações para Internet 

Mestre em Engenharia 

Elétrica na área de 

Computação Aplicada 

 

Processamento 

de Dados 

 

Grande área: Ciências Sociais 

Aplicadas /  

Área: Administração /  

Subárea: Administração de Setores 

Específicos/Especialidade: Gestão em 

Tecnologia da Informação. 

Grande área: Engenharias /  

Área: Engenharia de Produção / 

Subárea: Engenharia do 

Produto/Especialidade: Gerência do 

Projeto e do Produto. 

Grande área: Ciências Exatas e da Terra 

/ Área: Ciência da Computação / 

Subárea: Metodologia e Técnicas da 

Computação/Especialidade: Sistemas 

de Informação. 

Grande área: Ciências Exatas e da Terra 

/ Área: Ciência da Computação / 

Subárea: Metodologia e Técnicas da 

Computação/Especialidade: Engenharia 

de Software.  

Grande área: Engenharias / 

 Área: Engenharia Elétrica / 

 Subárea: Computação 

Aplicada/Especialidade: Inteligência 

Computacional. 

DE Doutorado 

interrompido em 2016 

em (PhD) Business 

Information Systems.  

The University of 

Queensland, UQ, 

Austrália. 

 

Laís Santana Santos Pereira 

Lira 

Mestrado em  Saúde e 

Enfermagem 
Enfermagem Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde 

DE  
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Coletiva.  

Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Enfermagem / 

 Subárea: Enfermagem em Saúde 

Mental.  

Lívia Maria Dodds Angelo Mestrado em Educação Psicologia Grande área: Ciências Humanas / 

 Área: Educação.  

Grande área: Ciências Humanas /  

Área: Psicologia /  

Subárea: Psicologia do Trabalho e 

Organizacional.  

Grande área: Ciências Humanas / 

 Área: Psicologia / 

 Subárea: Psicologia Social. 

DE  

Luciano Rodrigues Reis Mestrado  na área de 

Gênero, Cuidado e 

Administração em Saúde 

Enfermagem Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Enfermagem / 

 Subárea: Enfermagem em Saúde 

Coletiva.  

Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Doenças 

Emergentes, Reemergentes e 

Negligenciadas.  

Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem de Urgência e 

Emergência.  

Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde da 

Criança e do Adolescente.  

Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Enfermagem / Subárea: 

Enfermagem na Saúde do Adulto. 

40 hs.  
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Lucimara Alves Silva Mestrado em 

Administração Estratégica 

Enfermagem Grande área: Ciências Humanas / 

 Área: Educação / Subárea: Professora 

de Enfermagem.  

Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde 

Coletiva.  

Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde do 

Adulto e do Idoso. 

DE Doutorado em 

andamento em 

Enfermagem 

 

Maria Emília dos Santos 

Gonçalves 

Mestrado em Gestão 

Social, Educação e 

Desenvolvimento 

Regional 

Enfermagem Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde do 

Adulto e do Idoso.  

Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Enfermagem /  

Subárea: Controle de Infecção 

Hospitalar.  

Grande área: Ciências da Saúde /  

Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem na Gestão e 

Gerenciamento.  

Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde da 

Criança e do Adolescente. 

DE  

Maria Olímpia  Batista de 

Moraes 

Mestrado em Engenharia 

de Alimentos 

Nutrição Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Nutrição.  

Grande área: Ciências Agrárias / 

 Área: Ciência e Tecnologia de 

Alimentos.  

Grande área: Ciências Agrárias / 

 Área: Ciência e Tecnologia de 

Alimentos /  

DE Doutorado em 

andamento em 

Engenharia 

Industrial-PEI 
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Subárea: Engenharia de Alimentos. 

Regiane de Oliveira 

Almeida 

 

Especialização em 

Saneamento Ambiental 

 

Engenharia 

Ambiental 

Grande área: Engenharias /  

Área: Engenharia Sanitária / 

 Subárea: Engenharia Ambiental. 

Grande área: Outros /  

Área: Ciências Ambientais / 

 Subárea: Avaliação de Impactos 

Ambientais. 

Grande área: Outros /  

Área: Ciências Ambientais /  

Subárea: Educação Ambiental. 

Grande área: Engenharias /  

Área: Engenharia Sanitária /  

Subárea: Saneamento Ambiental. 

Grande área: Engenharias / 

 Área: Engenharia Sanitária / 

 Subárea: Tratamento de Águas de 

Abastecimento e Residuárias. 

 

DE  

Zélia Mônica  Batista 

Tebaldi 

Especialização em 

Administração em 

Sistema de Saúde Pública 

Enfermagem Enfermagem em Saúde do Adulto e 

do Idoso. Semiologia e 

Semiotécnica. 

DE  

SUBSTITUTOS 

NOME TITULAÇÃO FORMAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

REGIME DE 

TRABALHO 
CURSANDO 

 

Luana Bolelli Pinto Especialização em 

Enfermagem do 

Trabalho 

Enfermagem Grande área: Ciências da Saúde / 

Área: Enfermagem. 

Grande área: Ciências da Saúde / 

Área: Enfermagem / 

 Subárea: Enfermagem 

Fundamental. 

40  
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Grande área: Ciências da Saúde / 

Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem em Saúde 

do Adulto e do Idoso. 

 

Jamily Santos Silva Especialização em 

Enfermagem do Trabalho 

e em Urgência e 

Emergência 

 

Enfermagem Grande área: Ciências da Saúde / 

Área: Enfermagem / 

 Subárea: Enfermagem. 

 

40  

Valéria de Carvalho 

Moreira 

Especialização em 

Enfermagem Obstétrica e 

Enfermagem do Trabalho 

e em Adminstração 

Hospitalar 

Enfermagem Grande área: Ciências da Saúde / 

Área: Enfermagem. 

Grande área: Ciências da Saúde / 

Área: Saúde Coletiva.  

Grande área: Ciências Sociais 

Aplicadas /  

Área: Administração 

40  

Surânia de Souza Carvalho Especialização em 

Gestão Hospitalar e Alta 

Complexidade UTI 

Enfermagem Grande área: Ciências da Saúde / 

 Área: Enfermagem /  

Subárea: Enfermagem Médico-

Cirúrgica/ 

Especialidade: Enfermeira 

Centro cirúrgico.  

40  
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8.3 Corpo Técnico Administrativo 

 

         Além do corpo docente, o Curso Técnico em Enfermagem do IFBA Eunápolis conta 

com o apoio do corpo técnico administrativo do Instituto, comporto hoje por 53 Técnicos 

Administrativos em Educação, distribuídos nas Direções Administrativas e Acadêmica, 

conforme quadro abaixo. 

Quadro 07: Corpo técnico administrativo do IFBA, campus Eunápolis. Outubro 2017. 

NOME TITULAÇÃO CARGO 

Aldaci Cesar Figueiredo Especialização em Gestão 

Pública 

Assistente em Administração 

Alane Silva Pacheco Especialização em Gestão 

Governamental 

Auxiliar em Administração 

Alessandra Souza Silva Mestrado em Linguística Técnica em Assuntos 

Educacionais 

Alessandro Souza Silva Especialização Tecnólogo - 

Sistemas para Interne 

Analista de Tecnologia da 

Informação 

Ana Camila Oliveira Freitas Mestrado em Genética e 

Biologia Molecular 

Técnica de Laboratório de 

Biologia 

Ana Julia Paulina de Oliveira Pós-graduação em Língua 

Portuguesa 

Assistente de Alunos 

Ana Paula Carvalho Libório Pós-graduação em Educação à 

Distância 

Assistente em Administração 

Anderson Franciel de Castro Ensino médio Assistente em Administração 

André Santos de Melo Graduação em Física e Direito Assistente de Alunos 

Anna Valeria Oliveira 

Nascimento 

Graduação em Gestão de RH Assistente em Administração 
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Arthur Vinicius Maciel 

Dantas 

  

Mestrado em Ciências da 

Computação 

 

Analista de Tecnologia da 

Informação 

Augusto Cesar de Jesus 

Carvalho Mota 

Técnico em Edificações Técnico de Laboratório de 

Edificações 

Camilla Pimenta Leal Paixão Graduação em Nutrição Nutricionista 

Cherly Marcos Bozi Graduação em Letras Técnico em administração 

Cristiane Queiroz de Almeida 

Silva 

Especialização em Educação 

Ambiental Gestão Pública 

Técnico em assuntos 

educacionais 

  

Daniela Pereira Amorim Graduação em Serviço Social Assistente de Alunos 

Dany Ana Santos Cavalcanti Especialização em 

Comunicação e Marketing em 

Redes Sociais Digitais 

Jornalista 

Darlene Silva Santos Santana Especialização em Gestão 

Escolar Integrada e Práticas 

pedagógicas 

Técnica em Secretariado 

  

Davi dos Santos Rosa Ensino médio Auxiliar de Biblioteca 

Diego Duarte Costa 

  

Mestrado em Engenharia de 

Software 

Analista de Tecnologia da 

Informação 

Dilmar Ramos Filho 

  

Especialização em Clínica 

Médica e Nefrologia 

Médico 

  

Eliane Santos Barreto Graduação em História Tradutora e Intérprete de 

Libras 

Eraldino Alves Cerqueira Graduação em Matemática Técnico em Eletrotécnica 

Esdras Menezes Vieira Técnico em Informática Técnico de Laboratório de 

Informática 
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Fernanda Borges de Araújo Especialização em Gestão 

Pública 

Contadora 

Gustavo Lima de Jesus MBA em Logística Administrador 

Igor Vinicius Baião Santos Ensino médio Técnico em Audiovisual 

Janubia da Cruz Rocha 

Aragão 

Especialização em Gestão de 

Projetos 

Assistente em Administração 

Joscelia do Amaral Ramos 

  

Especialização em 

Controladoria e Finanças 

Assistente em Administração 

Joellington Santos Sandes Graduação em Direito Assistente em Administração 

Leila Pitombo de Oliveira Graduação em Arquivologia 

Técnica em 

Arquivo 

Leonardo Matias de Jesus Licenciatura em Física Técnico em Laboratório de 

Física 

Luiz Carlos Miranda Barbosa Especialização em Língua 

Portuguesa 

Assistente em Administração 

Maiusa Ferraz Pereira Santos Mestre em Educação Pedagoga 

Marcos Roberto Souza 

Santos 

Graduação em Direito Assistente em Administração 

Maria Catarina Mendonca da 

Mota 

  

Graduação em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

Assistente em Administração 

Maria Neli Cardoso da Costa Especialização Recursos 

Naturais e Meio Ambiente 

Assistente em Administração 

Mateus Alves da Silva 

Oliveira 

Pós-graduação em Direito 

Administrativo 

Assistente em Administração 

Moises Ramos Silva Ensino Médio Técnico de Tecnologia da 

Informação 
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Neyce Maria Pimenta de 

Figueiredo 

Graduação Assistente em Administração 

Nilceia Aparecida Conceicao 

Santos Campos 

Especialização em Recursos 

Humanos 

Bibliotecária 

Olivia Ferraz Pereira 

Marinho 

Especialização em 

Informática em Saúde 

Enfermeira 

Paula Bacellar e Silva 

  

Mestrado em Psicologia 

Social 

Psicóloga 

Reynaldo de Oliveira Santos Mestrado em Filosofia Técnico de Tecnologia da 

Informação 

Rodrigo Brito dos Santos Graduação em Ciências 

Contábeis 

Auxiliar de Biblioteca 

Rodrigo Jose Couto Ribeiro Pós-graduação em 

Administração Pública 

 

Auxiliar em Administração 

Rômulo Brito Oliveira 

  

Especialização Técnico em Contabilidade 

Rony Murilho Bispo Lins Especialização em Gestão 

Empresarial e em Educação à 

Distância 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Rosangela Oliveira Gomes 

Braga 

Pós-Graduação em Gestão 

Pública e Saúde 

Técnica em Enfermagem 

Sergio Luiz de Abreu 

Guimaraes 

Pós-graduação em Química Técnico de Laboratório de 

Química 

Thamiris de Oliveira Natale Graduação em Serviço Social Auxiliar em Administração 
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9. DIPLOMA EMITIDO 

 

O diploma será emitido de acordo com as orientações adotadas pelas Instituições 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia sobre Registro de Diplomas e Certificados, 

emitidos pela SETEC/MEC, conforme legislação vigente: Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 

2006, nos seus Artigos 5, 6 e 8; a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos seus Artigos 

24VII, 36D e 80, §2°; o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, no seu Artigo 7; a 

Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, no seu Artigo 38; e a Lei n.º 11.892/2008, no seu 

Artigo 2, §3°; e a Resolução nº 03 de 24 de fevereiro de 2014 do Conselho Superior do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.  

Os discentes que cursarem com aproveitamento e frequência mínima, conforme a Lei 

das Diretrizes e Bases e as Normas Acadêmicas da Instituição, todas as disciplinas de todos os 

semestres e, adicionalmente, o estágio obrigatório, receberão o Diploma de Técnico em 

Enfermagem.  
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 Ensino de Língua Espanhola – Lei 11.161/2005  

 Ensino de Filosofia e Sociologia – Lei 11.684/2008  
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 Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015  

 PROEJA – Decreto MEC 5840/2006  

 Regulamentação de Estágio – Lei 11.788/2008  

 Projeto Pedagógico Institucional do IFBA – PPI.  

 Plano de Desenvolvimento Institucional do IFBA – PDI.  

 Resolução CONSUP nº 03/2014  

 Resolução CNE/CEB nº 01/2004  

 Resolução CONSUP nº 41/2012  

 Resolução CONSEPE nº 28/2017 
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PLANO DE ESTÁGIO 

 

Estágios do semestre I: 

A disciplina Práticas em Saúde Coletiva I corresponde a 40 horas de estágio, 

distribuídas em 10 horas de Saúde Coletiva I, 10 horas de Biossegurança e 20 horas de 

Semiologia e Semiotécnica I. 

         Ingressam 40 alunos no semestre I, cada grupo poderá ter no máximo 06 alunos por 

grupo para realização dos estágios. 

   Os estágios da disciplina Práticas em Saúde Coletiva I iniciarão a partir da 5ª semana 

de aulas teóricas, dentre as 20 semanas previstas para a conclusão do módulo I. 

A seguir as especificidades de cada distribuição de carga horária de estágio: 

4. Saúde Coletiva I: 02 períodos por grupo a serem realizados na Estratégia Saúde 

da Família e seu território de abrangência. 

5. Biossegurança: 02 períodos por grupo a serem realizados na Central de Material 

de Esterilização (CME). 

6. Semiologia e Semiotécnica I: 04 períodos por grupo a serem realizados no 

ambiente hospitalar. 

Estágios do semestre II: 

A disciplina Práticas em Saúde Coletiva II corresponde a 100 horas de estágio, 

distribuídas em 20 horas de Saúde Coletiva, 30 horas de imunização e 50 horas de Semiologia 

e Semiotécnica II. 

         No semestre II, cada grupo poderá ter no máximo 06 alunos por grupo para realização 

dos estágios. O estágio de imunização contará com no máximo 03 alunos por grupo.  

         Os estágios da disciplina Práticas em Saúde Coletiva II iniciarão a partir da 5ª semana 

de aulas teóricas, dentre as 20 semanas previstas para a conclusão do semestre II. 

A seguir as especificidades de cada distribuição de carga horária de estágio: 

4. Saúde Coletiva II: 04 períodos por grupo a serem realizados na Estratégia Saúde 

da Família e seu território de abrangência. 

5. Imunização: 06 períodos por grupo a serem realizados na sala de vacina, no 

território ou em campanhas de vacinação. 

6. Semiologia e Semiotécnica II: 10 períodos por grupo a serem realizados no 

ambiente hospitalar. 

Estágios do semestre III: 



 

A disciplina Assistência de Enfermagem nos diferentes ciclos de vida I corresponde a 

150 horas de estágio, distribuídas em 40 horas de Saúde do Adulto e Idoso, 30 horas de Saúde 

da Mulher, 20 horas de Saúde da Criança, 30 horas de Clínica Cirúrgica, 10 horas de Centro 

Cirúrgico e 20 horas de Saúde Coletiva III. 

         No semestre III, cada grupo poderá ter no máximo 06 alunos por grupo para realização 

dos estágios. Os estágios de Centro Cirúrgico e o de Saúde da Mulher desenvolvido no pré-

parto contarão com no máximo 03 alunos. 

         Os estágios da disciplina Assistência de Enfermagem nos diferentes ciclos de vida I 

iniciarão a partir da 5ª semana de aulas teóricas, dentre as 20 semanas previstas para a 

conclusão do semestre III. 

 A seguir as especificidades de cada distribuição de carga horária de estágio: 

9. Saúde do Adulto e Idoso: 08 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar. 

10. Saúde da Mulher: 06 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar. 

11. Saúde da Criança: 04 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar. 

12. Clínica Cirúrgica: 06 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar 

13. Centro Cirúrgico: 02 períodos a serem realizados no ambiente hospitalar. 

14. Saúde Coletiva III: 04 períodos a serem na Estratégia Saúde da Família ou em sua 

área de abrangência para Saúde da Criança, Planejamento Familiar e Pré-natal. 

Estágios do semestre IV: 

A disciplina Assistência de Enfermagem nos diferentes ciclos de vida II corresponde a 

110 horas de estágio, distribuídas em 30 horas de Emergência, 30 horas de Paciente Crítico, 

30 horas de Saúde Mental e 20 horas de Processo de Trabalho em Enfermagem. 

         No semestre IV, cada grupo poderá ter no máximo 06 alunos por grupo para realização 

dos estágios. Os estágios de Paciente Crítico e Emergência terão, no máximo, 03 alunos. 

         Os estágios da disciplina Assistência de Enfermagem nos diferentes ciclos de vida II 

iniciarão a partir da 5ª semana de aulas teóricas, dentre as 18 semanas previstas para a 

conclusão do semestre IV. 

 A seguir as especificidades de cada distribuição de carga horária de estágio: 

1. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental: 06 períodos por grupo que podem ser 

desenvolvidos em Centros de Assistência Psicossocial – CAPS, serviços de assistência à 

saúde mental, atenção básica e sua área territorial de abrangência. 

2. Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência: 06 períodos por grupo a serem 

desenvolvidos em Unidades da Rede de Urgência e Emergência, e em Serviço de atendimento 

móvel de urgência – SAMU. 



 

3. Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico: 06 períodos por grupo a serem 

desenvolvidos em Unidades de Cuidados Intensivos e em Enfermarias de Retaguarda nos 

serviços hospitalares, Serviço de Hemodiálise, Serviço de Sangue e Hemoderivados. 

4. Organização do Processo de Trabalho na Saúde e na Enfermagem II: 04 períodos por 

grupo a serem desenvolvidos em Unidades hospitalares, Unidades básicas de saúde, Unidades 

de Saúde da Família, serviços de vigilância em saúde, serviços especializados de saúde, 

movimentos sociais, assentamentos, instituições de longa permanência, casas de repouso, 

clinicas geriátricas e ancionato, entre outras instituições e entidades. 

Seguem os formulários utilizados nos estágios: 

 

A) FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF Bahia 

CAMPUS EUNÁPOLIS 
 

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO 

Discente: _____________________________________________________________________ 

Local de estágio: _______________________________________________________________ 

Supervisores de estágio:__________________________________________________________ 

Conteúdo avaliado:_____________________________________CH total__________________ 

Número de avaliação: (  ) 1ª    (    ) 2ª   (    ) 3ª 

Dias de estágio: ________________________________________________ 

Falta:  Nota Peso 
Nota 

Ponderada 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1 – QUALIDADE DE TRABALHO  

 Prestação e aplicação técnica   

6 

 

 Conhecimento atualizado  

 Planejamento e organização das tarefas  

 Capacidade de revisão  

2 – QUANTIDADE DE TRABALHO  

 Volume de trabalho produzido (complexidade.  

capacidade de aprendizagem) 

  

0,5 

 

3 -  INICIATIVA  

 Visualizar situações e agir   

1,5 

 

 Apresentar sugestões ou idéias tendentes ao aperfeiçoamento do serviço  

 Interesse em aprender  

4 – COORDENAÇÃO  

 Contribuição espontânea ao trabalho em equipe para atingir o objetivo  1  

5 – DISCIPLINA  

 Assiduidade   

0,5 

 

 Pontualidade  

 Urbanidade (relacionamento com cliente e equipe)  



 

 Observância à hierarquia  

Respeito as normas e regulamentos estabelecidos  

6. EQUILIBRIO EMOCIONAL  0,5  

7 – NOTA  FINAL DESTE BLOCO DE ESTÁGIO  

 

Em: ____/____/_____                   ______________________________________       

                                                                     Assinaturas dos Supervisores        

_____________________________ 

Coordenação                    

 

Data que o discente veio fazer a avaliação: ______/______/_____ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do discente afirmando que teve ciência da avaliação 

Obs: A recusa do discente em assinar a ciência da avaliação não invalida a mesma 

 

 

B) RELATÓRIO DE ESTÁGIO DO DISCENTE MÓDULO I, II, III E IV 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF Bahia 

CAMPUS EUNÁPOLIS 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DO MÓDULO  I 

 

Discente: _____________________________________ Data: ____/_____/____ 

 

1 – Percepção geral do módulo I - a ser confeccionado ao final do estágio 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

2 – Atividades desenvolvidas 

 

A) ESF 

 

Participação em reunião de Equipe da 

Unidade 

 Acompanhamento das atividades do ACS 

na comunidade 

 

Discussão de dados do Sistema de 

Informação 

 Discussão de dados das áreas e 

microáreas 

 



 

Reconhecimento do território  Realização de visita domiciliar  

Acompanhamento do Programa de 

Hanseníase 

 Acompanhamento do Programa de 

Tuberculose 

 

Acompanhamento do Programa Hipertensão 

e Diabetes 

 Acompanhamento do Programa da 

criança (ACD) 

 

 

Acompanhamento do Programa de 

Adolescente 

 Acompanhamento do Programa de 

Idosos 

 

Acompanhamento do Programa saúde da 

Mulher 

 Acompanhamento das atividades na 

comunidade/território 

 

Acompanhamento de dispensação de 

medicamentos na farmácia da USF 

 Acompanhamento de atividades de 

Saúde Mental 

 

 

B) - CME 

 

Preparo de gaze  Realizar o processo de esterilização  

Preparo de pacotes  Descarregar a autoclave  

Preparo de instrumentais  Lavar a autoclave  

Lavagem de materiais  Acompanhar o trabalho da equipe na sala 

de cirurgia 

 

Carregar a autoclave  Avaliar o prazo de validade do material 

esterilizado 

 

Normas de biossegurança/controle de 

infecção 

 

   

 

C) FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 

 

Liberação de alta  Tricotomia  

Educação em saúde  Banho no leito  

Normas de biossegurança/controle de 

infecção 

 Banho de aspersão  

Orientação para alta  Arrumação do leito  

Higiene oral  Admissão do paciente  

Manutenção da ordem e limpeza da unidade 

do paciente 

 Realização de massagem de conforto  

 

 

3 – Contribuição do estágio para o aprendizado 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

4 – Dificuldades encontradas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5 – Sugestões 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÃO  

Este relatório deve ser feito individualmente, pois é importante a visão do aluno frente ao 

estágio do módulo. 

 Deve ser entregue até 02 dias letivos após o último dia de estágio do módulo; 

 O discente que não entregar, não terá seu resultado divulgado e não poderá fazer matrícula do 

módulo seguinte. 

 

 

 

                                      ___________________________________________ 

Assinatura do discente 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF Bahia 

CAMPUS EUNÁPOLIS 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DO MÓDULO  II 

 

Discente: _____________________________________ Data: ____/_____/____ 

 

1 – Percepção geral do módulo II - a ser confeccionado ao final do estágio 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

2 – Atividades desenvolvidas 

 

A) ESF 

 

Participação em reunião de Equipe da 

Unidade 

 Esterilização de material em autoclave  

Acompanhamento das práticas de curativo  Acompanhamento das atividades do ACS 

na comunidade 

 

Desenvolvimento de práticas de curativo  Discussão de dados do Sistema de 

Informação 

 

Acompanhamento de práticas de 

administração de vacinas 

 Discussão de dados das áreas e 

microáreas 

 

Desenvolvimento de práticas de 

administração de vacinas 

 Reconhecimento do território  

Aferição da PA  Realização de visita domiciliar  

Realização de medidas antropométricas  Acompanhamento do Programa de 

Hanseníase 

 

Acompanhamento de práticas de 

administração de medicamentos por via IM 

 Acompanhamento do Programa de 

Tuberculose 

 

Acompanhamento de práticas de 

administração de medicamentos por via EV 

 Acompanhamento do Programa 

Hipertensão e Diabetes 

 

Acompanhamento de práticas de adm. de 

medicamentos por via SC 

 Acompanhamento do Programa da 

criança (ACD) 

 

 

Realização de práticas de administração de 

medicamentos por via IV 

 Acompanhamento do Programa de 

Adolescente 

 

Realização de práticas de administração de 

medicamentos por via IM 

 Acompanhamento do Programa de 

Idosos  

 

Realização de práticas de administração de 

medicamentos por via SC 

 Acompanhamento do Programa saúde da 

Mulher 

 

Realização de glicemia capilar  Acompanhamento das atividades na 

comunidade/território 

 

Realização de práticas de administração de 

medicamentos por via inalatória 

(Nebulização) 

 Realização de atividades educativas em 

saúde 

 

Desinfecção de Material  Acompanhamento de dispensação de 

medicamentos na farmácia da USF 

 

Acompanhamento de atividades em Saúde 

Mental 

 

 Participação em campanhas de vacinação  



 

 

 

 

B) FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 

 

Conhecendo o prontuário do paciente  Tricotomia  

Preparo e Administração de medicação por 

via IM 

 Banho no leito  

Preparo e Administração de medicação por 

via EV 

 Banho de aspersão  

Preparo e Administração de medicação por 

via SC 

 Arrumação do leito  

Preparo e Administração de medicação por 

via inalatória – nebulização, vaporização 

 Admissão do paciente na unidade de 

internação 

 

Preparo e Administração de medicação por 

via VO 

 Manutenção da ordem e limpeza da 

unidade do paciente 

 

Preparo de soroterapia e venóclise  Realização de massagem de conforto  

Punção venosa com dispositivo para infusão 

intravenosa (scalp) 

 Acompanhamento da prática de 

passagem de SVD/SVA 

 

Punção venosa com cateter intravenoso 

agulhado (gelco) 

 Acompanhamento da prática de 

passagem de SNG/SNE 

 

Instalação de cateter de O2  Administração de dieta por SNG  

Prestação de cuidados ao paciente em 

oxigenoterapia 

 Preparo do corpo pós morte  

Controle de sinais vitais  Retirada de pontos  

Teste de glicemia capilar  Realização de balaço hídrico  

Aspiração de vias aéreas  Heparinização ou hidrolizaçao de acesso 

venoso 

 

Realização de curativos  Cálculo de medicação  

Aplicação de compressas frias e quentes  Controle de gotejamento da infusão 

venosa 

 

Liberação de alta  Orientação para alta  

Educação em saúde  Higiene oral  

Normas de biossegurança/controle de 

infecção 

 

 Retirada de SVD  

Anotação de enfermagem/exame físico 

 

   

 

 

C)  SALA DE VACINA 

 

Ambientação de gelox e arrumação de 

caixas térmicas 

 Administração de Pentavalente 

(DTP+Hib+ HB) 

 

Controle de temperatura e leitura de 

termômetros: digital, de coluna de mercúrio, 

e de cabo extensor. 

 Administração de Pneumocócica 10 

valente  

(Pneumo 10) 

 



 

Arrumação de arquivos   Administração de Tríplice bacteriana 

(DTP) 

 

Preenchimento de cartão de vacina  Administração de Meningocócica C 

(MMC) 

 

Alimentação no sistema de informação 

conforme protocolo do Ministério da Saúde 

 Administração de Dupla bacteriana (dT)  

Aprazamento de vacinas  Outras vacinas:  

Administração das seguintes vacinas:  Administração de Vitamina A  

Administração de Tríplice viral (TV ou 

SRC) 

 Anotação de aplicação de vitamina A  

Administração de Influenza (H1N1)  Realização de educação em saúde  

 Administração de BCG  Busca de faltosos  

Administração de Tetravalente (DTP+Hib)  Vacinação extra muro  

Administração de Hepatite B (HB)  Arrumação da geladeira  

Administração de Pólio oral (VOP)  Notificação dos efeitos adversos de 

vacinação 

 

 Administração de Rotavírus (VORH)  Notificação de acidente antirrábico 

humano 

 

 Administração de Febre amarela (FA) 

 

 Organização da sala de vacina  

 

Administração de Antirrábica humana 

(ARH) 

 Normas de biossegurança/controle de 

infecção 

 

Administração de Polio injetável (VIP)   

 

 

 

3 – Contribuição do estágio para o aprendizado 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

4 – Dificuldades encontradas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 

5 – Sugestões 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÃO  

Este relatório deve ser feito individualmente, pois é importante a visão do aluno frente ao 

estágio do módulo. 

 Deve ser entregue até 02 dias letivos após o último dia de estágio do módulo; 

 O discente que não entregar, não terá seu resultado divulgado e não poderá fazer matrícula do 

módulo seguinte. 

 

 

 

                                      ___________________________________________ 

Assinatura do discente 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF Bahia 

CAMPUS EUNÁPOLIS 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DO MÓDULO III 

 

 

Discente: _____________________________________ Data: ____/_____/____ 

 

1 – Percepção geral do módulo III - a ser confeccionado ao final do estágio 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

2 – Atividades desenvolvidas 

 



 

A) CLÍNICA MÉDICA 

 

Identificação de necessidades do paciente  Preparo e Administração de medicação 

nas diversas vias 

 

Orientações para a alta  Orientação de insulinoterapia em 

domicílio 

 

Balanço hídrico  Orientação ao paciente portador de HAS  

Administração de insulina  Orientação ao paciente portador de DM  

Cuidados de enfermagem ao paciente com 

pé diabético 

 Glicemia capilar  

Estudo de caso  Oxigenoterapia  

Controle de SSVV  Curativo  

Visita domiciliar  Punção venosa com gelco  

Educação em saúde  Punção venosa com scalp  

Anotações de Enfermagem 

 

   

Outras atividades 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

B) SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA – Atenção Básica 

 

Entrevista com o paciente  Medidas antropométricas  

Educação em saúde no pré-natal  Orientação à mãe ou responsável  

Acompanhamento ao enfermeiro na 

consulta de pré-natal 

 Preenchimento de impresso próprio do 

pré-natal 

 

Acompanhamento ao enfermeiro na 

consulta da criança 

 Preenchimento de impresso próprio do 

programa de prevenção do câncer 

ginecológico e fluxos de rotina 

preconizados pelo Ministério da Saúde 

 

Atendimento integral ao usuária(o) do 

Planejamento familiar 

 Visita domiciliar  

Acompanhamento e/ou administração de 

anticoncepcional IM 

 Acompanhamento à coleta de material 

para prevenção do câncer de colo uterino 

 

Administração de medicação em criança  Avaliação da situação vacinal  

Educação em saúde para a prevenção do 

câncer do ginecológico 

 Educação em saúde na atenção à criança 

e adolescente 

 

Educação em saúde sobre planejamento 

familiar 

   

 

Outras atividades 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 



 

 

C) CENTRO CIRÚRGICO 

 

Preparo da SO  Auxílio ao anestesista  

Recepção do paciente  Auxílio na circulação da sala  

Orientação ao paciente  Manuseio do bisturi elétrico  

Transferência do paciente para a mesa 

cirúrgica 

 Preenchimento de livros de registro  

Encaminhamento do paciente  Visita pré-operatória com o professor  

Reposição de material e medicação da SO  Controle de SSVV  

Relatório de enfermagem no trans-

operatório e RPA 

 Anotações de Enfermagem  

Assistência de Enfermagem na RPA    

 

Outras atividades  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

D) CLÍNICA CIRÚRGICA 

 

Admissão do paciente em pré-operatório  Administração de MPA  

Tricotomia  Encaminhamento do paciente à SO  

Assistência ao paciente submetido à cirurgia 

prostatectomia 

 Balanço hídrico  

Arrumação do leito para o pós-operatório  Cuidados com SNG  

Avaliação do paciente no pós-operatório 

imediato 

 Cuidados com SVD  

Cuidados ao paciente com tração  Cuidados ao paciente com fixador  

Curativo em drenos  Educação pré-operatória  

Assistência ao paciente submetido à cirurgia 

ortopédica 

 Assistência ao paciente submetido à 

colicistectomia 

 

Assistência ao paciente submetido à 

histercetomia 

 Assistência ao paciente submetido à 

cirurgia laparotomia 

 

Assistência ao paciente submetido à cirurgia 

apendicectomia 

 Assistência ao paciente submetido  

drenagem torácica 

 

Assistência ao paciente submetido à cirurgia 

ortopédica 

 Assistência ao paciente submetido à 

cirurgia  à colostomia 

 

Assistência ao paciente  com gastrostomia  Assistência ao paciente submetido à 

cirurgia jejunostomia 

 

 

Outras atividades  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 



 

E) PEDIATRIA 

 

Orientação aos responsáveis pela criança  Cálculo de medicação   

Avaliação da criança com afecção clínica  Administração de medicação IM  

Avaliação da criança com afecção cirúrgica  Curativo  

Auxílio na punção venosa  Balanço hídrico  

Controle de gotejamento  Atividade lúdica  

Avaliação do crescimento e 

desenvolvimento infantil 

 Cuidados à criança em incubadora  

Cuidados com a criança com imobilização 

(gesso/tração) 

 Cuidados à criança em oxigenoterapia  

Coleta de material para exames    

Identificação das necessidades de saúde  Encaminhamento à exames radiológico  

Orientação de alta  Medias antropométricas  

Admissão da criança   Glicemia capilar  

 

Outras atividades  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

F) SAÚDE DA MULHER (Pré-parto; sala de parto e puerpério) 

 

 

Admissão da gestante no pré-parto  Preparo da paciente para o parto  

Educação em saúde  Controle das contrações uterinas  

Controle de SSVV  Administração de medicação no pré-

parto 

 

Ações para o conforto e segurança da 

paciente no pré-parto 

 Encaminhamento da gestante para a sala 

de parto 

 

Anotação de enfermagem no pré-parto  Auxílio à equipe durante o parto  

Preparo e reposição da sala de parto  Orientação de alta  

Manuseio de material estéril  Acompanhamento e montagem da sala 

de parto 

 

Avaliação do RN  Aspiração das VAS do RN  

Administração de vitamina K  Banho do RN  

Curativo do coto umbilical  Cuidados ao RN em berço aquecido  

Cuidados ao RN em incubadora  Cuidados ao RN em fototerapia  

Cuidados à puérpera de parto normal  Cuidados à puérpera de parto cesárea  

Aplicação de nitrato de prata  Orientação e auxílio na amamentação  

Curativo na incisão cirúrgica  Admissão no alojamento conjunto  

Identificação das necessidades em saúde  Plano de alta  

 

 

   

Outras atividades  



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

G) PROCEDIMENTOS EM GERAL 

 

Preparo de medicação  Encaminhamento para exames  

Administração de medicação IM  Controle de SSVV  

Administração de medicação VO  Retirada de pontos  

Administração de medicação  EV  Glicemia capilar  

Administração de medicação SC  Hepariniização de cateter  

Preparo de soro  Aplicação de compressa quente  

Higiene oral  Aplicação de compressa fria  

Punção venosa com cateter intravenoso 

agulhado (gelco) 

 Administração de nebulização  

Tricotomia  Cuidados com SVD  

Banho de leito  Cuidados com SNG  

Banho de aspersão    

Medidas de conforto e segurança    

 

 

3 – Contribuição do estágio para o aprendizado 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4 – Dificuldades encontradas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5 – Sugestões 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 

OBSERVAÇÃO  

 

Este relatório deve ser feito individualmente, pois é importante a visão do aluno frente ao 

estágio do módulo. 

 Deve ser entregue até 02 dias letivos após o último dia de estágio do módulo; 

 O discente que não entregar, não terá seu resultado divulgado e não poderá fazer matrícula do 

módulo seguinte. 

                                      ___________________________________________ 

Assinatura do discente 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF Bahia 

CAMPUS EUNÁPOLIS 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO DO MÓDULO IV  

 

 

Discente: _____________________________________ Data: ____/_____/____ 

 

1 – Percepção geral do módulo IV - V a ser confeccionado ao final do estágio 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

2 – Atividades desenvolvidas 

 

A) EMERGÊNCIA 

 

Acompanhar a monitoração de risco do 

usuário no serviço de emergência 

 Acompanhamento e/ou retirada de 

drenos, pontos e dispositivos de acordo 

com a legislação vigente 

 

Cuidados ao paciente  vítima de trauma  Cuidados ao paciente vítima de PCR  

Cuidados ao paciente vítima de hemorragia  Cuidados ao paciente vítima de 

queimaduras e lesões corporais 

 

Acompanhamento e/ou retirada de corpos 

estranhos 

 Administração de medicação por via IM  

Administração de medicação parenterais  Instalação de oxigenoterapia inaloterpia  

Acompanhamento e/ou realização de ECG e 

monitorização cardíaca 

 Acompanhamento e/ou realização de 

instalação de monitorização 

 



 

hemodinâmica 

Controle de materiais e medicamentos do 

carrinho de emergência/testar desfibrilador 

 Acompanhamento da Vigilância 

Hospitalar em Emergência 

 

Encaminhamento de paciente ao 

CC/UTI/exames/setores externos e internos 

 Administração de imunobiológicos em 

Emergência 

 

Acompanhamento de imobilização em 

trauma ortopédica 

 Acompanhamento e/ou passagem de 

SVD/SVA/SNE/SNG 

 

Glicemia capilar  Cuidados aos usuários em situação de 

Emergência conforme classificação de 

risco preconizado pelo Ministério da 

Saúde 

 

Retirada de ponto  Curativo  

Preparo pré-operatório de paciente para 

cirurgia de emergência 

 Coleta de exames  

Acompanhamento de instalação de 

hemoderivados 

   

 

Outras atividades 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

B) SAÚDE MENTAL 

 

Acompanhamento do atendimento aos 

usuários e familiares 

 Realização de Escuta Terapêutica aos 

usuários e familiares 

 

Preparo e Administração de medicamentos 

em Saúde Mental 

 Anotações de Enfermagem  

Acompanhamento das atividades 

terapêuticas 

 Conhecendo o prontuário do usuário do 

serviço de Saúde Mental 

 

Realização de Visita domiciliar  Acompanhamento e participação na 

construção do Projeto Terapêutico 

Singular 

 

Realização de Atividades lúdicas  Participação no Acolhimento  

Realização de grupos terapêuticos e oficinas  Participação em atividades no território  

 

Outras atividades 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

C) PACIENTE CRÍTICO/GERENCIAMENTO 

 

Preparo de medicação  Acompanhamento de instalação de 

ventilador mecânico 

 



 

Administração de medicação por via 

oral/IM/SC/ID/EV/tópica 

 Acompanhamento de instalação de 

paciente em máquina de hemodiálise 

 

Punção endovenosa  Glicemia capilar  

 Medidas de conforto e segurança do 

paciente 

 Administração de imunobiológico e 

soros específicos do setor 

 

Acompanhamento  de SVD  Controle de SSVV  

Acompanhamento de SNG  Medidas antropométricas  

Acompanhamento e/ou instalação de 

hemocomponentes 

 Monitorização hemodinâmica  

Balanço hídrico/controle de diurese  . Acompanhamento de instalação de 

Nutrição parenteral 

 

Acompanhamento e/ou mensuração de PVC  Instalação de oxigenoterapia 

(cateter/máscara) 

 

Acompanhamento e/ou realização de ECG  Acompanhamento de coleta de 

gasometria 

 

Administração de dieta enteral    

 

Outras atividades  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

D) PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 

 

Educação em Saúde  Admissão do paciente  

Acompanhamento nos diversos setores na 

ESF 

 Alta do paciente  

Conhecimento das estruturas 

organizacionais dos serviços de saúde 

 Acompanhamento da SAE  

Participação na construção do planejamento 

em saúde 

 Acompanhamento do processo de 

avaliação dos serviços de saúde 

 

Acompanhamento da construção das escalas  Acompanhamento das atividades da 

CCIH 

 

 

 

3 – Contribuição do estágio para o aprendizado 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4 – Dificuldades encontradas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

5 – Sugestões 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

OBSERVAÇÃO  

Este relatório deve ser feito individualmente, pois é importante a visão do aluno frente ao 

estágio do módulo. 

 Deve ser entregue até 02 dias letivos após o último dia de estágio do módulo; 

 O discente que não entregar, não terá seu resultado divulgado e não poderá fazer matrícula do 

módulo seguinte. 

 

 

 

                                      ___________________________________________ 

Assinatura do discente 

 

NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE COM MATERIAL 

BIOLÓGICO 
I - Identificação 

Nome _______________________________________________________________                                                                  

DN: _________________  Sexo __________ Estado civil _____________________ 

Acidentado - (    )  Estagiário : Turma/ano: ___________________   (    ) Professor 

Endereço: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

II – Circunstâncias do acidente 

Nome da unidade de ocorrência do acidente 

Data de ocorrência do acidente: ______/_____/___ 

 Hora de ocorrência do acidente:  ________ 

Data da notificação do acidente: : ______/_____/___.. . 

 Hora da notificação do acidente: _____________. 

Tipo de exposição:  (   )  percutânea mucosa pele [lesões puntiformes, escoriativas, corto - 

contusas]    (   ) Mucosa [Exposição dos olhos, boca ou nariz]  (   ) Pele [somente contato com 

a pele sem perfuração] 

Tipo de material biológico envolvido na exposição 



 

(  ) Sangue (  ) Liquor (  ) Líquido Pleural (  ) Líquido peritoneal   

Outros: ____________________________________________________________ 

Topografia da lesão: (   ) Dedo da mão  (   ) Outra área do membro superior 

 (  ) Membro inferior  (   ) Olhos    

(  ) Outra topografia ____________________________________________ 

Situação: (   ) Recapeamento da agulha  (  ) Punção venosa (  ) Coleta de sangue (  ) 

administração IM/SC/ID    (   ) durante cirurgias   (  ) Manuseio do lixo   (   ) Descarte de 

material perfurocortante   

(   ) Outros __________________________________________ 

Momento: (    ) durante o procedimento  (  ) Após o procedimento  (   ) Durante ou após o 

descarte de material 

 

III – Circunstâncias da sorologia 

(   )  Paciente-fonte desconhecido 

(   ) Paciente fonte identificado ► (  ) Sorologia para Hepatite B, C HIV desconhecida  

(   ) HIV positivo (   ) HBSAg Positivo   (   ) AntiHCV positivo  (  ) Sorologia negativa 

Teste rápido:  (   ) Não   (   ) Sim.  (  ) Sim e Resultado positivo  (  ) Sim e resultado negativo  

(   ) Sim e indeterminado 

IV – Situação do acidentado 

(   ) Vacinado contra Hepatite B  - N.º doses ___________________________________ 

(   ) Acidente prévio nos últimos 06 meses 

IV – Condutas após o acidente 

( ) Avaliado no SAE/CT    (   ) Não avaliado:    Motivo 

_________________________________________________________________ 

 

Local de atendimento:  

______________________________________________________________________Data_

_____/_____/________ Hora: ____________________________________ 

 

 

Nome do Médico 

 

 ________________________________________________________________ 

Conduta médica 

(   ) Globulina hiperimune para hepatite B    (  ) Vacina contra hepatite B  

(    )  Profilaxia para HIV : 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Início: _______/_______/_______ Hora: _________________________ 

 

(     ) Indicação de acompanhamento sorológico  

► Intervalos: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 

(   ) Não indicado 

 

Professor acidentado: (   ) Notificou acidente de trabalho     (   ) Não notificou acidente de 

trabalho 

 

Observação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor: ________________________________________________Data:  

 

Aluno: _____________________________________________________ Data: 
 

 

 

BASES LEGAIS E NORMATIVAS 

  

 ·         LDB – Lei 9.394/96 

 

·         Institui os Institutos Federais - Lei nº 11.892/2008 

·         Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90 

·         Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica – CNE/CEB – Resolução 

04/2010 

·         Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio – CNE/CEB – Resolução 

02/2012 

·         Diretrizes curriculares nacionais para a Educação Profissional Técnica de Ensino 

Médio – 

 

CNE/CEB – Parecer 11/2012 e Resolução 06/2012. 

 

·         Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – MEC 2012. 

·         DCN para Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e 

Cultura 

Afro-brasileira e Indígena – Lei 11.645/2008; Resolução CNE/CP nº 01/2004. 

·         Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – Resolução CNE/CP 

nº 02/2012 



 

·         Ensino de Língua Espanhola – Lei 11.161/2005 

·         Ensino de Filosofia e Sociologia – Lei 11.684/2008 

·         Condições de acesso para PNE – Dec. 5.296/2004 

·         Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015 

·         PROEJA – Decreto MEC 5840/2006 

·         Regulamentação de Estágio – Lei 11.788/2008 

·         Projeto Pedagógico Institucional do IFBA – PPI. 

·         Plano de Desenvolvimento Institucional do IFBA – PDI. 

·         Resolução CONSUP nº 03/2014 

·         Resolução CNE/CEB nº 01/2004 

·          Resolução CONSUP nº 41/2012 

  

  

  


