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APRESENTAÇÃO 

 

A construção do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá foi norteada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Enfermagem, de acordo com o Parecer CNE/CES 1.133/2001, e inicada a adequação do PPC a 

alguns capítulos da Recomendação do Conselho Nacional de Saúde às Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, instituída pela Resolução nº 573, de 31 de janeiro 

de 2018, publicada no D.O. em 06 de novembro de 2018. Sua construção está em consonância com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)- Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é o resultado de construção coletiva de professores do 

Núcleo Docente Estruturante e docentes do curso, produzido durante reuniões e encontros, 

abrangendo também a elaboração da matriz curricular, de forma a atender as inovações do ensino e 

perfil do egresso para a sociedade contemporânea.  

O PPC está fundamentado nos pressupostos de flexibilização curricular, formação humana 

integral, interdisciplinar,centrado na relação aluno-professor, com predominância da formação sobre 

a informação, articulação entre teoria e prática entre outros e prevê atualização permanente. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) 

 

1.1 Dados Gerais da Mantenedora e da Mantida 

a) Nome da Mantenedora 

Denominação: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA – FUSVE 

Nome/ Código da IES: 140 Município - Sede: Vassouras Estado: Rio de Janeiro 

Região: Centro Sul Fluminense C.G.C/C.F. nº 32.410.037/0001- 84 

Endereço: Praça Martinho Nóbrega, 40 - Centro - Vassouras, Rio de Janeiro CEP: 27700-000 

Tel: (24) 2471-8200Tel/fax (24) 2471-1287 

Dependência Administrativa: Particular 

Presidente: Engenheiro Dr. Marco Antônio Vaz Capute 

Endereço eletrônico:www.faculdadedemarica.com.br 

E-mail: sec.presidencia@universidadedevassouras.edu.br 

Base legal da Mantenedora 

Instituída a 29 de janeiro de 1967, declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 68.769, de 

17 de junho de 1971 e reconhecida como entidade de fins filantrópicos por certificado do Conselho 

Nacional de Serviço Social, de 8 de janeiro de 1975. 

b) Nome da IES-Da Mantida: 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá  

Denominação de autorização: Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

Município - Sede: Maricá 

Estado: Rio de Janeiro 

Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 

Base Legal da IES 

Processo: 201802544-CREDENCIAMENTO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE 

MARICÁ. 

CÓDIGO 22917.  

Endereço: Avenida Governador Roberto  Silveira, 437.Flamengo. CEP: 24900-000 

Telefone: 21- 37312977/ 37312475/ 37312693 

mailto:sec.presidencia@universidadedevassouras.edu.br
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E-mail: direcao.geral@faculdadedemarica.com.br 

Home Page: http://faculdadedemarica.com.br:8082 

 

c) Caracterização Geral da IES 

Instituição privada, sem fins lucrativos,criada em agosto de 2017 pela Fundação Educacional 

Severino Sombra (FUSVE), em seu plano de expansão. 

1.2-Histórico da Mantenedora FUSVE e da Mantida Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, localizada na cidade de Maricá,  pertence à 

Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro e é mantida pela Fundação Educacional Severino 

Sombra - FUSVE , com sede à Praça Martinho Nóbrega, nº 40, Centro, Vassouras, Rio de Janeiro.  

A FUSVE surge com o objetivo de angariar fundos, com a criação em 1966 da Sociedade 

Universitária John F. Kennedy (SUNEDY), que constituiu o patrimônio inicial da então Fundação 

Universitária Sul Fluminense. Em 1967, foi eleito seu Presidente o Prof. Severino Sombra de 

Albuquerque. 

No ano seguinte, pelo Decreto n° 63.800/68 foi autorizado o funcionamento da Faculdade de 

Medicina, cujas aulas foram iniciadas em 01/07/69. Formou-se o embrião que geraria mais tarde a 

Universidade Severino Sombra, atual Universidade de Vassouras, também mantida pela Fundação 

Educacional Severino Sombra. Em 1971, pelo Decreto n° 69.230, foi criada a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, que teve seu funcionamento inicial na cidade vizinha de Paraíba do Sul. 

Em 25 de março de 1975, a Fundação Universitária Sul Fluminense passou a denominar-se Fundação 

Educacional Severino Sombra (FUSVE) e transferiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras para 

sua sede, em Vassouras, passando a funcionar provisoriamente, nas dependências do Instituto Dr. 

Joaquim Teixeira Leite. 

Ainda em 1975, a FUSVE adquiriu a Chácara Visconde de Araxá para a construção dos 

prédios que abrigariam os Cursos já existentes, bem como o seu sonhado Campus Universitário. As 

obras, em ritmo acelerado, permitiram que, em 1977, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se 

mudasse para o Pavilhão E -02 do Campus e, em 1984, o Ciclo Básico da Faculdade de Medicina foi 

transferido para o Pavilhão E-04. 

http://faculdadedemarica.com.br:8082/
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Dada a necessidade da prática docente dos alunos dos diferentes cursos de Licenciatura, 

sentiu-se a necessidade de criação de um Colégio Sul Fluminense de Aplicação (COSFLAP), 

autorizado a funcionar em 1985, a exemplo do que havia acontecido em 1970, quando também foi 

sentida a necessidade da criação do Hospital Escola Jarbas Passarinho, atual Hospital Universitário 

de Vassouras, com o objetivo de facilitar a aplicabilidade prática dos conhecimentos adquiridos no 

Curso de Medicina. 

Em 03 de julho de 1997, as Faculdades Integradas Severino Sombra foram transformadas em 

Universidade Severino Sombra e, a partir de fevereiro de 2018, passou a se chamar Universidade de 

Vassouras. 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá nasce do plano de expansão da Fundação 

Educacional Severino Sombra, iniciado em 2012, e conduzido por seu atual presidente, inicialmente 

eleito para o triênio de 2012/2015, e reeleito para o triênio de 2015/2018, Eng. Marco Antonio Vaz 

Capute, que na realização de planejamento estratégico especifico para a instituição, promoveu 

diversas alterações na estrutura organizacional desta Fundação, nos campos administrativo, financeiro 

e acadêmico, para melhoria da gestão e maior controle de custos. 

Das principais ações planejadas e realizadas destaca-se: 

a) A reorganização da gestão da Mantenedora, com a implantação de um Comitê Gestor, 

composto por quatro Superintendências (Geral, Acadêmica, Hospitalar e Administrava & Financeira), 

descentralizando a Gestão e adotando práticas colegiadas de decisão, proporcionando plena 

autonomia às Mantidas;  

b) Reorganização da Universidade Severino Sombra com a criação de Pró-Reitorias específicas 

para otimização dos cursos, controle de despesas e incremento de receitas;  

c) Reorganização do Hospital Universitário de Vassouras (também mantido pela FUSVE), com 

a criação de diretorias hospitalares para melhoria da eficiência do atendimento, aumento da produção, 

maior controle e aumento de receitas;  

d) Recadastramento dos alunos bolsistas da USS e Colégio Sul-Fluminense de Aplicação (escola 

de ensino Básico e Fundamental mantida pela FUSVE), culminando na criação de política que 

estabelecem critérios mais claros e transparentes para concessão de bolsas, visando atender às 

exigências da Lei 12.101/2009 e alterações posteriores, que trata da Certificação das Entidades 

Beneficentes de Assistência Social (CEBAS); Adesão ao FIES e expansão do PROUNI somente com 

bolsas integrais (100%). 
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e) Abertura de uma nova mantida, em 2017, no município de Miguel Pereira-RJ, a Faculdade de 

Miguel Pereira (FAMIPE), com curso de Graduação em Direito e Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Pública, procurando contribuir decisivamente para a melhoria de qualidade dos profissionais 

da região. 

Depreende-se assim, que a implantação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, 

proposta pela FUSVE, é encaminhada por um grupo engajado de gestores, imbuídos do sentimento 

de que Ensino Superior precisa ser gerenciado por pessoas capacitadas em gestão e qualificadas 

academicamente para atuar em cenários diversos e desafiadores em busca do constante 

desenvolvimento do país, em especial da região de atuação da Mantenedora. 

Considerando as exigências colocadas às instituições de ensino superior, a Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá compromete-se em atender, sempre e plenamente, a todas as premissas 

legais e de regulação emanadas pelo Ministério da Educação, além de fortalecer, continua e 

sistematicamente, suas políticas institucionais, consolidando e ampliando práticas colegiadas, em prol 

de uma gestão acadêmica 

 

1.3-Dados Socioeconômicos , Socioambientais  e de Saúde da região no entorno à 

Maricá 

 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá está sediado no município de Maricá, um 

município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Brasil.  

            O município apresenta um grande complexo lagunar que contempla as lagoas de Maricá, Barra 

de Maricá, do Padre, Guarapina, Jacaroá, Araçatiba, Boqueirão e Jaconé, além dos canais de Ponta 

Negra e de Itaipuaçu que ligam as lagoas ao mar. Também é conhecida por suas praias oceânicas, 

dentre as quais se destacam as praias de Jaconé, Ponta Negra, Barra de Maricá, do Francês e Itaipuaçu. 

A topografia peculiar cria um ambiente propício à prática de esportes como voo livre, trekking e 

mountain bike, entre outros. 

A Serra da Tiririca, entre Maricá e Niterói, é um parque estadual com um valioso trecho de 

mata atlântica. 

A Área de Proteção Ambiental Estadual de Maricá é uma área tipicamente de restinga, 

localizada na costa do município. É formada pela antiga fazenda São Bento da Lagoa, a Ponta do 
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Fundão e a Ilha Cardosa. Abriga a Comunidade Pesqueira tradicional de Zacarias, presente na área 

desde o século XVIII, sítios arqueológicos e o complexo ecossistema de restinga. 

A colônia Maricá começou a ser povoada no início do século XVI, por causa da necessidade da Coroa 

Portuguesa em defender o litoral de ataques dos corsários franceses. Entre 1574 e 1830 as terras são 

doadas aos colonizadores portugueses, divididas em sesmarias. 

O primeiro centro efetivo de população, fundada pelos beneditinos em 1635 surge junto à 

Fazenda de São Bento (São José do Imbassaí), onde é construída a primeira capela dedicada à Nossa 

Senhora do Amparo. 

Em 1814, passa a se chamar Vila de Santa Maria de Maricá em homenagem à rainha D. Maria 

I de Portugal. Reconhecida, torna-se independente e tem seu desenvolvimento acelerado. Em 1889, o 

recém-criado governo republicano decide elevar a Vila à categoria de cidade. 

A Estrada de Ferro de Maricá também faz parte da história da cidade. Seu primeiro trecho, em 

1888 ligava as estações de Alcântara e Rio do Ouro. Entre 1911 e 1940, a ferrovia viveu seu auge e 

o trecho foi ampliado até Cabo Frio onde registrava um grande volume de cargas da produção local. 

Com o declínio da atividade agrícola, os trechos foram sendo desativados, sendo encerramento em 

definitivo em 1966. 

A história de Maricá também é rica em personagens ilustres e nomes de representatividade, 

como o padre José de Anchieta que em 1584 realizou a “pesca milagrosa” na Lagoa de Araçatiba; a 

Princesa Isabel e o Conde D´Eu que em 1868 se hospedaram na sede da Fazenda do Pilar (Ubatiba) 

e o pesquisador britânico Charles Darwin que em 1832 incluiu Itaipuaçu em seu roteiro de pesquisas. 

Atualmente, o território municipal estende-se por 362,480 km² e é dividido em quatro distritos: 

Maricá (sede), Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu. Sua população é estimada em 157.789  mil habitantes, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE 2018). 

Ainda segundo o IBGE, em 2016, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 11.7%. Na comparação com os 

outros municípios do estado, ocupava as posições 35 de 92 e 83 de 92, respectivamente. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1807 de 5570 e 2744 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 33.8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 58 de 92 dentre as 

cidades do estado e na posição 3821 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 
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A atividade econômica acabou por fixar-se em atividades agropastoris, indústrias de pequeno 

porte, exploração de minerais, construção civil, pesca e turismo. 

A implantação da rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, associada às condições do local onde se 

estruturou o núcleo histórico, propiciou grande desenvolvimento da indústria da construção civil para 

residências de veraneio e equipamentos turísticos.  

Maricá pertence à Região Metropolitana, que também abrange os municípios de Rio de 

Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, 

Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, 

Seropédica e Tanguá. 

O município tem uma área total 2 de 362,6 quilômetros quadrados, correspondentes a 6,8% 

da área da Região Metropolitana. Os limites municipais, no sentido horário, são: Niterói, São 

Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Saquarema e Oceano Atlântico. 

O eixo rodoviário de Maricá é a RJ-106, ora duplicada, que acessa São Gonçalo e Niterói, a 

oeste, e Saquarema, a leste. A RJ-102 é a via litorânea em leito natural que segue por toda a restinga, 

de Itaipuaçu a Ponta Negra. A RJ-114 dirige-se para Itaboraí, ao norte. É dividido em quatro distritos: 

Maricá (sede), Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu. 

O município de Maricá também é conhecido por suas propriedades rurais – chácaras e grandes 

e fazendas –, muitas delas ricas em conteúdo histórico. O trem também já passou pela cidade e ainda 

hoje se encontram resquícios daquela época, como estações, trilhos, um túnel e uma ponte no bairro 

de Inoã, com a inscrição da Estrada de Ferro Maricá. O município possui um aeroporto localizado no  

centro urbano. 

Figura 1. Mapa do estado do Rio de Janeiro com suas microrregiões - Aspectos Demográficos 
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Em 2010, de acordo com o Censo 3, Maricá tinha uma população de 127.461 habitantes, 

correspondente a 1,1% do contingente da Região Metropolitana, com uma proporção de 96,7 homens 

para cada 100 mulheres. Em 2018, segundo quadro abaixo (CEPERJ), a população apresenta 157.789 

habitantes, relatando um aumento de 32,3% da população de 2008 à 2018. A densidade demográfica  

era de 351,5 habitantes por km², contra 2.221,8 habitantes por km² de sua região. A taxa de 

urbanização correspondia a 88% da população. Em comparação com a década anterior, a população 

do município aumentou 66,1%, o 2º maior crescimento no estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Variação da população de Maricá de 1940 a 2018. 
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Segundo o Gráfico abaixo, é possível observar que há uma concentração maior de faixa etária 

entre os 10 e 54 anos de idade, tanto do sexo masculino quanto feminino, considerando assim uma 

população jovem e adulta maior, o que pode representar um forte potencial educacional e de mão de 

obra no município de Maricá.  

 

 

Gráfico 1. Pirâmide etária, segundo Censo do IBGE, 2010. 

 

Segundo o levantamento, o município possuía 67.387 domicílios, dos quais 26% eram de uso 

ocasional, demonstrando o forte perfil turístico local. 

Maricá possui sete agências de correios, seis agências bancárias e 22 estabelecimentos hoteleiros. 

Quanto aos equipamentos culturais, o município não tem cinema, mas dispõe de um teatro, um museu 

e uma biblioteca pública. 

 

• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) - Maricá é 0,765, em 2010, o que situa 

esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão 

que mais contribui para o IDHM do município é o IDHM de Longevidade, com índice de 0,850, 

seguida de Renda, com índice de 0,761, e de Educação, com índice de 0,692. 
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Gráfico 2 Índice de desenvolvimento humano de Maricá do ano de 1991 a 2010 (Fonte: PNUD, Ipea 

e FJP) 

 

De acordo com o IBGE (2015), Maricá ocupa a 11ª posição no Estado em relação ao PIB, 

conforme indicado na Gráfico 3, a seguir. Cabe ressaltar que dentre os municípios limitrofes, 

Maricá ocupa a 3ª posição no ranking, sendo precedido por . 

  

 

Gráfico 3.  Posição de Maricá conforme o PIB (FONTE: IBGE, 2015) 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a população 

estimada de Maricá no ano de 2017 foi de 157.789 habitantes, distribuídos em área territorial de 

361,995 km² (2017) e com Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 65.334,32 (2015). 

É importante destacar, porém, que a cidade de Maricá, por não ser uma cidade industrial com 

poluição ou aglomerações, tem perfil propício à vida estudantil e às atividades intelectuais.  

No gráfico a seguir, observa-se o crescimento populacional de Maricá à partir do ano de 1991 até 

2017. 

 

Gráfico 4: Crescimento populacional em Maricá (1991-2017) Fonte: Dados retirados do IBGE 

(2017) *Estimado 

 

Dentre os municípios que compõem o raio de abrangência do Campus Maricá, a cidade de 

Itaboraí, distante cerca de 28 Km, tem grande destaque devido ao COMPERJ, que espera - se em 

breve retomar suas atividades e voltar a ser destaque no cenário econômico. De acordo com estudos 

realizados a pedido da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN para um 

cenário conservador foi estimado em 362 o número de empresas se instalando na área de influência 

do empreendimento com uma geração de 15 mil novos empregos diretos nestas indústrias . 

O Município de Maricá foi reintegrado a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme a Lei complementar nº133 de 15 de dezembro de 2009, que o separou da Região dos Lagos, 

turística por excelência, aproximando-o do dinamismo econômico onde o foco está centrado na 

indústria. 

A cidade de Maricá apresenta, conforme dados do IBGE (2010) 64.4% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 45.6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 
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8.1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do Estado, fica na posição 

68 de 92, 68 de 92 e 89 de 92, respectivamente. 

Na Tabela 1, a seguir, observam-se os dados socioeconômicos relativos às cidades vizinhas 

mais próximas e já citados, podendo ser constatado que há um grande potencial a ser explorado, 

conforme os seguintes dados: 

- O somatório da população estimada destes municípios é de 2.107.531 habitantes.   

- Em Maricá e nas cidades que com ela fazem divisa, existem 60.717 alunos do Ensino Médio, que 

podem ser atendidos pelo Campus Maricá. 

- Existem 40.275 empresas cadastradas, com 406.401 empregados, que representa um interessante 

campo de trabalho para os egressos do Campus Maricá. 

O baixo poder aquisitivo médio da população apresenta-se como um grande desafio para uma 

instituição de ensino privada, cuja principal fonte de renda é o pagamento de mensalidades. Por outro 

lado, evidencia-se a necessidade de melhorar o perfil educacional da população da região, tendo em 

vista que a educação é mundialmente reconhecida como a grande alavanca para o crescimento 

econômico.  

Ganha especial importância a qualificação de profissionais para gerir negócios de forma 

eficiente e lucrativa e também o estímulo ao empreendedorismo, com o desenvolvimento de novas 

atividades econômicas, entre as quais podem-se destacar a infra - estrutura, o turismo, a agroindústria 

e os serviços em geral. 

Tabela 2. Dados Socioeconômicos das Cidades no entorno de Maricá  

MUNICÍPIO 

Alunos 

no 

Ensino 

Médio 

Escolas 

de 

Ensino 

Médio 

Empresas 

(Atuantes) 

 

População 

Empregada 

(Formal) 

 

Salário 

Médio 

Mensal 

(Salário 

Mínimo)  

População 

do 

Município 

(Estimativa) 

PIB per 

Capita 
IDH  

*Distância 

da cidade de 

Maricá 

Aproximado 

Km 

 

Total de 

Unidades 

de 

Ensino 

Maricá 4.368 21 2.365 17.568 2,0 157.789 65.334,32 0,765 - 101 

Niterói 19.289 95 17.849 200.638 3,0 511.786 51.779,62 0,837 41 325 

São Gonçalo 26.154 132 12.148 129.689 2,1 1.077.687 15.963,41 0,739 38,1 536 

Itaboraí 7.093 31 3.063 30.522 2,2 238.695 18.520,41 0,693 28,1 154 

Tanguá 971 2 414 4.111 1,8 33870 17.389,11 0,654 41 20 

Saquarema 2.842 13 4.436 23.873 2,0 87.704 24.639,11 0,709 47,9 60 

TOTAIS 60.717 294 40.275 406.401 
Média 

2,18 
2.107.531 193.626,00 - - 

 

Fonte: IBGE (Cidades) - Ano 2017 – Pesquisa Realizada em 29 de Novembro de 2018 (Atualização) /  

* Fonte: www.entrecidadesdistancia.com.br 

http://www.entrecidadesdistancia.com.br/
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• Dados Socioambientais e de Saúde 

 

O município de Maricá está localizado a uma latitude de 22º55'10" sul e longitude 42º49'07" 

oeste, a 5 metros de altitude na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Maricá é rodeada por maciços costeiros e suas serras principais são: Calaboca, Mato Grosso 

(onde se localiza o ponto mais alto do Município – o Pico da Lagoinha, com 890 metros), Lagarto, 

Silvado, Espraiado e Tiririca. Com clima tropical úmido e temperatura média anual de 23°. 

Em conformidade com a lei municipal Nº 2292 de 16 de abril de 2009, foi instituído o Fundo 

Municipal de Proteção e Conservação Ambiental – FMPCA e seu Conselho Gestor com o objetivo 

de apoiar o desenvolvimento de ações que, pela gestão racional e sustentável dos recursos naturais do 

Município, colaborem para que os munícipes, das presentes e futuras gerações, tenham adequada 

qualidade de vida através do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

De acordo com esta legislação, os recursos do Fundo Municipal de Proteção e Conservação 

Ambiental – FMPCA serão aplicados na execução de projetos e atividades. As atividades estarão 

voltados a custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do Meio Ambiente, exercidas 

pelo Poder Público Municipal. Também financiará planos, programas, projetos e ações, 

governamentais ou privados, de interesse ambiental e sem fins lucrativos que visem entre outras a 

proteção, recuperação, conservação de recursos naturais no Município ou estímulo ao seu uso 

sustentado; capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em questões ambientais, podendo, 

para tanto, celebrar convênios com entidades filantrópicas, governamentais ou privadas sem fins 

lucrativos; desenvolvimento de projetos de capacitação, educação e sensibilização voltados à 

melhoria da consciência ambiental, inclusive realização de cursos, congressos e seminários; combate 

à poluição, em todas as suas formas, melhoria do esgotamento sanitário e destinação adequada de 

resíduos urbanos, industriais e da construção civil; gestão, manejo, criação e manutenção de unidades 

de conservação municipais ou de outras áreas de interesse ambiental relevante, inclusive áreas verdes, 

parques, praças e áreas remanescentes; desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas 

voltadas à melhoria ambiental e à construção do processo de sustentabilidade do Município; 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e 

controle das ações constantes na política municipal de meio ambiente; desenvolvimento de estudos e 
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implantação de programas e projetos para a reciclagem e diminuição do lixo urbano; desenvolvimento 

de turismo sustentável e ecologicamente equilibrado.  

Da mesma forma está previsto na presente lei a contratação de serviços de terceiros, inclusive 

assessoria técnica e científica, para elaboração e execução de programas e projetos; apoio às ações 

voltadas à construção da Agenda 21 Local no Município; apoio ao desenvolvimento de atividades 

voltadas à implantação e manutenção do sistema municipal de licenciamento ambiental e incentivo 

ao uso de tecnologia ecologicamente equilibrada e não agressiva ao ambiente.  

 

• Saúde 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem sido utilizada na Região Metropolitana II como 

estratégia para orientar a Atenção Básica nos municípios. Em 2016, de maneira ampla, os municípios 

desta região apresentaram discreto aumento de cobertura de Atenção Básica. Com 375 equipes de 

Saúde da Família implantadas e 84 equipes de Saúde da Família equivalentes atuantes na Atenção 

Básica, a Metropolitana II assistiu 69,56% de sua população residente em 2016, apontando para um 

aumento de 14,11% deste indicador em comparação ao resultado de 2015.  O município de Maricá  

apresentou uma cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica de 68,68%. Em 

2017 o município apresentou 79,97%, ficando acima da média do Estado, que registra 68,55%. 

Somente na Região Metropolitana II (que compreende os municípios de Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio 

Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá) a porcentagem chega a 81,55%. Os dados são do final 

do ano de 2017(Superintendência de Atenção Básica,SES-RJ). 

Os dados epidemiológicos do município(2014) indicam como a maior causa de mortaliidade 

as doenças do aparelho circulatório,  seguida por doenças infecciosas e parasiárias. A taxa de 

internação por condições sensíveis à atenção básica, em 2015, foi de 531,6 por 100.000 habitantes 

(Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro). A taxa mortalidade no município 

de Maricá no período de Nov/2018, total, foi de 8,45(Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS -SIH/SUS).A taxa de mortalidade infantil média em Maricá é de 

8.23 para 1000 nascidos vivos. As internações por diarréia são de 0.2 para cada 1000 

habitantes.Comparado com todos os municípios do Estado, Maricá está nas posições 78 de 92 e 48 

de 92, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 3622 de 

5570 e 4284 de 5570, respectivamente. 
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Maricá prima pela integração entre a rede assistencial composta de atenção básica (postos, 

ambulatórios e unidades básicas) e a rede hospitalar (UPA – Unidade de Pronto Atendimento -, 

hospital municipal e Unidade de Emergência em Santa Rita – Itaipuaçu), no sentido de dar mais 

agilidade ao atendimento à população. 

O município de Maricá tem uma população  indígena de etnia guarani na Aldeia da Mata 

Verde Bonita (Tekoa Ka’Aguy Ovy Porã) e na aldeia indígena Sítio do Céu (Pevaé Porã Tekoa Ará 

Hovy Py), que fica na localidade de Morada das Águias, em Itaipuaçu. O grupo se estabeleceu na 

região há aproximadamente sete anos, vindos de uma situação de conflito na aldeia de Camboinhas, 

em Niterói. 

A Aldeia Mata Verde Bonita (Tekoa Ka’ Aguy Ovy Porã), já foi visitada pela equipe do Centro 

de Informação da ONU para o Brasil (UNIC Rio), e é uma das oito comunidades guaranis no estado 

do Rio. Lá moram 73 pessoas em uma área de proteção ambiental com mais de 90 hectares. Sua língua 

materna é a variedade mbya do guarani, um idioma indígena do tronco tupi-guarani, falado por 

milhares de indígenas do Centro-Oeste ao Sul do Brasil e em países vizinhos, como Bolívia e 

Paraguai. 

A especificidade desse povo exige que, para que possam ser atendidos no sistema de saúde, 

seja considerado seu “modo de vida” tradicional, isto é, sua cosmovisão e forma de organização 

social, política e cultural, o que pressupõe conhecer como pensam e vivem o processo saúde-doença, 

que na grande maioria das vezes difere completamente da percepção dos nãoíndios. 

O SUS implantado no país  acumulou maior expertise na organização de serviços dirigidos 

aos aglomerados urbanos, havendo ainda desafios para adaptar as estratégias de atendimento para as 

populações culturalmente diferenciadas, tais como a população Indígena. No reconhecimento de que 

o modo de vida indígena tem singularidades que devem ser resguardadas, o Ministério da Saúde 

disponibiliza Política, material didático e preparo adequado como uma forma de salvaguardar  os 

direitos indígenas. 

A prestação das ações de saúde no âmbito do Ministério da Saúde, da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e 

parcerias municipais contribuem significativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 

povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução da mortalidade infantil, 

cobertura pré-natal, melhorias nas condições sanitárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento 

das crianças, vacinação e vigilância à saúde da população indígena.  
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O município de Maricá é exemplo de educação inclusiva em aldeias indígenas. Localizadas 

dentro de aldeias em Maricá, Para Poti Nhe e Já (em São José do Imbassaí) e Kyryngue Arandua 

(Itaipuaçu) são duas das 2.765 escolas indígenas existentes no país, segundo o Censo Escolar 

Brasileiro de 2010. Nelas, 28 alunos – entre crianças e pré-adolescentes – matriculados na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental I da rede municipal recebem o ensino bilíngue Português-Guarani, 

além de participarem de atividades pedagógicas específicas relacionadas à cultura de seu povo. 

Um levantamento por visita in loco realizado pelos  representantes das secretarias de Saúde e 

de Urbanismo e Meio Ambiente(2017), identificou as principais demandas da comunidade nativa, 

principalmente referente à prevenção de doenças de origem sanitária, como micoses de pele.  

Desta forma, a instalação do Campus Maricá permite, não só a formação de profissionais para atuar 

nas diversas áreas necessárias à execução destas atividades, mas também a possibilidade da realização 

de parcerias. 

 

• Habitação 

 

O abastecimento de água no município é realizado por rede pública encanada e a população 

é servida com energia elétrica e coleta de lixo, conforme discriminado na Tabela 2, bem como as 

instalações sanitárias. 

Tabela 3 - Indicadores de Habitação - Município - Maricá – RJ 

 

Indicadores de Habitação - Município - Maricá – RJ 

 

 

A Tabela 4, abaixo apresenta a extensão de rede de água dos municípios da Região 

Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, onde estão inseridas a idade de Maricá e as cidades do 

entorno. 
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Tabela 4. Economias e ligações ativas de água, economias residenciais ativas de água e extensão da rede de 

água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

1.4- Perfil Institucional – Mantida Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

Embora a Cidade de Maricá possua localização geográfica privilegiada, a mesma não possui, 

até o presente momento, nenhuma Instituição de Ensino Superior (IES) privada com cursos na área 

de saúde. Pensando nisso, a Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), que dá origem à 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, em seu plano de expansão, criou em agosto de 2017 a 

nova mantida, a saber,  Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

 

Sua Filosofia afirma a Educação como um verdadeiro instrumento de mudança, que permite 

ao ser humano realizar-se em sua plenitude. A FUSVE vê no Ensino o meio mais eficaz de direcionar 

o homem rumo às conquistas científicas e tecnológicas. O binômio Ensino x Aprendizagem, é a 
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essência do seu Projeto Educacional e, no padrão de qualidade, assenta a sua Filosofia. Tendo o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão como suportes do seu Processo Educacional, no mais amplo sentido, 

a FUSVE adota uma política onde estes fatores estarão presentes permanentemente em nas atividades 

de suas Mantidas. Seus esforços se concentram no sentido do aproveitamento racional dos Recursos 

Humanos, Financeiros e Materiais, de forma a proporcionar maior eficácia nas atividades, atualização 

dos conhecimentos e desenvolvimento de um processo institucional harmônico, que atenda a plena 

realização do homem. 

A escolha de Maricá levou-se em conta os fatores mais relevantes para a seleção de local 

destinado a uma Faculdade, tais como: IDH, PIB per capta e demanda social por mão de obra 

qualificada (do município e cidades do entorno) e, principalmente, por sua localização próxima à 

capital do Estado e à Região dos Lagos, destacando-se por ser uma cidade bastante acessível.   

  O pequeno tempo gasto em viagem de automóvel para o Rio de Janeiro (capital), bem como 

a excelente qualidade de vida que a cidade oferece, facilitam o recrutamento de professores oriundos 

da capital do estado. Este fato, também, foi devidamente considerado no planejamento que conduziu 

à escolha da tranquila e histórica localidade de Maricá, para nela se criar a Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá.   

Como lugar privilegiado do saber, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá buscará 

constantemente a integração direta com a Comunidade Maricaense e entorno, através da 

Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, prestando um verdadeiro serviço à 

população, numa relação de troca e confronto de saber, numa forma de comunicação entre a 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e o meio. Assim, a Faculdade terá um contato direto com 

os Municípios circunvizinhos, levando a prestação de serviços e orientações educativas, através dos 

professores e acadêmicos, além de expandir e reforçar a Missão originária da FUSVE. 

A proposta para a implantação da Faculdade com cursos de Enfermagem, Medicina e 

Medicina Veterinária em Maricá tem como objetivo principal a transformação deste município em 

um PÓLO REGIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE. A expansão na prestação dos serviços na área da 

saúde será reflexo direto da implantação de novos cursos na Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá. 

A integração entre Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e a 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá será fortalecida e terá como resultado um aprofundamento 

da integração ensino-serviço, bem como a aquisição e troca de conhecimentos entre profissionais, 
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docentes e discentes, estimulando a inovação e qualificação na prestação do serviço à população do 

município e região. 

Entende-se por integração ensino-serviço o trabalho coletivo pactuado, articulado e integrado 

de estudantes e professores dos cursos de formação em Enfermagem  com profissionais que compõem 

as equipes dos serviços de saúde, incluindo-se aí os gestores, cuja finalidade é a qualidade de atenção 

à saúde individual e coletiva, a excelência da formação profissional e o desenvolvimento/satisfação 

dos profissionais dos serviços. 

Destaca-se que o Município de Vassouras, onde se localiza a sede da Mantenedora, tornou-se 

na região, referência na área de saúde através de seu Hospital Universitário em várias especialidades 

médicas, para diagnóstico, terapias e intervenções de média e alta complexidade.  

A FUSVE contribui decisivamente para a melhoria de qualidade dos profissionais da região e 

para o desenvolvimento do setor de atendimento à saúde, além de estar presente na maioria das 

unidades de saúde da região, participando direta ou indiretamente do serviço com a presença de 

docentes e discentes. 

Levando-se em conta que a inserção se refere diretamente à forma pela qual uma instituição 

relaciona-se com a comunidade de entorno e por sua habilidade em buscar alternativas para a melhoria 

da qualidade de vida da população, sabemos que como Instituição de Ensino, nossas ações serão 

pautadas e desenvolvidas através do ensino, da pesquisa e/ou da extensão. 

Para atingir a sua missão e objetivos gerais, bem como estar cada vez mais inserida na região, a 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, em sua criação, fixa as seguintes metas institucionais: 

• Transformar o município de Maricá em um polo regional de atenção à saúde com amplo 

desenvolvimento e qualificação da rede de atenção em saúde; 

• Desenvolver programas permanentes de extensão, voltados à população e à formação do 

Município de Maricá e do Estado do Rio de Janeiro; 

• Estimular criação de grupos de pesquisa, que desenvolvam projetos direcionados às demandas 

regionais; 

• Zelar pela qualidade do ensino, adotando ações acadêmicas que mesclem metodologias 

consagradas com práticas inovadoras. 
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       1.4.1-   Missão e Visão 

 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, na sua concepção reproduz o modelo de Missão 

e a Visão de sua Mantenedora, que são, respectivamente: 

“Promover a formação integral do ser humano e sua capacitação ao exercício profissional, através do 

ensino, da pesquisa e da extensão, incentivando o aprendizado contínuo para o desenvolvimento 

nacional, do Estado do Rio de Janeiro e em particular de sua área de atuação.” 

“Produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, da 

pesquisa e da extensão, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do País e 

especialmente do Estado do Rio de Janeiro, formando profissionais capazes de contribuir na 

construção da justiça social e da democracia.” 

 

        1.4.2- Objetivos Gerais e Finalidades da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

 

Com base no Regimento Geral, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá tem como 

finalidades e objetivos: 

• Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

• Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento no campo das Ciências da Saúde, 

inicialmente, através do Cursos de Enfermagem, Medicina e Medicina Veterinária, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

• Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento 

do homem e do meio em que vive; 

• Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas 

de comunicação; 

• Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 

intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
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• Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

• Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

• Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a 

formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento 

de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares.   

• Promover atividades culturais, científicas e técnicas, que constituem patrimônio da 

humanidade e divulgar o saber, através do ensino, de publicação ou de outras formas de comunicação; 

• Promover todos os atos pertinentes às suas finalidades e objetivos.  

O objetivo da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá ao ofertar o Curso de Enfermagem, 

é possibilitar a formação de Enfermeiros, de acordo com as diretrizes propostas pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) para atender a demanda necessária de profissionais de saúde para o país 

e, principalmente para a região. 

 A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, no seu Projeto Pedagógico Institucional, define, 

em sua concepção, as práticas e políticas institucionais que servirão como arcabouço para o pleno 

desenvolvimento dos perfis de egressos almejados em seus cursos.  

Acima de qualquer outro princípio, primará sempre pelas práticas colegiadas, garantindo a 

participação dos segmentos discente, docente e técnico-administrativo.  

Dentro do espírito de implementação dos documentos norteadores da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá, a política   institucional encontra-se de acordo com o estabelecido no PPI, no PDI 

e no PPC que se tem a filosofia básica de que o aluno se constitui o centro do processo da relação 

institucional x ensino/aprendizagem. Nesse sentido, as políticas institucionais da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá priorizam a formação profissional palpável, o desenvolvimento de 

cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber e contribui para um 

aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão. 

A IES buscará materializar os princípios da inclusão educacional que implicam em assegurar 

não só o acesso, mas condições plenas de participação e aprendizagem a todos os estudantes, com 

igualdade de oportunidades de acesso e permanência, com sucesso, nessa etapa de ensino. Ao assumir 

o compromisso de assegurar a esses estudantes condições plenas de participação e aprendizagem ,a 
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Faculdade de Ciências Médicas de Maricá vai considerar os principais dispositivos legais e 

normativos produzidos em âmbito nacional e internacional que enfatizam a educação de qualidade 

para todos. 

Uma instituição de educação superior socialmente responsável é aquela que: 1. identifica as 

potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e culturais, de sua realidade local e global a 

fim de promover a inclusão plena; 2. estabelece metas e organiza estratégias para o enfrentamento e 

superação das fragilidades constatadas; 3. pratica a intersetorialidade e a transversalidade da educação 

especial; 4. reconhece a necessidade de mudança cultural e investe no desenvolvimento de ações de 

formação continuada para a inclusão, envolvendo os professores e toda a comunidade acadêmica; e 

5. promove acessibilidade, em seu sentido pleno, não só aos estudantes com deficiência, mobilidade 

reduzida ou necessidades educacionais especiais, mas aos professores, funcionários e à população 

que freqüenta a instituição e se beneficia de alguma forma de seus serviços. 

O fato de oferecer o Curso de enfermagem em região afastada dos grandes centros,já é um 

fator importante de inclusão. Os avanços obtidos com a expansão recente de acesso ao ensino,com a 

concessão de bolsas também é outra ação de incusão social com incremento na matrícula dos 

estudantes negros no ensino superior pela reserva de vagas.  

A ampliação de oferta de condições de permanência dos jovens no ensino superior presencial, 

para evitar a repetência e a evasão, inclui apoio à alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, 

cultura, exporte, acesso à creche e suporte pedagógico de acordo com as necessidades pessoais e da 

instituição. 

Devido à característica multirracial brasileira, reforça-se que as estratégias contra as 

discriminações devem levar ao encorajamento às mudanças de concepções e valores, conferindo um 

valor positivo à diversidade sociocultural. O acolhimento à pluralidade de particularidades e 

diversidades tão características da espécie humana deve ser instituído. 

1.5- Políticas Institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão 

As políticas institucionais da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá priorizarão a 

formação profissional palpável, o desenvolvimento de cidadania e um ensino teórico-prático que 

amplia as fronteiras do saber e contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa 

e extensão. 
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1.5.1-Política Institucional de Ensino  

As políticas de ensino da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá estarão sempre voltadas 

para o cumprimento de objetivos definidos pelas Diretrizes Nacionais dos cursos de Graduação da 

IES. 

Por meio das prerrogativas definidas e balizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, a Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá preocupa-se com a disponibilização dos mais modernos instrumentos 

de ensino, pesquisa e extensão, bem como de ferramentas virtuais de aproximação professor/aluno, 

por meio dos quais serão disponibilizados planos de curso, material de apoio ao aluno, exercícios e 

atividades que desenvolvam no aluno habilidades e competências necessárias para atuar nas áreas das 

Ciências da Saúde – Enfermagem, Medicina e Medicina Veterinária.  

Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às práticas e à 

combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos programas de disciplinas do 

Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem metodológica e pedagógica são objeto de 

atenção permanente.  

Diante desse prisma, a ação didático-pedagógica será voltada à formação de um profissional    capaz 

de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir realidades em âmbito interno, 

regional ou nacional, sobretudo, pela formação crítica que se pretende esboçar na construção plena 

dos cursos da IES.  

          As políticas, em destaque, serão traduzidas por diversos programas:  

• programa de reforço ao aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do aluno 

por intermédio da iniciação científica e trabalho de núcleos temáticos multidisciplinares; 

•  programa de estímulo às ações interdisciplinares, articulando planos de ensino, incentivando 

avaliações instrumentalizadas por pesquisa e atividades de extensão; 

•  programa de apoio ao docente, realizando cursos de capacitação/atualização, que contemplem 

uso de novas tecnologias de ensino aprendizagem, que representem, ao docente, maior 

responsabilidade pelo aprendizado e não somente pelo ensino; 

•  programa de apoio ao discente, com a finalidade de acompanhar o processo de aprendizagem 

em todas as disciplinas e atividades curriculares; 

•  programa de acompanhamento de egressos, com o objetivo de manter o apoio institucional 

ao ensino continuado e à empregabilidade;  
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•  programa de iniciação científica, com o objetivo de inserir o aluno na pesquisa científica, 

oportunizando-lhe maior conhecimento dos temas tratados em nível local, regional e nacional; 

programa de extensão, com o objetivo de flexibilizar a matriz curricular, estimulando o conhecimento 

de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, bem como prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade, na promoção de 

extensão aberta à participação da população, com o intuito à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

A política institucional para os cursos de graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá será 

estabelecida de forma colegiada. Considera-se ser este princípio fundamental para atingir, garantir e 

ampliar os referenciais de qualidade. 

             A Diretoria Geral, junto à Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão e Coordenações dos 

Cursos de graduação, os Colegiados e Núcleo Docente Estruturante (NDE), serão os responsáveis 

pela estruturação, acompanhamento e implantação desta política. No campo do ensino de graduação 

funcionarão plenamente os colegiados de cursos de graduação; e o núcleo docente estruturante 

(NDE), com periodicidade definida em regulamento próprio. É desta forma que se concretizarão ações 

como: revisão e atualização permanente dos projetos pedagógicos (PPCs); estruturação de estágio 

curricular supervisionado; atividades complementares; melhoria contínua da qualidade nos trabalhos 

de conclusão de curso; efetivação de programas de monitoria e de nivelamento. Podemos citar, ainda, 

ampliação da qualificação do corpo docente mediante a adoção de edital público de provas e títulos 

como procedimentos para a seleção de docentes; incentivo a ampliação da titulação e ampliação do 

corpo docente com professores em tempo integral e parcial. 

É oportuno, considerando o compromisso da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá com 

a qualidade do ensino, fazer referência à infraestrutura que será disponibilizada para o 

desenvolvimento do projeto educacional, constituída pelo campus sede com instalações projetadas 

para funcionamento com modernos recursos audiovisuais, assentos ergonômicos, ambientes 

climatizados, e acesso à internet sem fio. 

 Destacamos também, como referência de qualidade no ensino na Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá, a  Biblioteca é informatizada e interligada online à Biblioteca Central da 

Universidade de Vassouras (outra Mantida), utilizando o Sistema PERGAMUM (Sistema Integrado 

de Bibliotecas PUC-PR), o que possibilitará maior facilidade e rapidez nas consultas, empréstimos, 

renovação, reservas e o controle do acervo, promovendo acesso remoto na IES e fora dela. A Consulta 
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ao acervo da Biblioteca Central será feita através do Sistema Integrado de Biblioteca – SIB- Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá (por autor, título ou assunto). Haverá, ainda, o compartilhamento 

entre Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro – CBIES. Ademais, 

o acesso à “MINHA BIBLIOTECA”, plataforma eletrônica prática e inovadora que oferece às 

Instituições de Ensino Superior o acesso a milhares de livros técnicos, científicos e profissionais de 

qualidade. Os alunos podem acessar via internet o acervo com mais de 7.500 mil títulos das principais 

editoras acadêmicas do país. 

          Ainda na área de ensino de graduação será implantada uma Central de Estágios (CE), até o final 

do ano de 2020.  A Central de Estágios (CE) da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, 

estabelecerá processos que promoverão ações de integração, estudo, troca de experiências e pesquisa, 

culminando com o reconhecimento de um espaço para prática de estágios supervisionados nas 

diferentes áreas do conhecimento. Ações essas firmadas através de convênio com a Prefeitura 

Municipal e onde poderemos realizar uma parceria entre ensino e serviço e também está sendo 

elaborado as diretrizes para a celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde 

(COAPES), para o fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) 

Uma das características da Central de Estágios, em relação ao estágio, é não considerar a dinâmica 

do processo somente documentação, mas, principalmente, formação profissional nas diferentes áreas 

do conhecimento. 

 

1.5.2-Política Institucional de Pós-Graduação Lato Sensu   

 

Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação profissional de 

alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao aluno ferramentas para que ele 

possa gerar conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa e para que ele tenha 

condições de exercer, de forma mais qualificada, uma determinada atividade profissional.  

No entanto, como objetivos específicos, o profissional egresso dos programas de graduação 

deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a solução de problemas, de trabalhar 

para a geração de conhecimento em sua área de atuação e ter habilidade para a formação de novos 

recursos humanos.  
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Por outro lado, a Política de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá tem 

como objetivos principais: fortalecer independência intelectual, criatividade e competitividade para o 

desempenho profissional; dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente 

pertinentes, visando ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, tecnológico e cultural 

do País;  assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades futuras e dos 

anseios da sociedade dinâmica; aprimorar as atividades de ensino que garantam a aquisição e o 

desenvolvimento do saber, almejando a formação cultural e profissional; promover a excelência do 

ensino, da pesquisa e da extensão; qualificar corpo docente, técnico e administrativo, que atuem nesse 

nível de ensino; diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em vista o atendimento da 

demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as transformações profissionais 

impostas pelos avanços do conhecimento e pelas inovações tecnológicas e, ainda, as peculiaridades 

regionais do país; proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de 

graduação.  

 

1.5.3-Políticas Institucionais de Pesquisa 

  

Um dos objetivos do PPI é proporcionar o envolvimento crescente dos discentes nos 

programas de pesquisa e extensão, sincronizados com a política geral da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá para estas atividades, mirando à indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão e ao atendimento à comunidade por meio de programas que propiciem a ampliação da 

escolaridade à população de Maricá e região.  

Para tanto, permanentemente os alunos participarão de ações/atividades de extensão com o 

intuito de possibilitar vivência na prática. Assim, desde o início, direcionam-se a capacidade e a 

competência do aluno, para as novas e possíveis práticas advindas do conhecimento técnico-

metodológico, fato que enriquece substancialmente o valor do título universitário que será alcançado 

ao final do curso.  

As Políticas Institucionais de Pesquisa promovem o desenvolvimento de projetos, envolvendo 

a comunidade, que possibilitam o contato direto com a realidade e objetivam impulsionar a iniciação 

técnico-científica, ao mesmo tempo, permitir ao aluno vivenciar práticas para o fazer prático-

pedagógico, cuja tônica remete às aprendizagens significativas e à redução do fracasso profissional, 

sempre na perspectiva da melhoria do ensino e na qualidade da formação dos profissionais.  
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Como filosofia empregada nas políticas institucionais e vigente no âmbito dos cursos, o corpo 

docente possuirá carga horária atribuída para a realização das atividades de pesquisa, além do 

incentivo à apresentação de produção científica e de resultados em eventos científicos. A Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá oferecerá, também, subsídios para viabilizar a execução dos projetos 

de pesquisa apresentados pelos docentes, subsidiando desde a disponibilização de infraestrutura para 

a realização da pesquisa até o seu apoio financeiro.  

A política geral de pesquisa na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá segue as seguintes 

diretrizes: priorizar os grupos de pesquisa, formados por professores e alunos; priorizar projetos de 

pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico; garantir aos alunos participantes do grupo de 

pesquisa orientação individual e continuada; enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; 

adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições brasileiras de fomento à 

pesquisa; estimular a publicação dos professores em periódicos de mérito acadêmico e a produção 

dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares 

como mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; fortalecer a parceria interna e 

institucional com organizações dos setores público e privado; internalizar a necessidade de 

apropriação e uso dos direitos de propriedade intelectual.  

A pesquisa na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá se apresentará como atividade central 

do campo científico a partir de duas tônicas combinadas. A primeira estimulará os docentes nas 

discussões do mundo científico, incentivando a organização de Grupos de Pesquisa. A segunda terá 

como público alvo os estudantes de graduação que complementam sua formação através da 

participação em Grupos de Pesquisa e de atividades de Iniciação Científica, contribuindo para 

despertar vocação científica e estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da 

criatividade. 

Para o corpo discente, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá oferecerá bolsas de 

iniciação científica. Além das bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos podem ser beneficiados 

com bolsas destinadas por órgãos de fomento com os quais haja convênio. A Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá também visa estimular a participação voluntária, consubstanciada em mecanismos 

de divulgação dos trabalhos realizados: publicação e apresentação em eventos científicos. A pesquisa 

e a iniciação científica devem ser desenvolvidas no âmbito do curso ou programa, ao qual estejam 

vinculados os professores, ficando sob a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.  
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A Iniciação Científica terá como um dos seus principais objetivos despertar a vocação 

científica dos estudantes de graduação e incentivar talentos em potencial. Esse Programa estabelecerá 

mecanismos de incentivo para o desenvolvimento acadêmico dos alunos de graduação da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá e, através do estreitamento de vínculos entre o ensino e pesquisa, 

contribuirá para uma melhor formação do discente, estimulando engajamento em Projetos de Pesquisa 

desenvolvidos e orientados pelos docentes da Instituição. Ao mesmo tempo, os novos 

questionamentos e as novas práticas, decorrentes do trabalho de pesquisa, incidirão diretamente sobre 

o rendimento acadêmico do aluno, tanto no desenvolvimento de suas aptidões e seu raciocínio quanto 

na sua motivação. 

As políticas de pesquisa da Instituição serão voltadas, principalmente, para a resolução de 

problemas regionais e seguirão os princípios éticos determinados pelos documentos legais. 

Como a maioria dos trabalhos possuirá dimensão social, torna-se possível a articulação das 

pesquisas com as ações de extensão, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Dentro desta perspectiva, a Faculdade se propõe a ser um centro promotor e estimulador da pesquisa 

científica, voltada para as necessidades da população e para o desenvolvimento regional, empenhada 

em contribuir para a diminuição dos desníveis setoriais da sociedade em que se encontrará inserida. 

Será implantado um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP- Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá) cujo papel-chave será a monitorização dos Projetos de Pesquisa da Instituição, assegurando 

que o delineamento da pesquisa e o seu desenvolvimento sigam os parâmetros éticos estabelecidos. 

O CEP é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, com “munus público”, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, que existe nas instituições que realizam pesquisas envolvendo 

seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e também para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS 

196/96, II.14). 

O CEP- Faculdade de Ciências Médicas de Maricá será responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Sua missão é 

salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa, contribuir para sua qualidade e discutir 

o papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e social da comunidade. 

Por não haver previsão no momento, pelo Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá, de qualquer proposta de atividade científica ou educacional que envolva a 
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utilização de animais vivos não-humanos, essencialmente de grupos vertebrados,não está prevista no 

momento a instalação da CEUA (Comissão de Ética na Utilização de Animais).   

Enquanto o CEP e a CEUA da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá não for instituído, 

os projetos de pesquisa serão encaminhados através da Plataforma  Brasil ao CEP da Universidade de 

Vassouras. 

 

1.5.4-Políticas Institucionais de Extensão  

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá reconhece que a articulação entre a Instituição e 

a sociedade por meio da extensão é um processo que permite a transferência para a sociedade dos 

conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro lado, a captação das 

demandas e necessidades da sociedade possibilita orientar a produção e o desenvolvimento de novos 

saberes. Este processo estabelece relação dinâmica entre a Instituição e seu contexto social.  

As ações de extensão serão estruturadas em três eixos, de acordo com suas finalidades: 

 ● Formação profissional, por meio da oferta de atividades de educação permanente e continuada 

e da realização de eventos (cursos, jornadas, simpósios, mostra de trabalhos); 

 ● Culturais, contribuindo para a valorização e preservação da diversidade cultural da região; 

 ● Assistência à saúde, viabilizando uma prática pedagógica em espaços extramurais que 

oportuniza ao estudante o contato com uma realidade diferente daquela cotidianamente vivida, 

constatar a relação entre os determinantes socioeconômicos, culturais e ambientais e o processo 

saúde-doença, bem como a importância de ações intersetoriais para a promoção da saúde. 

Nos Cursos Superiores ofertados pela IES, a Extensão é uma atividade que será desenvolvida 

através de:  

a) Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá, que terão como requisito algum nível de escolaridade, como parte do processo de educação 

continuada, e que não se caracterizarão como atividades regulares do ensino formal de graduação;  

b) Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, seminários, oficinas, 

jornada, fóruns, entre outras modalidades; 

c) Programas de ação contínua: abarcam o conjunto de atividades implementadas continuamente, 

que terão como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração social e a integração com 

instituições de ensino; 
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d) Projeto “Populações Especiais”: os docentes e discentes dos Cursos atuarão, através de 

Projetos de Extensão, em comunidades especiais como indígenas, quilombolas ou população rural, 

que geralmente apresentam dificuldade de inserção no sistema formal de saúde. Estas ações serão 

geralmente realizadas em finais de semana ou horários livres dos discentes e consistem, não só em 

Promoção da Saúde, mas também de rastreamento, assistência e melhoria da qualidade de vida e da 

renda das pessoas. 

e) Projeto “Calouro Humano”: os docentes e discentes do 1º período do Curso, serão 

responsáveis por acompanhar os pacientes internados em leitos previamente definidos, para ouvi-los 

e auxiliá-los em suas necessidades psico sociais, zelando para que se sintam acolhidos, criando um 

ambiente humanizado. 

f) Feiras de Saúde: Movimento em que a comunidade acadêmica, em dia previamente agendado, 

geralmente 2 vezes por semestre, organizará uma grande ação social em um Bairro ou Praça e 

promoverá ações de promoção e educação em saúde, verificação de pressão arterial e glicemia capilar, 

atividades de lazer para crianças, entre outras de interesse local e/ou sazonal. 

g) Participação em Campanhas de Vacinação: Acadêmicos, sempre acompanhados por docentes, 

acompanharão e auxiliarão nos dias de Multivacinação, atuando em ações de educação em saúde e 

orientação aos clientes. 

h) Educação Permanente: Os Curso de Graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, 

através do seu corpo docente, promoverão ações de educação permanente para profissionais da Rede 

de Saúde por meio de palestras específicas ou outras modalidades didáticas (ex. Febre Amarela, 

Hipertensão Arterial na Atenção Básica, cessação do tabagismo entre outros), treinamento 

introdutório para atuação na Estratégia Saúde da Família, cursos de especialização na área de Atenção 

Básica, capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, entre outros, impactando expressivamente 

na qualidade da assistência prestada à população e contribuindo para a diminuição da rotatividade dos 

profissionais. 

Os programas de extensão, ofertados aos discentes dos Cursos da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá, estarão conectados com o ensino e a pesquisa, desenvolvendo-se na forma de 

atividades permanentes ou projetos circunstanciais, sob a responsabilidade da Coordenação dos 

Cursos, focados na intercomplementaridade das abordagens e dos recursos. 
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A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão será o setor da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá responsável por implantar, acompanhar e avaliar políticas institucionais de 

práticas de investigação e de iniciação científica.  

Com a criação de meios que possibilitem gerar um ambiente propício à produção de novos 

conhecimentos, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá buscará contribuir para a qualificação e 

atualização de seu Corpo Docente e Discente em relação aos avanços científicos, ao intercâmbio de 

conhecimento científico, ao crescimento de sua comunidade acadêmica e, finalmente, para a melhoria 

do processo de ensino- aprendizagem, através da aproximação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Os materiais didático-pedagógicos disponíveis para auxiliar na formação profissional em cada 

unidade curricular serão em quantidade suficiente nas bibliotecas da Instituição, tendo o tratamento 

técnico adequado para que sua utilização seja efetiva conforme consta nos projetos pedagógicos. 

Não é demais salientar que a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, compromete-se a permanecer 

atento às mudanças e inovações sociais e tecnológicas, mantendo uma margem de trabalho suficiente 

para adaptar seus planos à realidade do momento, mas sem perder de vista questões de longo prazo, 

como relevância socioeconômica e sustentabilidade de eventuais novas propostas de cursos. 

1.6- Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas – NEABI 

 

           O Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas- NEABI da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá ,terá por finalidade promover a produção e a disseminação do conhecimento por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão na área dos estudos afro-brasileiros e indígenas, bem como na área 

dos estudos da História Africana, Cultura Afro-Brasileira e História Indígena.  

A legislação atual preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações   

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, nos termos 

da Lei N° 9.394/96, com a redação dada pelas Leis N° 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução 

CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP N° 3/2004.  

Neste sentido, as ações do NEABI estarão relacionadas às atuações junto às comunidades 

acadêmica e civil de modo a promover interlocuções com agentes envolvidos em atividades 

extensionistas.  
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Deste modo, através de pesquisa, ensino e extensão, se estabelecerá um canal de apoio e 

divulgação científica do conhecimento construído sobre questões relacionadas a negritude, 

africanidades e aos indígenas, caracterizadas na região e em seu entorno.  

         O NEABI estará ligado à Coordenação Geral da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e 

atua interdisciplinarmente, em articulação com os cursos, comunidade acadêmica, escolar e outras 

organizações da sociedade.  

        O NEABI é um órgão cuja criação está prevista no Art. 4o da Resolução nº 01 de 17/06/2004 do 

Conselho Nacional de Educação que diz: Os sistemas e estabelecimentos de ensino poderão 

estabelecer canais de comunicação com grupos do movimento negro, grupos culturais negros, 

instituições formadores de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos 

Afrobrasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, 

planos pedagógicos e projetos de ensino.  

Desta forma, o Núcleo atuará tanto no apoio à implantação da transversalidade dos temas 

Relações Etnicorraciais e História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena nos diversos cursos 

da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, quanto promove e incentiva pesquisas e contatos com 

grupos externos que desenvolvem ações ligadas à temática afrobrasileira. Inicialmente, o NEABI 

objetiva promover e/ou apoiar as seguintes atividades:  

• Colaborar para a inserção das Curriculares acima mencionadas transversalmente, Curso de 

Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá;  

• Participar, efetivamente, dos debates e da elaboração de proposições para a integração da 

temática das relações étnico-raciais nos PPCs (Projetos Pedagógicos de Cursos), no PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional) e demais documentos institucionais;  

• Promover ações, tais como projeções comentadas de filmes; escolha e sugestão de bibliografia 

para leitura crítica com apresentação de relatórios e resenhas; incentivo a participação em eventos 

culturais temáticos; organização de palestras e exposições, e visitas guiadas a locais/monumentos 

ligados à memória afrobrasileira e indígena etc. Essas ações serão devidamente planejadas junto com 

a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão para que os alunos sejam certificados.  

• Identificar dentre os trabalhos escritos oriundos dessas atividades, aqueles que poderão ser 

organizados em publicações com chancela Fculdade de Ciências Médicas de Maricá.  
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• Promover a realização de reuniões científicas, seminários, conferências, painéis, simpósios, 

encontros, palestras, oficinas, atividades artístico-culturais, cursos de extensão e de pós-graduação, 

além de exposições direcionadas à área de atuação do NEABI;  

• Incentivar e orientar trabalhos de pesquisas interdisciplinares, cuja temática principal 

contemple a História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena e as Relações Interretnicas.  

• Traçar um plano de ação anual para fomentar a produção de material pedagógico e o debate 

sobre a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, nos diversos cursos de Graduação da 

Fculdade de Ciências Médicas de Maricá;  

• Produzir e difundir conhecimentos nas suas áreas de interesse, junto aos Cursos de Graduação 

da Fculdade de Ciências Médicas de Maricá;  

• Produzir e divulgar publicações acadêmicas, exposições e suportes audiovisuais, que resultem 

de pesquisas e investigações em educação das relações étnico-raciais;  

• Criar um grupo de estudos para estimular pesquisas dirigidas aos direitos de indígenas e 

afrodescendentes.  

    Em um segundo momento, após ter suas atividades consolidadas, o NEABI poderá expandir suas 

funções, passando também a:  

• Pesquisar, produzir análises e propor ações afirmativas referentes ao cumprimento da 

legislação educacional em vigor, em especial, no tocante às Diretrizes Curriculares para a Educação 

das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígenas, ao Plano 

Nacional de Implementação para Educação das Relações Étnicoraciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena.  

• Constituir um grupo de referência na Fculdade de Ciências Médicas de Maricá, que articule e 

promova atividades de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas ao campo dos estudos afro-

brasileiros, relações raciais, história e cultura africana e história e cultura indígenas.  

• Constituir um fórum de articulação e discussão de ações, dentro e fora da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ, sobre cultura africana, afro-brasileira e indígena.  

• Organizar atividades de extensão, cursos de especialização e linhas de pesquisas que tenham 

como foco a temática étnico-racial, a História e a Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena;  

• Divulgar, por meio de publicações, eventos e internet, os conhecimentos e os dados gerados 

ou disponíveis em decorrência das atividades desenvolvidas; 

• Promover intercâmbio de informações com outros Núcleos e demais Instituições afins.  
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Com essas ações pretende-se, além de atender à legislação vigente, conscientizar os alunos dos cursos 

superiores da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá da necessidade de se discutir as questões de 

desigualdade, diferença, racismo, inclusão/exclusão no âmbito de suas atuações profissionais, 

levando-os a buscar em suas práticas cotidianas, valorizar o ser humano e seu lugar no mundo. 

        1.7-Responsabilidade Social 

 

De forma articulada ao PDI, a responsabilidade social da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá, terá como proposta  aproximar Faculdade e Sociedade.  

Considerando a história deste país, sabe-se que o acesso ao ensino superior tem sido uma das 

variáveis para a inclusão social. O PDI da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá considerará a 

responsabilidade social articulada ao que é fim de uma instituição de ensino: educação. Considerando 

as áreas de atuação da IES a educação articula-se com a saúde, ambiente, patrimônio cultural, com 

direitos básicos de todos os cidadãos, portanto questões favorecedoras da inclusão social e, por 

extensão pré-requisitos para o desenvolvimento econômico e social de uma região, de um país. 

Entendemos que a Enfermagem deva ir além do cuidado direto às necessidades básicas de 

saúde, ou seja, deve atentar-se às questões biopsicossociais. Ampliando o olhar para os demais fatores 

que interferem nas condições de saúde da comunidade, agindo assim como uma profissão que inclui 

em sua prática ações de responsabilidade social  participativa e autônoma.  

A responsabilidade social da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá traduz-se pela 

proposta de atender às comunidades acadêmica e social da cidade de Maricá, bem como nos 

municípios vizinhos, pela implantação das políticas no campo do ensino, pesquisa e extensão, na 

direção dos principais problemas de saúde da população, resultando em benefícios à comunidade, à 

região e ao País, aos quais têm o dever de servir. 

Uma das premissas básicas da responsabilidade social refere-se à forma como as organizações 

se relacionam com a comunidade em que estão inseridas, seja diretamente com os indivíduos, com o 

setor público, o produtivo e o mercado de trabalho. A relação da Faculdade de Ciências Médica de 

Maricá com a sociedade se concretiza por meio de uma série de ações, as quais são descritas a seguir. 
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      1.7.1-Inclusão Social, Desenvolvimento Econômico e Social, Direitos Humanos 

 

As ações descritas, neste campo da responsabilidade social, são referentes à relação da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá com a Sociedade, articulando-se com a questão do 

desenvolvimento econômico e social e da inclusão social. Falar desta articulação é partir do princípio 

de que é a educação, com o acesso a um diploma, seja da Educação Básica, seja do Ensino Superior, 

que, diretamente favorece o processo de acesso e garantia de direitos a todos os homens. As leis, 

unicamente, não conseguem garantir os direitos humanos. São necessárias instituições, processos 

legais, enfim, uma cultura. 

Nesta perspectiva, na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, falar em Inclusão Social é 

falar em políticas institucionais que garantam o acesso e a permanência nos níveis de ensino da área 

de atuação da IES, que consideram a formação permanente, pela via da educação, sendo este o 

primeiro direito a ser garantido. A educação ganha centralidade quando da discussão dos direitos 

humanos. A ela é atribuída a garantia do respeito por direitos e liberdades, de tal forma que todos os 

indivíduos e órgãos da sociedade tenham conhecimento e possam desenvolver esforços nacionais e 

internacionais, não só para reconhecer, mas para garantir os direitos fundamentais do homem.  No 

preâmbulo da declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) é proclamado que, através do 

ensino e pela educação, pode-se desenvolver o respeito a direitos e liberdades. 

O direito à educação de todos os homens inclui-se, hoje, na pauta das reivindicações mais 

significativas para a humanidade. Mais do que ir à escola, é ter acesso às diferentes linguagens, aos 

diferentes saberes. A FUSVE/Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, reconhecendo o seu papel 

social de promover inclusão social, o realizarão pela via da educação e desenvolverão ações sociais e 

filantrópicas, das quais se destacam: 

• FIES - Programa de Financiamento Estudantil: A partir do segundo semestre de 2012, a 

FUSVE aderiu ao FIES - Programa de Financiamento Estudantil. Através deste programa que é 

destinado a financiar cursos de graduação no ensino superior, em instituições não gratuitas, é possível 

tornar realidade o sonho de muitos jovens em realizar um curso universitário. Neste contexto, torna-

se evidente a preocupação da instituição com seu papel social, no que tange em atender às demandas 

da população do município de Maricá e dos demais municípios da região. Para a instituição, a adesão 

ao referido programa representa pontos positivos, no que diz respeito à captação de novos alunos e 
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redução da evasão dos mesmos. É importante ressaltar, que a adesão da Mantenedora ao FIES, já 

vinha sendo reivindicada pelos alunos, nos processos de autoavaliações institucionais. 

Nesta direção, a Mantenedora também pretende, ao longo do quinquênio (2018-2022), 

disponibilizar aos discentes de graduação e pós-graduação, diversos mecanismos de financiamento 

estudantil, por meios próprios ou através de parcerias com agentes financeiros, como alternativa ao 

FIES. A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, com apoio da Mantenedora manterá uma série de 

políticas de Bolsas de Estudo, importante ferramenta para a inclusão social. Abaixo destacam-se os 

principais programas de bolsas: 

• Edital de Concessão de Bolsas de Estudos com Base na Lei 12.101/2009 (LEI DA 

FILANTROPIA) 

Em conjunto com a Presidência da Comissão de Bolsas de Estudos da FUSVE, e de acordo com os 

novos dispositivos da legislação, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, lançará edital amparado 

juridicamente nos termos da mencionada lei, em especial em seu artigo 14, bem como para alunos 

regularmente matriculados em seus cursos de graduação. As solicitações serão efetuadas, 

exclusivamente, pelo aluno interessado, mediante preenchimento do formulário próprio, disponível 

nas dependências da Instituição, em poder da Comissão de Bolsas, no setor de Recursos Humanos 

e/ou Financeiro da FUSVE e no site (www.faculdadedemarica.com.br). 

As Bolsas de Estudo Caráter Filantrópico poderão ser integrais (100%) ou parciais (50%). A 

avaliação dos pedidos de bolsas será conduzida pela aludida Comissão, sem interferências pessoais, 

ideológicas, político-partidárias ou privilégios. Por intermédio de Edital próprio, será realizado 

anualmente o recadastramento das bolsas concedidas, através do qual é possível quantificar e 

qualificar as bolsas em vigor para posteriormente promover o oferecimento de novo edital de bolsas, 

cumprindo assim os critérios de filantropia estabelecidos em legislação federal que vêm sendo 

rigorosamente cumpridos pela Mantenedora. Este processo é de suma importância para a continuidade 

do “Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social”, emitido pelo CEBAS/MEC, a cada 

triênio. 

• Bolsas de Estudo Assistencial PROUNI 

Por meio de adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI, a Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá pretende conceder bolsas assistenciais integrais ou parciais aos alunos carentes, 

segundo critérios específicos, da Portaria MEC 1232, de 19 de dezembro de 2007. 

• Bolsas de Desconto Provenientes de Convênios com Órgãos Públicos e Privados. 
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A FUSVE mantém convênios com prefeituras e empresas da região para concessão de descontos nas 

mensalidades dos funcionários ou seus dependentes menores de 21 anos, devidamente matriculados 

nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, que 

possibilitam o acesso e a aquisição de um diploma de ensino superior. Este fato contribui para a 

ampliação da escolaridade das regiões de onde são provenientes os alunos, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural. 

• Bolsas de Estudos do Acordo Sindical 

Buscando ainda contribuir com a qualificação e formação de seus funcionários, a FUSVE concede 

bolsas de estudos integrais aos seus funcionários técnico-administrativos do sindicato SAAE 

(Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Rio de Janeiro) e também aos 

professores do sindicato FETEERJ (Federação dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino no 

Estado do Rio de Janeiro), compromisso este assumido junto aos acordos sindicais.   

• Estímulo à Formação Continuada, com concessão de bolsas a funcionários da IES, em cursos 

de graduação e pós-graduação, fato que qualificará o corpo de funcionários contribuindo para inclusão 

social pela posse de qualificação profissional, com certificação. 

Por estas e outras ações, a FUSVE, recebeu, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária 

da USS, o Selo de Responsabilidade Social  da ABMES. Este prêmio foi atribuído pela participação, 

desde 2006, no projeto Ensino Responsável da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino 

Superior Particular.  

A partir do ano de 2008 até a presente data, a Universidade Severino Sombra, atual 

Universidade de Vassouras, vem recebendo o selo de Instituição Socialmente Responsável, pelas 

atividades desenvolvidas no dia do Ensino Responsável. Tais práticas serão reproduzidas como 

políticas institucionais em todas as mantidas da FUSVE, incluindo a  Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá. 

No campo da transferência para a sociedade dos conhecimentos produzidos pela IES, na área 

do ensino, pesquisa e extensão e que garantem acesso à saúde, à cultura e à educação, também citamos 

ações que deverão ser desenvolvidas com o setor público, o setor produtivo e o mercado de trabalho 

locais.  

Podemos afirmar, a título de exemplo, que convênios estabelecidos com prefeituras e 

comércio, ao possibilitarem o acesso ao ensino superior de uma parcela da população que não possui 

condições socioeconômicas para tal, em muito contribuirá para a ampliação da escolaridade, como 
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também interferirá na melhoria da qualidade dos indicadores sócio-econômico-culturais locais e do 

entorno ao município de Maricá.  

Da mesma forma, as ações sociais, através dos projetos de pesquisa e extensão e dos 

programas de estágios dos diferentes cursos, colocarão a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

em estreita interação com instituições de naturezas diversas como: 

a) Com o setor público para desenvolvimento técnico-científico: captação de recursos em órgãos 

de fomento, dos quais destacamos a FAPERJ, FAPEX, CNPq e CAPES. 

b) Na relação com o mercado de trabalho, será implantada uma Central de Estágios (CE), da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. A dinâmica de intervenção e articulação da CE junto às 

Unidades Concedentes conveniadas não se pauta somente na formalidade de convênio e no 

recebimento de relatórios, pois os contatos acontecem de forma dinâmica, bilateral, através de visitas 

in loco pelos supervisores de estágio, via telefone e online.  

c) No campo da responsabilidade social (setor público e privado), a FUSVE/ Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá, reconhecendo o seu papel social de promover inclusão social, ações 

afirmativas e inclusão digital, desenvolverá diversas ações sociais e filantrópicas, na sociedade, dentre 

as quais podem ser destacadas:  

● Realização de pesquisas em áreas estratégicas do SUS - cujos resultados procuram impactar 

positivamente nos indicadores de saúde loco- regionais; 

● Implementação de projetos que integram ensino, extensão e pesquisa e que contribuem para 

inserção dos alunos na comunidade desde o primeiro período do curso (Projeto Comunidade); 

● Integração com a Rede de Atenção à Saúde do Município; 

● Oferta de atividades de educação permanente aos profissionais da Rede de Atenção à Saúde – 

impactando na qualidade do processo de trabalho das equipes de saúde e na resolutividade do cuidado 

prestado; 

• Campanhas para arrecadação e doação de Alimentos - a Coordenadoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão, desenvolverá o projeto “Ser Solidário”, que consistirá na arrecadação de 

alimentos, agasalhos e brinquedos que são doados a comunidades carentes do município de Maricá e 

entorno; 

• Concessão do uso da Biblioteca à comunidade externa; 

• Cessão das suas instalações para atividades comunitárias de natureza diversa, como, por 

exemplo, as culturais e religiosas; 
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• Programa de Contratação de Pessoas Portadoras de Deficiência, habilitados ou beneficiários 

reabilitados, da Previdência Social; 

●Desenvolvimento de projetos de extensão que contribuirão para a melhoria da qualidade de vida da 

população; 

• Feiras de Saúde: consistem em deslocar alunos e professores dos diversos cursos para as mais 

variadas áreas da região, durante um determinado dia, para realização de atendimentos e 

desenvolvimento de atividades de prevenção em saúde, além de outras atividades de apoio social; 

• Campanhas de Educação em Saúde em escolas e comunidades para a população em geral; 

• Serviço de Equoterapia - método terapêutico que utiliza o cavalo em abordagem 

interdisciplinar   nas   áreas   da   saúde, educação   e   esportiva, por   incentivar    o desenvolvimento 

físico, psíquico e social de portadores de necessidades especiais, dependentes químicos, acidentados, 

além de terapia auxiliar na terceira idade, a ser realizado no Campus Avançado Experimental de 

medicina Veterinária; 

• Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp) que disponibilizará acompanhamento psicológico 

a alunos, funcionários e membros da comunidade externa. 

Torna-se evidente, portanto, que a política de Responsabilidade Social instituída pelos cursos 

da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá contribuirá para melhorar as condições de saúde da 

população e para o desenvolvimento socioeconômico local, resultando em interação positiva entre 

todos os atores envolvidos e contribuindo para a construção de uma sociedade mais equânime e justa. 

Com relação às ações voltadas para o seu público interno, nos cursos a operacionalização da 

Responsabilidade Social resultará, entre outras ações: 

● Na abordagem de temas relacionados às minorias, questões raciais e de gênero nos Programas 

de Aprendizagem, de modo a graduar médicos valorizadores das diversidades sociais; 

● Em adaptações estruturais facilitadoras de acessibilidade física e arquitetônica aos portadores 

de necessidades especiais a todas as instalações e edificações; 

● Em campanhas educativas objetivando que seus atores sociais percebam o outro sem 

preconceitos, fomentando a acessibilidade atitudinal, removendo barreiras no convívio das pessoas e 

contribuindo para o processo de inclusão. 
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2- CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO  

 

2.1-Dados Gerais do Curso 

 

a) Nome do Curso 

Denominação do Cuso: Curso de Enfermagem 

Titualção do Egresso: Bacharel em Enfermagem 

 

b) Nome da Mantida: 

                  Denominação: Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

                  Município: Maricá 

                  Estado: Rio de Janeiro 

                  Região: Metropolitana 

 

c) Endereço de Funionamento: 

Avenida Roberto Silveira,437-Flamengo-Maricá- RJ- CEP:24900-000 

Telefone: 21- 37312977/ 37312475/ 37312693 

E-mail: direcao.geral@faculdadedemarica.com.br 

Home Page: http://faculdadedemarica.com.br:8082 

 

d) Atos Legias do Curso 

Processo de Autorização: 201802588- PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO VINCULADA A 

CREDENCIMANTO DO CURSO DE ENFERMAGEM DE MARICÁ 

CÓDIGO DO CURSO: 430019 

 

e) Número de vagas autorizadas 

Serão ofertadas 120 vagas anuais com entrada semestral. 

  

http://faculdadedemarica.com.br:8082/
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f) Turnos de funcionamento do curso 

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá será oferecido integral. 

Carga horária total do curso: 4.000horas. 

 

g) Tempo mínimo e máximo para integralização 

Tempo Mínimo de Integralização : 05 anos 

Tempo Máximo: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses. 

 

h) Identificação do Coordenador do Curso 

Prof.ª Me. Lília Marques Simões Rodrigues. 

Email: coord.enfermagem@faculdadedemarica.com.br 

Telefone: 21- 37312977/ 37312475/ 37312693 

Telefone: 21- 37312977/ 37312475/ 37312693 

E-mail: direcao.geral@faculdadedemarica.com.br 

Home Page: http://faculdadedemarica.com.br:8082/cursos/enfermagem 

 

i) Perfil da Coordenadora do Curso 

 

A Coordenadora do Curso de Enfermagem, Professora Lília Marques Simões Rodrigues é Mestre 

em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense - UFF, concluída em 2012. Possui 

Especialização em MBA em Administração Hospitalar - USS, concluída em 2005 e Especialização 

em Metodologia do Ensino Superior, concluída em 1994. Graduada em Enfermagem com Habilitação 

em Enfermagem Médico-cirúrgica, concluída em 1991. 

Sua atuação como docente data de 1993, com experiência na função de Coordenação de Curso há 

16 anos. Por 21 anos atuou como enfermeira assistencial de 1991 a 2012 e também exercendo função 

gerencial no setor de terapia intensiva do Hospital Universitário Sul Fluminense, período em que 

também exerceu a atividade docente em Curso Superior de Enfermagem e Medicina. 

  

mailto:coord.enfermagem@faculdadedemarica.com.br
http://faculdadedemarica.com.br:8082/cursos/enfermagem
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j) Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem interrupção dos integrantes do 

Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

Núcleo Docente Estruturante: Resolução nº 01 de 17/06/2010 e o Parecer do CONAES nº 

4 de 17/06/2010. Instituirá os representantes dos NDE do curso de Enfermagem da FACULDADE 

DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ, de acordo com Portaria DG- 002/2018, de 25 de 

fevereiro de 2018,composição do NDE, quadro 1. 

Quadro 01- Demonstrativo sobre a Composição do NDE do Curso de Enfermagem da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ e tempo de permanência no NDE , 2018. 

 

Nome Titulação Regime de trabalho 

Lilia Marques Simões Rodrigues Mestre em Enfermagem 40 h/integral 

Eduardo Tavares Lima Trajano Doutor em Biologia Humana 

Experimental 

40 h/integral 

Marilei de Melo Tavares e Souza  Doutora em Ciências  20h/parcial 

Margarida Maria 

Donato dos Santos 

Doutora em 

Ciências da Saúde 

20 h/parcial 

Mônica de Almeida Carreiro Doutora em Enfermagem 20h/parcial 

Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves Mestre em Psicologia 40h/parcial 

 

k) Relação de convênios vigentes no curso e outras instituições 

      O convênio foi firmdo com a Prefeitura Municipal de Maricá, sendo responsável pela Saúde do 

Município, compreendendo atenção primária, secundária e terceária. 

 

l) Compartilhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) entre os diferentes cursos e diferentes 

instituições 

O Sistema Único de Saúde (SUS) ofertará suporte para a efetivação da política de saúde no 

Brasil, traduzindo em ação os princípios e diretrizes desta política. O modelo de atenção à saúde 
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vigente é de natureza includente, universal, equânime e integral, centrado na vigilância e prevenção 

de agravos com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde e com ativa 

participação e controle social. É dever das instituições, formarem profissionais enfermeiros 

capacitados para atender às necessidades ampliadas de saúde da população com ênfase no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento (FERNANDES, 2013). 

As instituições educacionais ao seguir as diretrizes curriculares para o curso possibilitam a 

adequação do perfil dos acadêmicos a este modelo de saúde, por meio da adoção de estratégias 

construídas com base nos princípios e diretrizes do sistema único, além de estarem fundamentadas no 

conceito ampliado de saúde; na utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que 

considerem o trabalho em saúde como eixo estruturante das atividades; no trabalho multiprofissional 

e transdisciplinar da equipe de saúde; na integração entre o ensino e os serviços de saúde e no 

aperfeiçoamento da atenção integral à saúde da população. 

A integração do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá no SUS 

loco regional se consolida por meio de convênios com a prefeitura municipal. Os convênios 

compreenderão as unidades de Estratégia de Saúde da Família e os hospitais secundários e terciários. 

A interação educação/serviço ocasionará inúmeros benefícios tanto para a academia quanto para a 

assistência à saúde local, em todos os níveis da assistência à saúde. A articulação entre o processo de 

formação e a rede do SUS dá-se, entre outros, no momento em que as práticas de ensino se realizam 

nos cenários de aprendizagem em saúde. 

A proposta pedagógica do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

estabelecerá que o aluno ingresse nas atividades práticas nos primeiros períodos do curso, por 

considerar de fundamental importância a relação das ações teóricas e prática. A diversidade  de 

cenários de aprendizagem possibilitará a inserção precoce do aluno no campo prático, como estratégia 

para superar a formação voltada para o conhecimento fisiopatológico e distante da realidade sócio 

sanitária e da prestação do cuidado na rede SUS. 

A articulação do curso com os princípios e diretrizes do SUS, utilizará a rede de serviços, 

acontecerá também pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa e nas atividades de extensão. É 

papel esperado do professor que crie mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos 

pelo estudante, por meio de estudos e práticas independentes, presenciais e/ ou à distância, como 

monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos 
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complementares e cursos realizados em outras áreas. Estas estratégias ativas assumem um papel 

importante na ampliação do pensamento crítico e reflexivo do aluno. 

De forma a favorecer o diálogo entre ensino e serviço, é preciso investir na sensibilização dos 

atores inseridos nos cenários onde se desenvolvem os cuidados e o processo de ensino-aprendizagem. 

Operacionalmente, a universidade deve se preocupar em identificar necessidades dos serviços e 

cenários de prática, estabelecendo pactos de contribuição docente/discente para tais serviços. Além 

disso, em contrapartida, é fundamental a participação de profissionais dos serviços e usuários nas 

discussões educacionais de formação na área da saúde (FERNANDES, 2013). 

No Curso de Enfermagem, aos enfermeiros da prática será possibilitado participar na orientação do 

processo ensino-aprendizagem na prática e no estágio desvelando desta forma um conhecimento 

autêntico sobre as competências e habilidades que os estudantes precisarão desenvolver para atuar na 

rede. 

 

m) Políticas de Direitos Humanos, desenvolvidas no Curso, que tratam equidade e diversidade 

de gêneros e do combate à violência da mulher. 

              Políticas sócio educacionais e práticas pedagógicas inclusivas, voltadas a garantir a 

permanência, a formação de qualidade, a igualdade de oportunidades e o reconhecimento das diversas 

orientações sexuais e identidades de gênero (étnico-raciais), contribuem para a melhoria do contexto 

educacional e apresentam um potencial transformador que ultrapassa os limites da escola, em favor 

da consolidação da democracia” (Texto-base da Conferência Nacional de LGBT – Direitos Humanos 

e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais (VANNUCHI, 2008, p. 19). 

Neste contexto, a lente crítica de gênero permite ainda rever as relações de poder imbricadas 

na Enfermagem e se reveste de duplo sentido: primeiro, ao rever criticamente os processos pelos quais 

os estereótipos de submissão e obediência são reproduzidos e legitimados no interior da profissão 

eminentemente feminina; e, segundo, ao estimular a consciência crítica de gênero de modo a 

reformular o ensino até então essencialmente androcêntrico e focado no modelo hegemônico em 

saúde. 

Corroborando com Berticelli (2005), o conceito de currículo deve contemplar a concepção do 

currículo como produtor de subjetividades e identidades, devendo remeter à questão que diz respeito 
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ao tipo de cidadãos que se quer construir. Deste modo, o currículo de Enfermagem contempla as 

questões da diversidade de gênero, direitos humanos, e violência da mulher. 

A inserção das questões de gênero no PPC do Curso de Enfermagem, estrá inserido nos Planos 

de Curso quanto à menção explícita a termos como “gênero”, “sexo”, “feminino”,“masculino”, 

“mulher”, “homem”, “criança”, “adolescente”, “idosa”, “idoso”. A opção dos sujeitos é através do 

ciclo biológico de vida. Entretanto, assim, procuramos direcionar o olhar para a abordagem dos 

sujeitos nas diferentes fases da vida com o propósito de conhecer a existência de conteúdo diretamente 

relacionados ao feminino e ao masculino semanticamente, e averiguar se questões específicas 

relacionadas ao sexo e ao gênero são explicitadas na proposta pedagógica e/ou nos planos de ensino 

das unidades Curriculares Enfermagem em Saúde da Mulher, da criança, do adolescente e Saúde do 

Adulto e Idoso. 

Destacamos que em todo o Projeto Pedagógico não há menção a categorias sociais 

fundamentais para a compreensão sobre a dinâmica do processo saúde/doença/cuidado, como classe, 

raça/etnia, geração, sexualidade ou gênero. Essas colocações serão feitas nas unidades Curriculares 

Saúde da Mulher, da Criança, do Adolescente, do Adulto e Idoso, onde abordam as questões sociais, 

culturais, de gênero, diversidades e violência contra mulher. 

Destacamos que os conteúdos envolverão, ainda, a Saúde Indígena, a atenção aos Portadores 

de Necessidades Especiais e a atenção aos Portadores de Dependência Química, também serão 

abordados transversalmente em todo processo de formação do estudante. Embora a proposta estará 

relacionada à visão do sujeito na integralidade, superando a visão reducionista biológica, o que 

proporciona aos discentes conhecimentos técnicos e científicos sobre a assistência de Enfermagem 

em todo ciclo vital e considerando o perfil socioeconômico e epidemiológico do município e da 

região. 

Os conteúdos versam, predominantemente, sobre a atenção aos condicionantes biológicos do 

processo de adoecimento, exceção feita quando mencionada a assistência de Enfermagem à criança, 

ao adolescente e à família em situações de risco de violência. Entretanto, ao mencionar a atenção em 

situação de violência ficará evidenciado a contextualização e problematização do fenômeno. 

A atenção ao processo de envelhecimento é proposta pela Portaria nº 2.528/06, que aprova a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Entre as diretrizes da atenção está posta a inclusão no 

currículo do curso de enfermagem, de unidades Curriculares que abordem o processo do 

envelhecimento e a desmistificação da senescência, como sendo diferente de doença ou de 
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incapacidade, valorizando a pessoa idosa e divulgando as medidas de promoção e prevenção em saúde 

em todas as faixas etárias. A política destaca ainda que essas ações deverão ser pautadas pelo enfoque 

de gênero por que: O envelhecimento é também uma questão de gênero (BRASIL, 2006). 

As iniquidades de gênero assumem contornos peculiares nas populações idosas, relacionadas 

às representações de saúde e de cidadania que são exploradas e discutidas na formação em 

Enfermagem. 

Como estratégias de transformação dessa realidade na atenção à saúde do homem no PPC e Planos 

de Ensino do Curso de Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Maricá estão incluídos os 

processos de formação profissional nos quais são consideradas as suas diferenças por idade, condição 

socioeconômica, étnico-racial, situação carcerária, deficiência física e/ou mental e por orientações 

sexuais e identidades de gênero não hegemônicas (BRASIL, 2009a). 

Embora recente, a criação da política de saúde dirigida aos homens corrobora a concepção do 

cuidado ao sujeito integral nos diferentes ciclos de vida nas suas dimensões históricas, culturais, 

geracionais, étnico-raciais, sexuais e de gênero. Esta compreensão consiste, ou ao menos deveria 

consistir, em um princípio do cuidado em saúde, sobretudo, do cuidado em Enfermagem, pois: não 

existe o cuidar se eu não souber quem estou cuidando, existe o cuidar que parte de pressuposto do ser 

que é. Conhecer, cuidar e identificar a coisa (a enfermidade, doença, patologia) garante ao profissional 

a parcela técnica do cuidado, mas se for o sujeito enfermo que aparecer como uma coisa, a 

Enfermagem perde seu sentido precípuo, deturpa sua natureza intrínseca (GEOVANINI, 2010). 

Trabalhar simultaneamente a problemática de gênero, da diversidade sexual e das relações 

étnico-raciais, ou seja, abordar em conjunto a misoginia, a homofobia e o racismo não são apenas 

uma proposta absolutamente ousada, mas oportuna e necessária. No Brasil, o estudo destes três temas 

e dos correlativos processos de discriminação social deu origem a campos disciplinares distintos 

(quem estuda uma coisa não estuda outra), a diferentes arenas de atuação de ativistas (cujo diálogo 

entre si nem sempre é fácil) e, finalmente, a políticas públicas específicas . 

Apesar dessa fragmentação, gênero, raça, etnia e sexualidade estão intimamente imbricados 

na vida social e na história das sociedades ocidentais e, portanto, necessitam de uma abordagem 

conjunta. Para trabalhar estes temas de forma transversal, é fundamental manter uma perspectiva não-

essencialista em relação às diferenças. A adoção dessa perspectiva justifica-se eticamente, uma vez 

que o processo de naturalização das diferenças étnico-raciais, de gênero ou de orientação sexual, que 
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marcou os séculos XIX e XX, vinculou- se à restrição do acesso à cidadania a negros, indígenas, 

mulheres e homossexuais. (CARRARA, op. cit.). 

Faz-se necessário contextualizar o currículo, “cultivar uma cultura de abertura ao novo, para 

ser capaz de absorver e reconhecer a importância da afirmação da identidade, levando em conta os 

valores culturais” dos/as estudantes e seus familiares, favorecendo que estudantes e educadores/as 

respeitem os valores positivos que emergem do confronto dessas diferenças, possibilitando, ainda, 

desativar a carga negativa e eivada de preconceitos que marca a visão discriminatória de grupos 

sociais, com base em sua origem étnico-racial, suas crenças religiosas, suas práticas culturais, seu 

modo de viver a sexualidade. 

Tratará, portanto, de tarefa transdisciplinar, pela qual todos os educadores e educadoras são 

responsáveis. Cada área do conhecimento pode e tem a contribuir para que as realidades de 

discriminação sejam desveladas, seja recuperando os processos históricos, seja analisando 

estatísticas, seja numa leitura crítica da literatura ou na inclusão de autores de grupos discriminados 

ou que abordem o tema. Seja, ainda, na análise das ciências biológicas e naturalização das 

desigualdades. Espera-se, portanto, que uma prática educativa de enfrentamento das desigualdades e 

valorização da diversidade vá além, seja capaz de promover diálogos, a convivência e o engajamento 

na promoção da igualdade. 

 

n) Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas – NEABI 

O curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, a partir do 

reconhecimento  de que a Saúde Indígena desponta no cenário da transculturalidade, tem inserido no 

ementário de algumas disciplinas a construção da interculturalidade na formação em saúde, bem como 

nas práticas de atenção e gestão voltadas para a saúde indígena.  

São necessárias a organização da comunidade, indígena e não-indígena, além de decisão 

política e capacitação de profissionais, seja para se relacionarem de forma adequada com os índios, 

seja para reorganizar os serviços de saúde para poder atendê-los de forma efetiva. A Política Nacional 

de Saúde Indígena, que faz parte de uma história política e social sólida de construção da atenção à 

saúde pautada nas necessidades locais e especificidade dessas populações, deve ser construída no 

cotidiano da provisão de serviços em nível local. (BRASIL,2016) 

            Com o objetivo de estimular os estudos sobre a cultura afro e indígena, além das questões 

ambientais da região de Maricá, o Núcleo de Estudos Afro e Indígena (NEAI) da Faculdade de 
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Ciências Médicas de Maricá planeja realizar atividades reunindo professores,acadêmicos, 

profissionais e população. 

Dados coletados pelo  IBGE demonstram que mais da metade da população brasileira (54%) é de 

pretos ou pardos e que a cada dez pessoas, três são mulheres negras. As estatísticas ainda demonstram 

que muito ainda precisa ser feito para diminuir as desigualdades entre pretos e pardos e a  população 

branca. Desta forma o Curso de enfermagem buscará não apenas uma luta para diminuir os efeitos do 

racismo, mas fortalecer a identidade negra por meio de ações concretas.  

Nesse sentido, serão elaborados projetos do núcleo, como a realização de encontros da Cultura 

Afro-Brasileira e outros com o objetivo de refletir sobre a cultura afro-brasileira, especialmente a 

questão do direito à terra e a preservação dos saberes e dos valores culturais e simbólicos desses 

povos. 

A violência é uma das maiores preocupações dessa população, já que jovens e negros são as 

maiores vítimas da violência, conforme o Atlas da Violência 2017, elaborado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O documento 

demonstra que homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes 

violentas no País, correspondendo a 78,9% dos casos. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas 

no Brasil, 71 são negras. Desta forma, projetos transversais que  promovam o diálogo, a troca de 

experiências, fortaleçam a autoestima dos negros e pardos, que discutam questões relacionadas ao 

combate ao racismo, à discriminação e ao empoderamento da população negra, que afetam 

diretamente as oportunidades de estudo, trabalho e, mesmo, os relacionamentos serão elaborados. 

Deste modo, através de pesquisa, ensino e extensão, se estabelecerá um canal de apoio e 

divulgação científica do conhecimento construído sobre questões relacionadas a negritude, 

africanidades e aos indígenas, caracterizadas na região e em seu entorno.  
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2.2-Breve Histórico do Curso 

 

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá  têm como 

direcionamento constituir um dos Cursos da área da Saúde que serão implantados em Maricá, num 

contexto de mais dois outros cursos a saber, Medicina e Medicina Veterinária. A Missão do Curso é: 

A missão do curso de Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Maricá é formar e 

aperfeiçoar pessoas para que se tornem profissionais enfermeiros, numa perspectiva crítica e 

humanística, capazes de atender às necessidades de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde da pessoa e da comunidade. O curso busca para isto, a excelência no ensino, 

extensão e pesquisa. 

O Curso de Enfermagem Faculdade Ciências Médicas de Maricá será estruturado para formar 

profissionais de enfermagem, em nível de graduação, com formação generalista, de acordo com as 

competências profissionais necessárias, evidenciando o compromisso social do enfermeiro, 

reconhecendo a saúde como produção social e direito da população. 

O trabalho interdisciplinar será apontado como horizonte do curso, como objetivo a ser 

perseguido pelos discentes, através da integração progressiva de projetos de ensino, pesquisa, 

extensão e assistência. 

A organização curricular será estrategicamente organizada em 10 (dez) módulos de ensino, 

que compreende as seguintes unidades: 1) A Enfermagem e eu; 2) O processo saúde doença e a 

enfermagem; 3) Enfermagem, Saúde - doença e coletividades; 4) Enfermagem e coletividades; 5) A 

família e a Enfermagem; 6) O processo de cuidar em enfermagem; 7) O processo de cuidar em 

enfermagem - atenção básica; 8) O processo de cuidar em enfermagem 

- atenção hospitalar; 9) Estágio supervisionado de enfermagem em atenção básica; e 10) Estágio 

supervisionado de enfermagem em atenção hospitalar. 

A formação do enfermeiro tem sido amplamente debatida no cenário nacional e muitos 

problemas já foram identificados, estando sempre presentes nesses debates a necessidade imperiosa 

de revisar, atualizar e operar as unidades Curriculares que compõem o currículo de graduação e a 

presença de esquemas integralizadoras e de linhas de ação compatíveis com a realidade de saúde do 

país. 
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• Concepção do Curso 

 

O Curso de Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Maricá foi estruturado para 

formar profissionais de enfermagem, em nível de graduação, com formação generalista, de acordo 

com as competências profissionais necessárias, com base na articulação entre as competências 

técnica, científica, artística, ética e política, evidenciando o compromisso social do enfermeiro, 

reconhecendo a saúde como produção social e direito da população. 

O trabalho interdisciplinar será apontado como horizonte do curso, objetivo a ser alcançado 

pelo corpo docente, através de integração progressiva de projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.3-Justificativa para a Criação/Existência do Curso 

 

  A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, ao optar pela atuação na área da saúde criando 

o curso de Enfermagem, busca como norteador comum desenvolver a capacidade para contribuir na 

melhoria das condições de vida da população de Maricá, pelo respeito ao perfil epidemiológico local 

e regional, parâmetro para a definição da estrutura curricular de seu curso.      O sistema formador 

tem a necessidade de preparar profissionais adequados às atividades básicas a serem desenvolvidas 

na área da saúde. Sem essa necessária adequação há o risco de uma distorção, pois somente os 

enfermeiros formados para o campo do trabalho, com o perfil definido pelo as Diretrizes curriculares 

nacionais, seriam absorvidos nesta área de trabalho. 

As características da região de Maricá, aliada às condições objetivas da instituição formadora 

e dos serviços de saúde apontam para a necessidade de formação de profissionais de Enfermagem 

generalistas, que atuem em saúde e que tenham maiores subsídios teóricos e práticos para alcançarem 

os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODMs) e realizarem suas funções com maior 

responsabilidade e competência. 

  O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá demonstra estar 

contextualizado com a região onde está inserido. O processo assistencial de enfermagem deve estar 

direcionado para facilitar a vida das pessoas a partir da necessidade tanto individual como coletiva, 

envolvendo características de inovação e criatividade. 
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O censo demográfico de 2010 (IBGE,2011) indica que o contingente de pessoas idosas no 

Brasil é de 20.590.599 milhões, ou seja, aproximadamente 10,8 % da população total. Esta é a faixa 

etária da população que mais cresce no país devido à ampliação da expectativa de vida que passou 

rapidamente dos 51 para os 75 anos em menos de meio século (1950 a 2010) e já se prevê que, em 

2040, o homem chegará a viver em média 80 anos. Com a população envelhecendo também ocorrerá 

um aumento acentuado de idosos para a promoção da saúde, prevenção de doenças, agravos como 

demências, complicações cardiovasculares, reabilitação, impactando cada vez mais a necessidade de 

cuidado de longo prazo.  

Analisando os programas e projetos operacionalizados pelo SUS no Brasil, verifica-se que a 

base das atividades a serem desenvolvidas, são, em sua maioria, ações precípuas de enfermagem a 

serem executadas por enfermeiros como por pessoal técnico, exigindo, portanto, a presença do 

enfermeiro para treinamento e supervisão dessas ações. Além deste fato constata-se que o enfermeiro 

é um profissional básico da equipe de saúde. A maioria das ações de saúde concernentes ao modelo 

de assistência primária, são tipicamente, de enfermagem. Portanto, em se tratando quer do aspecto 

técnico, quer do aspecto legal, deve-se considerar a potencialidade e o espaço de competência 

específica de cada profissional dentro da equipe, em especial do enfermeiro, não pode este 

profissional ser prescindido e/ou substituído. 

               Assim, a criação da nova Faculdade se justifica por inserir o aluno no ambiente assistencial 

desde o primeiro período do Curso proporcionando-lhe vivência no cuidado em todos os níveis de 

atenção à saúde (Primária, secundária e terciária). Aliado a isso espera se  também que ocorram 

melhorias no Sistema de Saúde local a partir do aumento da oferta de serviços de enfermagem 

especializados para o nível primário, secundário e terciário de atenção à saúde, favorecendo a 

organização dos diversos pontos das Redes de Atenção em Saúde, viabilizando a integralidade do 

cuidado em saúde. 
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3- DIMENSÃO  – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO –PEDAGÓGICA 

 

3.1.Políticas Institucionais do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá. 

 

3.1.1-Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

As Políticas institucionais da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá buscarão articular o 

ensino, a pesquisa e a extensão por meio de colegiados. Acreditamos que uma Política de Ensino, 

Pesquisa e Extensão deverá ir além de projetos isolados. As interações e interligação entre os 

programas e os projetos de pesquisa tem relevância científica. Para tanto, o Curso de Enfermagem da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá , buscará promover aos alunos da Instituição atividades de 

iniciação científica, com a justificativa de que o ensino superior se destaca exatamente na iniciação 

científica que oferece aos acadêmicos. As atividades propostas pelo Curso estarão em consonância 

com o perfil esperado do egresso, ou seja, a capacidade de perceber a analisar problemas, levantar 

hipóteses, rever bibliografias, resumir textos, analisar dados, demonstrar resultados através de 

gráficos estatísticos, bem como saber buscar informações. 

 

 

3.1.2-Políticas de Ensino no Âmbito do Curso de Enfermagem 

 

O Curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, estará 

pautado pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, os quais também 

não poderão estar dissociados da regionalidade, da comunicação dialogada e da qualidade do fazer 

educativo que se concretizará através da(o): interação entre teoria e prática profissional, qualificação, 

aprimoramento e capacitação continuada dos docentes: uso sistemático da biblioteca e dos 

laboratórios gerais e específicos: e incorporação da tecnologia no processo de formação profissional. 

Assim, tem-se por objetivo realizar uma Política de Graduação que corresponderá as 

exigências das Instituições de Ensino Superior (IES) dentro do País, e que demonstrará uma nova 

postura que faça frente às expectativas e demandas sociais, concebendo um Projeto Pedagógico (PP) 
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com currículo flexível e atualizado como ferramentas que coloquem em movimento, em ação, as 

diversas propostas para a formação do profissional em Enfermagem. 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá proporcionará aos alunos, no decorrer do período 

letivo, possibilidades de participação em atividades que auxiliem e complementem sua formação. Há 

interesse por parte da Instituição que seja ofertada aos alunos possível articulação entre o Curso de 

Enfermagem e os demais cursos oferecidos pela Instituição. Esta multidisciplinaridade também se 

efetivará através da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu. 

Em conformidade com as políticas institucionais, o Curso de Enfermagem da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá propõe um currículo adequado às mudanças apresentadas pela sociedade. 

Adotará os princípios de valor a vida, de cuidado ao ser humano, sua dignidade, integralidade e 

conhecimento, aos princípios do SUS e ao código de ética. 

Diversifica os espaços de ensino-aprendizagem, orientando e estimulando os docentes para 

um papel de acompanhante da construção do conhecimento pelo aluno, como um facilitador, 

mediador e provedor. 

O Curso de Enfermagem adotará metodologias diversificadas que facilitarão o processo de 

ensino-aprendizagem e que valorizarão a experiência individual e coletiva dos estudantes. As 

metodologias deverão facilitar a articulação entre a teoria e prática como fundamentos do 

aprendizado. Uso de estratégias de ensino que atuarão como instrumento de integração 

multidisciplinar entre discentes-docentes e as necessidades/problemas reais da sociedade em que o 

curso estará inserido propiciando a reflexão, à crítica construtiva, à postura transformadora em 

qualquer nível de desenvolvimento dos programas de saúde. 

Nortearão ainda o ensino no curso, o conhecimento das necessidades reais dos discentes, do mercado 

de trabalho e do contexto político. 

 

3.1.3- Políticas de Pesquisa no Âmbito do Curso de Enfermagem 

 

No  Curso de Enfermagem a proposta de congregar esforços para realização de pesquisas em 

Enfermagem (de docentes e profissionais da área da saúde) buscando relacioná-las com o contexto 

social, embasado na bioética, e, que esteja aberto a várias frentes ou áreas de conhecimento. Tendo 

como atividades: desenvolvimento de propostas sociais e de saúde (parcerias em pesquisa); 

capacitação de recursos humanos, em especial, pesquisadores na área da saúde e enfermagem; 
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desenvolvimento de eventos que permitam a visibilidade dos projetos de pesquisa; elaboração de 

materiais didáticos e publicações científicas; divulgação dos projetos de pesquisa e manutenção do 

acervo histórico do Curso de Enfermagem. 

As unidades Curriculares vinculadas ao ensino de metodologia científica ocorrem no Curso 

de Enfermagem no  2º, 6º, 9º e 10º obedecendo os pré-requisitos estando diretamente relacionadas à 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) . Com áreas Curriculares de pesquisa do Curso 

encontrarão alinhadas com as definidas pelo CNPq para a área de enfermagem encontrando 

correspondência nas pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente. Organizadas em duas linhas e 

subdivididas em sublinhas de pesquisa visando fortalecer e incrementar temas de interesse para a área 

e para o benefício social, gerando maior especificidade na pesquisa desenvolvida no âmbito do Curso. 

Trabalhos desenvolvidos por docentes e discentes estarão agrupados nas seguintes linhas: 

- Enfermagem e o Processo Saúde-Doença: Desenvolverá estudos que auxiliem a compreensão 

dos determinantes do processo saúde-doença e as relações individuais e coletivas com ênfase na 

interdisciplinaridade. Propõe-se a investigar os principais problemas  e agravos relacionados à saúde 

de indivíduos e grupos populacionais, bem como a promoção da saúde. 

- O processo de cuidar em Enfermagem e suas tecnologias: Desenvolverá pesquisas que 

busquem aprofundar o saber e o fazer Enfermagem. Propõe investigar, implementar e/ou implantar 

metodologias inovadoras de cuidar nos diferentes níveis de assistência. 

Com o desenvolvimento do Curso e definição da ampliação do quantitativo de pesquisas na área de 

Enfermagem como uma das metas a ser alcançada no Curso, incrementou-se ações relacionadas à 

pesquisa no âmbito do Curso, entre as quais destacamos: realização de Oficinas para construção de 

novas linhas de pesquisa do Curso, realização de TCC sob orientação dos docentes do Curso, curso 

de pesquisa para docentes, oficina de elaboração de artigos entre outras. 

Desta maneira foram definidas as linhas de pesquisa do Curso: 

• A Enfermagem na Estratégia de Saúde da Família; 

• Os Cuidados de Enfermagem e os Padrões de Qualidade dos Serviços: Fundamentos Teóricos. 

• Enfermagem, Sofrimento Psíquico e Contexto Social; 

• Saúde do Adulto e do Idoso: questões teóricas e práticas; 

• Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente: Saberes e Práticas 
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3.1.4-Política de Extensão no âmbito do Curso de Enfermagem 

 

No ensino de Enfermagem na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, a extensão 

contribuirá para o aprofundamento do conceito compreensivo de sala de aula como espaço intra e 

extra muros, para a superação do conceito de “aula” como processo informativo, para uma maior 

responsabilização do aluno na sua formação, reforçando o papel do professor como facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem e não mero repassador de informação e, ainda, para consolidar o 

processo metodológico de aprendizagem como busca de informação e do conhecimento. 

Imprescindível ressaltar que a extensão representará o campo sociocultural onde o Curso de 

Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá será inserido e nele intervirá para aprender 

e ensinar, recriando teorias e, sobretudo, propiciando um ensino indissociado da pesquisa, na 

perspectiva da produção de novos conhecimentos. 

A definição dos projetos que serão desenvolvidos tem o objetivo, além do atendimento às 

demandas prioritárias, estabelecerão programas que promoverão a interdisciplinaridade, pela 

interação de pessoas, conceitos, objetivos e metodologias e que implicarão também na ação marcada 

pela preocupação social. 

 

3.1.5-  Formação e Qualificação Profissional 

 

A FUSVE terá uma Política de Incentivo à Formação e Qualificação Profissional, com 

incentivo à pesquisa para pesquisadores, com ajuda de Custo para eventos Nacionais e Internacionais 

(Percentual de ajuda de custo: 25% no Brasil e 50% no exterior). Formulário de Ajudará de Custo: 

“Incentivo à Formação e Qualificação Profissional – Docente”.  

Assim a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá terá contribuído com o desenvolvimento 

da pesquisa como divulgação científica. Disponibilizará diferentes meios de apoio e incentivo à 

publicação de livros, revistas especializadas, artigos em periódicos nacionais e internacionais 

indexados. 
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3.1.6-  Indicadores de acompanhamento e Avaliação das Políticas 

 

A estrutura curricular contida neste PPC está organizada em atividades e experiências 

planejadas e orientadas, de modo a proporcionar aos alunos a construção de sua formação 

profissional. Com articulação da teoria com a prática. Viabilizando a instrumentalização necessária 

para ser capaz de buscar soluções ampliadas dos problemas encontrados nos serviços de saúde, 

participando ativamente da construção do conhecimento, passo fundamental para formar um 

pensamento crítico e reflexivo. 

Os alunos serão formados para enfrentar problemas postos pela realidade de saúde em suas 

múltiplas dimensões. Pensar e agir crítico a fim de alcançar um cuidado responsável, coerente com 

os princípios éticos, científicos e humanos, para que consiga realizar mudanças na sua prática 

profissional (RODRIGUES, 2012 p.51). 

Curso presencial na modalidade de bacharelado, horário noturno, organizado em dez períodos. 

Quanto ao estágio supervisionado ocorre nos variados cenários de atenção à saúde, com a previsão 

de acompanhamento e avaliação constante sobre o aproveitamento e adequação do campo de estágio. 

Pesquisa e extensão estarão relacionadas com as Disciplinas do Curso, os alunos do Curso de 

Graduação terão a oportunidade de participar de atividades de Extensão Universitária (projetos, 

cursos, capacitação, eventos intramuros e extramuros: Congresso, Simpósio, Mesa- Redonda, 

Oficina, Workshop, Palestra, Seminário); Programas de Iniciação Científica -  a Projetos voltados a 

área de Enfermagem e interdisciplinar (com Bolsa - CNPq e Filantrópica); Grupo de Pesquisa: 

Programa de Treinamento Profissional, Estágios não obrigatórios, Disciplinas optativas, cursos  

realizados  das  diferentes  áreas  do  conhecimento. Programas de Monitoria com seleção.  

Quanto à acessibilidade Pedagógica - os alunos participarão da construção pedagógica, terão 

acesso às informações do Curso no site; reunião pedagógica; CPA (com avaliação semestral do Curso; 

Corpo docente e coordenação); disponibilizará na matriz curricular; reunião com alunos no início do 

curso para orientar sobre o Curso; reunião com representantes de cada período do curso; participação 

de um representante discente junto ao corpo docente em eventos científicos e debates organizado pelo 

Curso; participarão discente em equipe executora de eventos organizados pelo Curso e a previsão de 

implantação do Centro Acadêmico do Curso visando a atuação paralela a coordenação do curso, com 

a finalidade de desenvolver e qualificar cada vez mais o curso, além de estreitar a relação entre 

discentes e a coordenação do curso. 
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 3.2. Objetivos do curso 

 

         3.2.1- Objetivo geral 

 

• Formar enfermeiros generalistas com visão crítica e humanística, técnica, política e ético-

legal,  capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional com ênfase na sua região de atuação, ao longo do ciclo vital, atuando 

de forma qualificada e comprometida no Sistema Único de Saúde e em todos os níveis de  

complexidade da rede de serviços de saúde. 

 

3.2.2-Objetivos Específicos 

• Promover uma formação profissional orientada para diferentes inserções do enfermeiro no 

mercado de trabalho, atendendo as demandas locais e regionais, com ênfase nos aspectos globais da 

realidade brasileira e reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania e da dignidade humana. 

• Formar enfermeiros com competência técnica,científica e intelectual pautado nos princípios 

ético - legais e da bioética, que possa atuar na equipe de saúde com autonomia profissional no seu 

contexto social de forma inovadora, transformadora e sólida de acordo com as necessidades locais e 

reginais. 

• Firmar-se progressivamente nos campos do ensino, da extensão e da pesquisa, considerando 

as competências adquiridas no processo formativo, evidenciando o compromisso social do 

enfermeiro, articulado com as políticas de saúde, de acordo assegurando a integralidade da atenção, 

a qualidade e humanização do atendimento; 

• Propiciar a integração teoria-prática por meio do desenvolvimento das transformações do atual 

modelo assistencial de saúde; 

• Qualificar os estudantes para o exercício das competências de reconhecer, intervir, assistir, 

cuidar, gerenciar, ensinar e pesquisar nos diferentes niveis de complexidade, com a responsabilidade 

de coordenar e dar direcionalidade técnica e social ao processo coletivo de trabalho de enfermagem; 
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• Promover espaços para a construção de conhecimentos de enfermagem, favorecendo os 

processos de inovação considerando a transversalidade e integralidade do conhecimento, numa 

perspectiva crítica-reflexiva, criativa e transformadora da prática profissional atendendo as 

necessidades locais e regionais. 

 

3.3. Perfil profissional do egresso 

 

Enfermeiro, com formação acadêmica generalista, humanista e crítica, que analise os 

problemas de saúde e de enfermagem do indivíduo,família e da coletividade e apresente solução para 

os mesmos; capaz de atuar nos diferentes cenários do sistema de saúde, exercendo a prática 

profissional por meio do processo de enfermagem. Profissional qualificado para: incorporar a 

ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; construir, utilizar, socializar e 

divulgar novos conhecimentos em enfermagem; estabelecer relações humanas com a clientela, 

família, comunidade e equipe multiprofissional; identificar seu papel legal, social e político; respeitar 

as características individuais e grupais no planejamento e implementação das ações em saúde; 

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

exercer a gestão e gerenciar o cuidado de enfermagem, dos serviços de enfermagem nas redes de 

atenção à saúde com base nos indicadores de saúde; exercer a assistência com iniciativa e criatividade, 

intervindo no processo saúde/doença; apresentar sensibilidade, solidariedade e capacidade de 

conviver em grupos respeitando suas diferenças culturais, sociais e individuais; manter-se em 

educação permanente e ser capaz de educar. 

 

3.3.1-Coerência do Currículo com o Perfil do Egresso 

 

O enfermeiro graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Maricá deverá ter 

desenvolvido em sua formação a capacidade de tornar-se um profissional ético, criativo, visionário e 

politizado, buscando na sistematização da assistência, organização e estruturação do cuidado o 

desenvolvimento de ações que visem sua transformação social no âmbito de todo o Sistema de Saúde. 
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O egresso deverá ser capaz de efetivar a assistência em todos os níveis de atenção à saúde, no 

âmbito do gerenciamento, da educação e da pesquisa, a partir do enfrentamento dos problemas 

cotidianos da população brasileira, representados por necessidades de saúde. 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no final da década de 1980, conduziu à 

substituição do sistema até então dominante de atenção, centrado na doença, na assistência curativa, 

hospitalar e superespecializada, pelo modelo de atenção que valoriza a integralidade, a humanização 

no cuidado e a promoção de saúde. A demanda do sistema de atenção à saúde implantado através do 

Programa de Saúde da Família (PSF) passou a ser, então, por profissionais com um novo perfil. 

Frente a este novo cenário em saúde, o Currículo do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá pauta-se no Modelo de Promoção da Saúde,da qualidade de vida, do bem estar, 

da prevenção e recuperação, da redução de danos e à reabilitação como estratégia de atenção e cuidado 

em saúde, incorporando nas experiências curriculares elementos conceituais e práticos fundamentais 

para o desenvolvimento de ações profissionais na rede básica de saúde. 

A reorientação profissional dos enfermeiros proposta pelo currículo Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá Faculdade de Ciências Médicas de Maricá,possibilita aos egressos capacidade de 

atuar na atenção integral à saúde, favorecendo uma maior interação do currículo com toda a rede 

básica de saúde da sua região de atuação. 

As pesquisa de egresso serão feitas através de formulário eletrônico, conforme modelo no 

Anexo I. 

3.4. Estrutura curricular 

 

3.4.1-Projeto do Curso e Aspectos Gerais 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em consonância com o Curso de 

Enfermagem na sua concepção pedagógica abrange a tríade ensino, pesquisa e extensão. Visa formar 

seus egressos imbuídos no desenvolvimento educacional, econômico, cultural, social,político e 

ambiental, atendendo as políticas de educação instituídas pelo MEC, abordadas de forma transversal 

durante a graduação do estudante de enfermagem. Para que isso se efetive, segue a relação das 

políticas operacionais do Curso: - Política para o Ensino: - Graduação e Pós-Graduação; - Políticas 

Articuladas ao Ensino: Teoria, Prática, Estágio Supervisionado, Disciplanas Eletivas, Disciplinas 
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Optativas, Atividades Complementares e Seminários Integrados;- Política para Iniciação Científica;- 

Política para Extensão;- Política de apoio ao discente: Acesso, Seleção e Permanência, Nivelamento, 

Bolsa e Acompanhamento ao Egresso;- Política de Inclusão e Acessibilidade; - Política para 

Responsabilidade Social;- Política de Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208 (BRASIL, 1988), na NBR 

9050/2004 (ABNT, 2004), da ABNT, na Lei N° 10.098/2000 (BRASIL, 2000), nos Decretos N° 

5.296/2004 (BRASIL, 2004c), N° 6.949/2009(BRASIL, 2009b), N° 7.611/2011 (BRASIL, 2011) e 

na Portaria N° 3.284/2003(BRASIL, 2003); - Política de Proteção ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 (BRASIL, 1999), e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) (BRASIL, 2002);- 

Diretrizes Curriculares Nacionais, para Educação das Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, (BRASIL, 

1996a), com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008  (BRASIL,  2008),   e  da  

Resolução  CNE/CP  N°  1/2004  (BRASIL,   2004d), fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004 

(BRASIL, 2004e);- Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 

no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012 (BRASIL, 2012a), que originou a Resolução CNE/CP N° 

1, 30/05/2012;- Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme 

disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012b). Essas políticas e diretrizes 

citadas estão desenvolvidas no decorrer do PPC.  

Considera-se que levar em conta as características que compõem a identidade é atentar para 

as particularidades ou especificidades de cada grupo que compõe a população. Para se atingir o ideal 

de igualdade ou acesso igualitário, são indispensáveis ações que propiciem a inclusão com 

representação proporcional de integrantes de grupos vulneráveis nos diversos espaços sociais.  

A exemplo , sobre o Autismo, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) informa 

que 1( uma) em cada 68 crianças é diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nos 

Estados Unidos. Estimativas apontam que só no Brasil podem existir aproximadamente 2 milhões de 

autistasa Lei 12.764/2012, como exemplo, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dando a ela os mesmos direitos legais previstos para as 

pessoas com deficiência 

Os temas transversais serão abordados pelos diversos Programas de Aprendizagem 

(Obrigatórios e Optativos) e pelos programas e projetos de Extensão e Pesquisa,por meio da discussão 

de textos e da problematização das situações e casos observados na comunidade e na prática em saúde. 
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Envolvem conhecimentos, vivências e reflexões sistematizadas acerca dos Direitos Humanos, Ética, 

Educação Ambiental, Antropologia, Educação das Relações Étnico-raciais e História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena. Perpassando toda a estrutura curricular, estes temas contribuem para a 

factibilidade do currículo integrado adotado no curso e para a formação de enfermeiros, que desde a 

graduação, atuem na promoção de uma sociedade mais equânime e justa, impactando positivamente 

na qualidade de vida e assistência da população. 

 

3.4.2-Educação Ambiental 

 

Conforme determina a legislação sobre as políticas de Educação Ambiental, Lei nº 9795, de 

27 de abril de 1999 e Decreto nº 4281 de 25 de junho de 2002, o currículo deve integrar a educação 

ambiental às unidades curriculares de forma contínua e permanente. No Curso de Enfermagem o 

atendimento a esta política será abordado a partir da visão profissional prevista no perfil do egresso e 

ocorre de diversas formas: 

• Longitudinalmente, do 1º ao 8º período, por meio da abordagem dos Seminários de Integração 

Curricular que ocorrerá nos períodos, essa questão é trabalhada através da identificação de 

vulnerabilidade e problemas referentes à exposição humana aos agentes ambientais nocivos à saúde 

e suas fontes, definindo prioridades nas ações preventivas e curativas. 

• Especificamente, nos seguintes Programas de Aprendizagem: 

 

 Seminário de Integração Curricular I a VIII – o tema será trabalhado na problematização das 

situações vivenciadas; 

 Epidemiologia clínica e enfermagem– são abordados aspectos da epidemiologia e dos 

indicadores de saúde, estabelecendo o diagnóstico comunitário de saúde; 

 Enfermagem e Doenças Transmissíveis e Parasitologia – onde serão estudadas as doenças 

infecto contagiosas e sua relação com o meio ambiente; 

 Saúde ambiental – através do Estudo dos problemas ambientais,suas influências na saúde e na 

qualidade de vida da população humana. 

 Enfermagem e Promoção da Saúde – através de ações de educação em saúde nas escolas, 

comunidade. Estuda a saúde ambiental e as estratégias para controle dos principais agravos à 

saúde relacionados ao meio ambiente. 
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 Enfermagem em Saúde Coletiva – através de práticas de saúde coletiva, educação em saúde 

no ambiente e na comunidade. 

 Educação, Saúde e Trabalho – através das políticas de educação, saúde e ambiente. 

 

• Na pesquisa, através de Linhas de Pesquisa voltadas para a questão ambiental. 

 

3.4.3-Educação em Direitos Humanos 

 

Conforme determinam as Diretrizes Curriculares sobre a educação em Direitos Humanos, 

Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, o currículo deve integrar a educação em Direitos 

Humanos às unidades curriculares de forma contínua e permanente. No Curso de Enfermagem, a 

educação em Direitos Humanos será abordada a partir da visão prevista no perfil do egresso e ocorre 

através das discussões de bioética e dos temas de determinantes sociais,legais, políticos e econômicos 

do processo saúde-doença, das seguintes formas: 

• Longitudinalmente, do 1º ao 8º período, por meio da abordagem dos Seminários de Integração 

Curricular que ocorre nos períodos. 

• Especificamente, nos seguintes Programas de Aprendizagem: 

Seminário de Integração Curricular VII - A produção do conhecimento sobre gênero e saúde que 

possibilitará compreender as desigualdades socialmente/historicamente determinadas (classe, gênero 

e raça/etnia).Sociologia✓ Antropologia ✓ Ética ✓Saúde da Criança e do Adolescente ✓Ocuidar da 

Criança e do Adolescente em Situação Maior Complexidade ✓Estágio de enfermagem Saúde do 

adulto e do idoso – Aplicabilidade das políticas afirmativas sobre diversidade cultural, educação e 

relações étnicas, raciais da comunidade. 

 O cuidar da mulher em situações de maior complexidade - Estudo dos fatores fundamentais 

da saúde da mulher contemplando os aspectos sociais, culturais, de gênero, etnia, idade e 

sexualidade. 

  Prevenção e promoção da Saúde da Mulher - Consulta de enfermagem à mulher 

durante todo  o seu ciclo vital, numa perspectiva sensível, humanizada, integral, com enfoque 

nas questões de gênero e étnicas. 
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 LIBRAS – a disciplina têm por objetivo promover a inclusão e a transformação social nas 

comunidades, compreendendo as particularidades culturais e linguísticas das comunidades 

surdas atuando de forma a desenvolver a cidadania não só nas comunidades carentes além de 

desenvolver habilidades comunicativas que contribua para a inclusão da pessoa surda no 

âmbito da saúde, bem como nos futuros profissionais. 

  

3.4.4-Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira, Africana e Indígena 

          Conforme determina a legislação para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino 

da História e Cultura Afro –Brasileira, Africana e Indígena, o currículo deverá contemplar a questão 

da educação das relações étnico-raciais, assim como o tratamento de Curriculares relacionadas aos 

afrodescendentes e indígenas. No Curso de Enfermagem, as questões étnico-raciais serão abordadas 

a partir da visão profissional prevista no perfil do egresso e serão explicitadas através da discussão de 

competências culturais do enfermeiro no trabalho de Atenção Primária à Saúde e a atuação da saúde 

sobre populações específicas, promoção de saúde e prevenção de doenças nos principais grupos 

populacionais. Ocorre de diversas formas, entre elas: 

• Longitudinalmente, do 1º ao 8º período, por meio da abordagem do perfil do egresso e ocorrerá 

através das discussões de bioética e dos temas de determinantes sociais, políticos e econômicos do 

processo saúde-doença, das seguintes formas: 

• Longitudinalmente, do 1º ao 8º período, por meio da abordagem dos Seminários de Integração 

Curricular que ocorrerá nos períodos. 

• Especificamente, nos Programas de Aprendizagem: Seminário de Integração Curricular VII 

A produção do conhecimento sobre gênero e saúde que possibilitará compreender as desigualdades 

socialmente/historicamente determinadas (classe, gênero e raça/etnia).Sociologia✓ Antropologia ✓ 

Ética ✓ Estágio de enfermagem Saúde do adulto e do idoso Aplicabilidade das políticas afirmativas 

sobre diversidade cultural, educação e relações étnicas, raciais da comunidade.  O cuidar da mulher 

em situações de maior complexidade - Estudo dos fatores fundamentais da saúde da mulher 

contemplando os aspectos sociais, culturais, de gênero, etnia, idade e sexualidade. Prevenção e 

promoção da Saúde da Mulher - Consulta de enfermagem à mulher durante todo o seu ciclo vital, 

numa perspectiva sensível, humanizada, integral, com enfoque nas questões de gênero e étnicas. 
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A responsabilidade social, valor agregado e consolidado ao Projeto Pedagógico Institucional 

da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, estará presente na dinâmica curricular do Curso de 

Enfermagem. O princípio da responsabilidade social estará contido em cada unidade temática , 

modulo de ensino e na própria concepção pedagógica do Curso. Os atores envolvidos no processo 

estarão plenamente conscientes do compromisso da Instituição em formar Enfermeiros socialmente 

responsáveis, aptos a desenvolver ações que colaborem para a inclusão social da população. Desta 

forma, inicia-se no interior da sala de aula a prática desta filosofia conjuntamente com as ações 

praticadas nos limites extramuros. 

As diversificadas atividades desenvolvidas estarão voltadas para o atendimento às demandas 

da comunidade na qual a estará inserida, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, 

ratificando a inserção regional do Curso. 

Os estágios realizados nas ESFs, nos demais serviços de saúde do município e no Hospital 

Municipal Conde Modesto Leal e da Unidade de Emergência Santa Rita 24h, cumpre o duplo papel 

de integração da formação acadêmica necessária à graduação dos discentes, bem como o de prestação 

de serviços à comunidade, visando tanto ao treinamento de competências quanto ao exercício da 

cidadania. 

É fato que as ações praticadas, tanto nas atividades de extensão, como ao longo de todo o 

processo educacional, contribuem decisivamente para o projeto de desenvolvimento da região, que 

garante, não apenas a melhoria dos indicadores de saúde da população, mas também expressam 

avanços sociais à medida que contribuem para a inclusão social. 

A própria construção do Projeto do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá reflete o compromisso do Curso de Enfermagem com a realidade social, 

incluindo a organização da ação pedagógica dos professores do curso, a melhoria do ensino, a partir 

da assimilação contínua de novos conceitos e estratégias pelo corpo docente e a construção de uma 

nova estrutura curricular para o curso, a partir da reflexão crítica sobre a prática de enfermagem nos 

diferentes serviços de saúde e na comunidade. 

O planejamento participativo é o referencial e instrumento básico no processo de construção 

do projeto. A partir de seminários, reuniões e oficinas de trabalho, docentes, discentes e enfermeiros 

das unidades de saúde do município será um ponto determinante na integração de conhecimentos e 

na relação com o contexto social, investindo no desenvolvimento da capacidade metodológica e 

teórica para o ensino, a produção e disseminação de conhecimentos de Enfermagem. 
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O Seminário de Integração Curricular será a principal estratégia de ensino criada para este 

fim. Foram estabelecidas, progressivamente, estratégias de integração disciplinar, partindo do âmbito 

de cada módulo de ensino, inter-relacionando unidades Curriculares de diferentes áreas para o 

desenvolvimento de uma ação interdisciplinar junto ao sistema de saúde e com a participação de 

alunos de períodos mais avançados. 

Os preceptores de Enfermagem participarão de todas as etapas de desenvolvimento das 

unidades Curriculares relacionadas à prática, incluindo a fase do planejamento coletivo das unidade 

temática, acompanhamento dos estudantes nos diferentes cenários de aprendizagem prática, reuniões 

de ajustes e de capacitação pedagógica e também do processo de avaliação do estudante e da unidades 

Curriculares. A ação do preceptor será estendida progressivamente nos Seminários de Integração 

Curricular, nos projetos de extensão e de orientação dos trabalhos de Conclusão de Curso. Tal 

perspectiva será incentivada pelo Projeto do Curso de Enfermagem . 

 

        3.4.5-Estratégias de Flexibilização Curricular, Contextualização e Interdisciplinaridade 

 

1- Reuniões semestrais integrando professores de diferentes áreas, organizados por módulos de ensino 

e período letivo. Nestas reuniões serão elaborados os programas das unidade Curriculares numa 

perspectiva interdisciplinar. Cada unidade temática não poderá centrar-se exclusivamente nos 

conteúdos que devem ser ensinados aos alunos, mas sim nas competências básicas definidas para cada 

módulo de estudos. 

2- O próprio currículo está organizado em nível de complexidade crescente, contemplando os 

diferentes cuidados de enfermagem, integrados a outros campos de saber, organizados para efeito de 

aprendizagem, ao longo do ciclo vital humano. 

3- Currículo territorializado, envolvendo professores de diferentes áreas de conhecimento e 

profissionais de enfermagem da atenção básica e da atenção hospitalar. 

4- Proposta curricular baseada na perspectiva crítico-reflexivo, com ênfase na construção da 

autonomia e independência do aluno, sustentada numa perspectiva ativa de ensino, capaz de construir 

as mudanças necessárias aos desafios que as diferentes realidades, devidamente contextualizadas, 

implicam. 
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5- Trabalho colaborativo de todos os atores envolvidos na formação do enfermeiro: docentes, 

preceptores, representantes da comunidade e gestores. Construção permanente de novas estratégias 

que respondam às necessidades de saúde da população. 

6- Através da unidade temática “Seminário de Integração Curricular” realizada ao longo do Curso, o 

aluno discutirá temas transversais, representativos da cultura atual como: o consumismo, a violência, 

a desigualdade, o meio ambiente, a xenofobia, o desemprego, o abuso de drogas entre outros. 

7- Promoção de ações de natureza comunitária envolvendo alunos de diferentes cursos. 

 

3.5 Articulação do PPC com o PPI e com o PDI 

 

3.5.1-Articulação do PPC com o PPI: Ações Implementadas 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem (PPC) em acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) articula-se como Projeto Pedagógico da Instituição (PPI) visto que 

foi concebido segundo as orientações filosóficas e pedagógicas nele contidas. São elas: 

 Ensino superior humanizado, baseado na ética e no envolvimento com a sociedade; 

 

 Formação humanística que considera a utilização que o estudante vai dar ao conhecimento 

que obteve e a forma como vai refletir sobre os problemas da sociedade onde se insere; 

 Egresso capaz de se envolver no panorama das mudanças sociais. Almeja formar enfermeiros, 

pautado nos princípios éticos, dotado de visão de compreensão do contexto à sua volta e 

tecnicamente qualificado para o mercado de trabalho; 

 Desenvolvimento de competências que propiciam atualização contínua e não somente a 

aquisição imediata de informações; 

 Ensino estreitamente vinculado às atividades de pesquisa e extensão objetivando proporcionar 

maior produtividade ao processo de formação; 

 Currículo disponibilizando atividades como monitorias, estágio, atividades de extensão e 

complementares aperfeiçoando a formação do estudante e facilitando sua interação com as 

demandas acadêmicas e sociais; 
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 Matriz curricular organizada de forma a permitir um planejamento, em etapas, da formação 

intelectual. As unidade Curriculares estão integradas promovendo a dinamização da 

aprendizagem; 

 Currículo que favoreça o uso de metodologias ativas no processo de ensino- aprendizagem; 

 

3.5.2-Articulação do PPC com o PDI: Ações Implementadas 

 

O Projeto Pedagógico do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

possui identidade própria e mantém estreita relação com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI). 

Os princípios relacionados com o ensino, a pesquisa e a extensão serão os que norteiam o PPI 

dentro do planejamento global da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, representado pelo seu 

PDI, no qual observa-se: 

 Formação de profissionais nas diversas áreas do conhecimento; 

 

 Incentivo à capacitação de pessoal; 

 

 Incentivo a extensão 

 

 Formação dentro das Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

 Oferta de Pós-graduação Lato sensu; 

 

 Promoção de pesquisa. 

 

3.5.3-Coerência do Currículo Face às Diretrizes Curriculares Nacionais: Ações 

Implementadas 

 

Desde a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, no D.O.U., de 3 de outubro de 2001, a matriz curricular do Curso de Enfermagem 

privilegia: 
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 A construção coletiva do projeto político pedagógico à luz das diretrizes curriculares 

nacionais, com realização periódica de oficinas de trabalho com docentes. 

 A avaliação diagnóstica será permanente do currículo; 

 O Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem estará referido: 

 Na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996b), que estabelece as diretrizes 

curriculares e bases da educação nacional, assegurando às Universidades autonomia como 

ponto central para melhoria do ensino. Esta lei em seu Cap.IV, art.53, inciso II, tem-se como 

incumbência da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá” fixar os currículos dos seus cursos 

e programas ...”; 

 Nas recomendações gerais traçadas no Parecer, CNE/CES nº 1.133, de 7 agosto de 2001, 

afirmando no item 3, que “os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em 

Enfermagem deverão estar relacionados com o processo saúde - doença do cidadão, da família 

e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionará a 

integralidade das ações do cuidar em enfermagem”. Estas recomendações forão contempladas 

ao longo do curso, no delineamento das ementas, bibliografias, conteúdo programático e 

estratégias de ensino-aprendizagem do currículo proposto (BRASIL, 2001); 

 Na Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, que “Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem”, definindo competências, habilidades 

gerais e específicas, elenco de conteúdo, destacando entre esses: - Inclusão de conteúdos 

atinentes ao ensino de enfermagem, em seu art.6º, inciso III, alínea “d”, que abrangerá os 

conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do enfermeiro, independente da Licenciatura 

em Enfermagem. Serão introduzidas no currículo unidade temática relacionada à educação, 

saúde e trabalho, além de valorização de conceitos e práticas educativas no desenvolvimento 

de diversas unidade Curriculares (BRASIL, op. cit); 

 

No que se refere aos estágios, no art.º 7, tem-se “Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos 

teóricos e práticos serão desenvolvidos ao longo de sua formação, ficarão os cursos obrigados a incluir 

no currículo o estágio supervisionado em hospitais[...] e comunidade nos dois últimos semestres...”; 

- Parágrafo Único “…a carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 

20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso. As atividades de estágio correspondem no 
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currículo de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá a 20% da carga horária total 

do curso, 50% em estágio na rede básica e 50% no cenário hospitalar (BRASIL, op cit);. 

Visando o aprimoramento do estágio curricular o Curso de Enfermagem desenvolverá as 

seguintes ações: reuniões semestrais entre coordenador do Curso, docentes/orientador, 

supervisores/preceptores, coordenador de estágio e NDE e estudantes, visando o planejamento; 

oficina de avaliação sobre o desenvolvimento do estágio curricular em enfermagem; reunião com 

gestores dos campos de estágio para firmação de pactos intersetoriais e pesquisa sobre o 

desenvolvimento do estágio curricular em Enfermagem. 

Em relação às Atividades Complementares, lê-se no Art.8º “O projeto pedagógico do Curso de 

Graduação em Enfermagem deverá considerar atividades complementares e as Instituições de Ensino 

Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, 

através de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância...”. 

A proposta curricular do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá têm 

um dispositivo para o aproveitamento de atividades extracurriculares, denominado “Atividade 

Complementar”, como incentivo à aquisição de carga horária complementar, permitindo ao estudante 

ampliar as experiências curriculares, assim como obter um currículo pessoal diferenciado, com 

liberdade para escolher entre as principais áreas de atuação da enfermagem: ensino, pesquisa, 

extensão, gestão, assistência entre outras. 

As atividades serão computadas pela Coordenação do Curso, semestralmente, cabendo ao 

estudante comprovar participação em tais atividades, com uma média de 20 horas semestrais, 

perfazendo num total 200 horas, a serem comprovadas até o final do curso. Para favorecer a aquisição 

de carga horária, o Curso de Enfermagem ofertará semestralmente aos seus estudantes unidade 

Curriculares optativas, seminários, palestras, cursos, oficinas, workshop e possibilidades de 

participação em projeto de pesquisa, ensino e extensão. 

 

3.5.4-Competências e Habilidades 

 

No presente projeto pedagógico a estrutura curricular do curso de Enfermagem da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá será organizada em dez módulos de ensino semi-integrados, de 
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progressivo grau de complexidade, que direcionarão o estabelecimento das competências e 

habilidades a serem adquiridas pelo graduando. 

 

 Competências Gerais 

 Atenção à  saúde: enfermeiros  capazes de  desenvolver  ações de   prevenção, 

 promoção, proteção e reabilitação nos níveis primário, secundário e terciário de de atenção à 

saúde. Devem garantir que sua prática seja dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos 

princípios da ética/bioética, realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias 

do sistema de saúde. Ser capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade 

e de procurar soluções para os mesmos tanto em nível individual como coletivo; 

 Tomada de decisões:  Os  enfermeiros  deverão  possuir  competências  e habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas 

para a intervenção diante de eventos esperados e inesperados na atenção à saúde; 

 Comunicação: os enfermeiros deverão ser acessíveis,  empáticos,  gerando  interesse, adotando 

princípios éticos e de interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. Ter 

capacidade de transmitir pensamentos e mensagens com clareza que gerem compreensão e 

feedback e absorver informações com domínio e qualidade do português e pelo menos, uma 

língua estrangeira. Ter consciência e controle da linguagem corporal; 

 Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os enfermeiros deverão   estar aptos a 

assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A liderança 

envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 

comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

 Administração e gerenciamento: os enfermeiros deverão estar aptos a integrar saberes 

múltiplos e complexos, assumir responsabilidades, saber agir, tomar iniciativa, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e 

de informação, da mesma forma que devem estar aptos a ser empreendedores, gestores, 

empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

 Educação permanente: os profissionais deverão ser capazes de aprender continuamente, na 

sua formação e na sua prática e aprender a buscar novos conhecimentos e ter responsabilidade 

e compromisso com a sua educação, capacitação e o acompanhamento de estágios das futuras 
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gerações de profissionais, proporcionando a integração ensino/serviço e assistência, 

estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 

cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

 A formação dos estudantes e futuros profissionais do Curso de Enfermagem da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá, será pautada nos princípios e diretrizes destas áreas de atuação, 

que por sua vez permitirão desenvolver os conhecimentos e práticas necessárias para o 

exercício das seguintes competências e habilidades específicas, conforme o disposto no art. 5 

da resolução CNE nº 3 /CES de 7 de dez, a saber: 

 

 MÓDULO I 

A Enfermagem e Eu 

Este módulo apresentará as inter-relações que se estabelecerão entre o homem e seu próprio 

corpo, o conhecimento de suas condições de saúde, o enfermeiro e o seu objeto de estudo e as bases 

teóricas e metodológicas que fundamentam a assistência de enfermagem. 

 Competências e Habilidades Específicas 

 

 Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como 

enfermeiro; 

 Atuar profissionalmente  compreendendo  a  natureza  humana  em  suas  dimensões, em suas 

expressões e fases evolutivas; 

 Estabelecer novas relações com  o contexto social, reconhecendo a  estrutura e  as formas de 

organização social, suas transformações e expressões; 

 Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em 

saúde; 

 Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,  quanto de ponta 

para o cuidar de enfermagem; 

 Ser capaz de solucionar problemas relacionados à  saúde  dando  ênfase  às  questões dos 

direitos humanos, acessibilidade e ambientais para intervenções de prevenção e reabilitação 

biopsicossocial dos indivíduos, família e comunidades. 
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 MÓDULO II 

 

O Processo Saúde - Doença e a Enfermagem 

 

A Enfermagem é como uma ciência da saúde percebida em uma perspectiva histórico- social, 

buscando conhecer o homem na sua integralidade, na sua integração com o meio e respeitando a sua 

estrutura psicossocial. 

 Competências e Habilidades Específicas 

 A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos. 

Requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas de acordo 

com as DCNS. 

 

 Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; 

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

 Ser  capaz de diagnosticar e  solucionar problemas de  saúde, de comunicar-se,  de tomar 

decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações 

em constante mudança; 

 Articular saberes científicos de forma a garantir a integralidade e qualidade da assistência; 

 Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação 

social; 

 Utilizar os instrumentos metodológicos que garantam a investigação em saúde; 

 

 Conhecer e ser capaz de avaliar textos técnicos/científicos; 

 

 Ter competência para conhecer e  aplicar  as  normas  técnicas  em  pesquisa visando à 

acessibilidade em técnicas de pesquisa. 
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 MÓDULO III 

 

Enfermagem Saúde-Doença e Coletividades 

 

O ser humano, o conhecimento das condições físicas e epidemiológicas de saúde e os possíveis 

desvios, respeitando as diretrizes políticas de saúde e o contexto do programa de saúde vigente. 

 Competências e Habilidades Específicas 

 Compreender   a política de saúde no contexto das políticas 

sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações; 

 Saber respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 

 Saber identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes; 

 Articular saberes científicos de forma a garantir a integralidade e qualidade da assistência. 

  

 MÓDULO IV 

 

Enfermagem e Coletividades 

Desenvolvimento dos procedimentos e tecnologias apropriadas de enfermagem visando o 

cuidado através do conhecimento do homem e as possíveis intercorrências em sua saúde e sua relação 

com o meio ambiente, observando, avaliando e intervindo para a promoção, prevenção e recuperação 

da saúde, respeitando as diretrizes do modelo de saúde vigente. 

 Competências e Habilidades Específicas: 

 

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

 Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de 

organização social, suas transformações e expressões; 

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

 Articular saberes científicos de forma a garantir a integralidade e qualidade da assistência; 

 Compreender a política de  saúde  no  contexto  das  políticas  sociais,  reconhecendo os perfis 

epidemiológicos das populações; 
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 Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; 

 Ser  capaz de diagnosticar e  solucionar problemas de  saúde, de comunicar-se,  de tomar 

decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações 

em constante mudança; 

 Atuar nos diferentes cenários da prática  profissional,  considerando  os pressupostos dos 

modelos clínico e epidemiológico. 

 

 MÓDULO V 

 

A Família e a Enfermagem  

 

O enfermeiro no cuidado ao indivíduo adulto, à criança, ao adolescente, à mulher em suas 

diversas etapas e condições, respeitando a diversidade de gênero, etnia, cultura e religião acatando as 

diretrizes políticas públicas e o contexto do programa de saúde vigente. 

 Competências e Habilidades Específicas: 

 

 Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

 Atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do 

adulto e do idoso; 

 Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,  quanto de ponta 

para o cuidar de enfermagem; 

 Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações 

de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 

assistência; 

 Prestar cuidados de  enfermagem  compatíveis com  as diferentes  necessidades 

 Habilidade para identificar riscos relacionados ao processo de trabalho do enfermeiro; 

 Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 
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 Respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 

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

 Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da assistência 

à saúde; 

 Conhecer e ser capaz de identificar aspectos relacionados à saúde do trabalhador; 

 Conhecer as normas regulamentadoras (NR) e sua aplicabilidade na saúde do trabalhador, 

priorizando a acessibilidade, direitos humanos e o ambiente. 

  

 MÓDULO VI 

 

O Processo de Cuidar em Enfermagem  

Possibilita a integração de conteúdos e experiências de aprendizagem teórico-práticos, evidenciando 

a prática reflexiva e a organização e implementação do processo de cuidar do ser humano respeitando 

a sua subjetividade. 

 Competências e Habilidades Específicas 

 

 Gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de Bioética, com 

resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos de atuação 

profissional; 

 Coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas de 

saúde; 

 Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e planejamento 

em saúde. 

 Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações 

 de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 

assistência; 

 Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta 

para o cuidar de enfermagem; 

 Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da assistência 

à saúde; 



 
 

    85 

  

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

 Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos 

modelos clínico e epidemiológico; 

 Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus condicionantes 

e determinantes. 

 Conhecer e ser capaz de avaliar e produzir textos científicos; 

 Elaborar e desenvolver pesquisa e trabalhos científicos obedecendo as orientações e normas 

vigentes nas instituições de ensino e pesquisa. 

 

 MÓDULO VII 

 

O Processo de Cuidar em Enfermagem na Atenção Básica 

Assistência biopsicossocial ao indivíduo nos diversos ciclos de vida, à população, respeitando 

a diversidade de gênero, etnia, cultura e religião seguindo as diretrizes das políticas públicas vigente.  

 

 Competências e Habilidades Específicas 

 

 Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta 

para o cuidar de enfermagem; 

 Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos 

modelos clínico e epidemiológico; 

 Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação 

social; 

 Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta 

para o cuidar de enfermagem; 

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

 Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de 

organização social, suas transformações e expressões; 

 Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional; 
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 Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; 

 Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em 

saúde. 

 Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação 

social; 

 Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas 

expressões e fases evolutivas. 

 MÓDULO VIII 

 

O Processo de Cuidar em Enfermagem na Atenção Hospitalar 

Assistência biopsicossocial ao indivíduo nos diversos ciclos de vida em âmbito hospitalar a 

partir de evidências clínicas, respeitando a diversidade de gênero, etnia, cultura e religião, seguindo 

as diretrizes das políticas de saúde, gerenciamento do processo de trabalho e tomada de decisão. 

 

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

 Ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar 

decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações 

em constante mudança; 

 Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

 Atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 

 Reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 

 Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em 

saúde. 

 Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta 

para o cuidar de enfermagem; 

 Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos 

modelos clínico e epidemiológico; 
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 Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações 

de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 

assistência; 

 Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 

 Planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação contínua dos 

trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

 Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento 

que objetivem a qualificação da prática profissional; 

 Respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 

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

 Assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde. 

 

 MÓDULO IX 

 

Estágio Supervisionado de Atenção Básica 

Possibilita a integração de conteúdos e experiências de aprendizagem teórico-práticos, 

vivenciado ao longo do curso, com implementação de novos conteúdos e abordagens, voltados para 

o processo de cuidar na Estratégia da Saúde da Família. 

 Competências e Habilidades Específicas 

 

 Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas 

expressões e fases evolutivas; 

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

 Responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 

estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção à saúde, dando atenção integral à saúde 

dos indivíduos, das famílias e das comunidades; 

 Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação 

social; 
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 Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta 

para o cuidar de enfermagem; 

 Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos 

modelos clínico e epidemiológico; 

 Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus condicionantes 

e determinantes; 

 Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações 

de promoção, prevenção, proteção à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência; 

 Coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas de 

saúde; 

 Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas 

pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade. 

 

 MÓDULO X 

 

Estágio Supervisionado de Atenção Hospitalar 

Articular e solidificar conhecimentos teórico-práticos científicos, ético, político, sócio 

educativo e gerencial inserindo-se no processo de trabalho da enfermagem, propiciando o cuidado 

seguro, integral por meio da metodologia assistencial, segundo um referencial teórico e com o 

desenvolvimento de pesquisa em saúde. 

 Competências e Habilidades Específicas 

 

 Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem nos níveis secundário e terciário de atenção à saúde; 

 Coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas de 

saúde; 

 Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas 

pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 

 Compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe e de enfermagem às 

diferentes demandas dos usuários; 
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 Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 

 Gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de Bioética, com 

resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos de atuação 

profissional; 

 Planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação contínua dos 

trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

 Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da assistência 

à saúde; 

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

 Utilizar os instrumentos metodológicos que garantam a investigação em saúde; 

 Conhecer e ser capaz de avaliar textos técnicos/científicos e aplicar as normas técnicas em 

pesquisa visando a elaboração de um projeto de pesquisa de final de curso. 

 

 

3.5.5-Diferencial do Curso 

 

O Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá,será 

pautado na perspectiva moderna de ensino, pesquisa e extensão, considerando a autonomia do 

estudante numa perspectiva crítica, reflexiva, ética e humana, como elementos fundamentais para a 

formação de um profissional que visa à melhoria da qualidade de vida da comunidade em que estará 

inserido, com visão político-social que lhe cabe ao estudante no processo de graduação. 

No curso os programas de ensino serão desenvolvidos por módulos semi-integrados, 

orientados por eixos crescentes de complexidade. As atividades de integração curricular ocorrerão 

em todos os períodos do curso exceto no nono e décimo períodos, visando à interação entre diferentes 

unidade Curriculares e espaços de formação. 

Desde o primeiro semestre do curso o aluno entrará em contato com as unidade Curriculares 

da área específica da Enfermagem, não haverá distinção entre unidades curriculares básicas e 

profissionais, enfatizando ainda que as unidade Curriculares em sua maioria possuírão carga horária 

prática. Por meio de unidade Curriculares optativas e das atividades complementares o aluno terá a 
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possibilidade de construir um currículo individualizado, com validação de créditos extracurriculares 

nas áreas de ensino, assistência, pesquisa, político- gerencial e artístico-cultural. 

O estudante do Curso de Enfermagem participará ativamente das atividades nos diversos 

níveis de saúde, desde o primeiro módulo de forma crescente de complexidade de acordo com o 

avanço na sua graduação endossando a preparação de profissionais qualificados, comprometidos em 

efetuar as mudanças necessárias no fortalecimento do SUS. 

A diversificação do cenário de ensino com a inclusão de espaços coletivos, equipamentos 

sociais e unidades públicas de saúde como locais de ensino aprendizagem, 

propiciará a inserção do aluno na comunidade desde os primeiros módulos, vivenciando a realidade 

da rede de atenção à saúde do município. 

Além disso, os alunos participarão de projetos de pesquisa, extensão e serão incentivados pelo 

corpo docente a participarem de eventos científicos internos promovido pela Universidade da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, como Encontro de Iniciação Científica , Semana da 

Enfermagem do curso e do município, Jornadas, Seminário de Integração Curricular e eventos 

externos como simpósios, congressos, oficinas e outros. 

Outros pontos que se destacarão no diferencial no Curso de Enfermagem da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá, são o corpo docente qualificado e atualizado; infraestrutura adequada e 

ambientes climatizados; reconhecimento do mercado de trabalho; formação técnico-científica, 

humanista e ética; projeto pedagógico arrojado; biblioteca com amplo acervo atualizados e 

laboratórios equipados. 
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3.5.6-Estrutura Curricular 

 

3.5.6.1-Fluxograma do Curso de Enfermagem Matriz Sistema de créditos  

Figura 2 .Fluxograma do Curso de Enfermagem Matriz Sistema de créditos 

 

 3.5.7-Organização Curricular 

 

O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem estará organizado em módulos de ensino 

semi-integrados, de progressivo grau de complexidade, constituído por unidades curriculares de 

estudo em substituição a lógica de organização por disciplinas e será em  sistema de créditos visando 

melhoria do processo ensino aprendizagem e em seu planejamento o NDE preocupou-se em manter 
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o progressivo grau de complexidade dos módulos do ensino já existentes, constituídos pela unidades 

curriculares observando criteriosamente a seleção dos pré-requisitos. 

O processo de construção desses módulos será uma ação conjunta dos professores integrantes 

do período e estará expressa com maior intensidade nos Seminários de Integração Curricular. A 

experiência de construção coletiva dos módulos caracterizará por uma prática de ensino voltada para 

a ampliação dos limites unidade Curriculares com vista à construção de um saber de Enfermagem de 

caráter interdisciplinar. 

A concepção pedagógica desses módulos, coerente com as metodologias que  serão 

desenvolvidas no Curso de Enfermagem, parte do pressuposto de que os estudantes já possuem 

repertório de conhecimento que devem ser resgatados pelos professores e enriquecidos com sua 

problematização, observação, prática e teorização. Cabe ao professor o papel de facilitador do 

processo e dinamizador de experiências. 

 

3.5.8-Adequação da Metodologia de Ensino e Dimensionamento de Cargas 

Horárias 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem da FACULDADE DE CIÊNCIAS 

MÉDICAS DE MARICÁ parte do princípio que a educação estará sempre referida a uma sociedade 

historicamente situada, expressando a sociedade do seu tempo e, concomitantemente, serve aos seus 

interesses. 

Nesse sentido, compreenderão que a ação pedagógica/metodológica do curso deverá revelar 

uma opção crítica, refletida e deliberada de compromisso de professores e alunos com a transformação 

social. 

Assim, o currículo de enfermagem deverá transformar-se num lugar de análises críticas e produção 

de conhecimentos. 

O ensino será pautado no desenvolvimento de competências especificadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Enfermagem, fundadas em aspectos éticos, políticos, técnicos, 

científicos, filosóficos, estéticos, pedagógicos e investigativos. 

Como proposta metodológica de ensino será apontado para a criação de mecanismos de 

promoção do aprendizado, que desenvolvará a capacidade dos alunos de escolher e decidir formas 
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melhores de atuar e comprometer-se com a comunidade, articulando-se com os demais profissionais 

de saúde e atores sociais, mobilizando os recursos necessários para responder às diferentes demandas 

e situações de saúde da população. 

A prática pedagógica do currículo deverá ser vista de uma perspectiva que possibilitará pensar 

o aluno em sua totalidade e em sua singularidade. Isto significa conceber o homem e suas práticas, 

sem dicotomizá-lo. Implicará, portanto, entender que a subjetividade, para existir, supõe a 

coletividade e o social. Além disso, demanda a busca de subsídios para se ter uma visão histórica que, 

sem excluir o particular e específico, seja entendida como a totalidade do momento e requer a 

construção de uma abordagem interdisciplinar comprometida com a totalidade humana. 

Cabe ao professor nessa perspectiva de ensino negociar e conduzir projetos com seus alunos, 

trabalhar regularmente a partir de problemas concretos de saúde, criar e utilizar meios criativos de 

ensino, considerar os conhecimentos como recursos a serem mobilizados, dirigir- se para uma menor 

compartimentação unidade temática, buscando a integração progressiva de conteúdo, experiências, 

projetos e cenários de aprendizagem. 

O desenvolvimento metodológico do Curso de Enfermagem irá requerer que o corpo docente 

tenha em seu perfil profissional: potencial de participação, flexibilidade e qualificação técnica para 

operacionalização das estratégias delineadas no âmbito do coletivo do curso. O professor 

compreendido como educador, tutor e orientador assume papel relevante no desenvolvimento e 

construção do conhecimento, comprometido com o sujeito e a promoção de sua cidadania. Cabe ao 

professor atuar projetando os caminhos que os  estudantes deverão percorrer na grande rede 

hipertextual que é o currículo hoje. Além disso, ele precisará ser um dinamizador de grupos, 

responsável não mais por formar alunos isoladamente, mas por constituir comunidades de 

aprendizagem capazes de desenvolver projetos em conjunto, se comunicar e aprender 

colaborativamente. 

 

          3.5.9-Dimensionamento da Carga Horária das Unidades de Estudo 

 

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá define o cumprimento 

da carga horária total do seu curso, conforme dispõe a Resolução – CNE/CES, nº 3, de 2 de julho de 

2007 (BRASIL, 2007a), a definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho discente 
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efetivo que compreenderá por meio de aulas teóricas, práticas, estágio supervisionado, atividades 

complementares e atividades extraclasse. A Resolução nº. 4, de 6 de abril de 2009 (BRASIL, 2009c): 

Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 

de graduação em Enfermagem. 

A matriz curricular  utilizará o sistema de crédito do Curso de Enfermagem e os planejamentos 

das unidades de estudos estão de acordo com as diretrizes curriculares e o perfil do egresso exigido. 

O dimensionamento de carga horária a Matriz do Curso de Enfermagem atende os pareceres do MEC. 

 

3.5.9.1-Matriz Curricular   

 

MATRIZ CURRICULAR PARA SISTEMA DE CRÉDITO 

a) RESOLUÇÃO n. 2, de 18 de junho de 2007: “Dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 

modalidade presencial” (BRASIL, 2007b). 

b) RESOLUÇÃO n. 4, de 6 de abril de 2009: “Dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em Enfermagem, 

Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Nutrição e Terapia Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial” (BRASIL, 2007c). 

c) DECRETO nº 5626, de 22 de dezembro de 2005:  Regulamenta a Lei nº 10436, de 24 de abril 

de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais-Libras (BRASIL, 2005). 

 d) PORTARIA DA DIREÇÃO GERAL APROVAÇÃO DA MATRIZ :  PORTARIA   DG. Nº 

015/2018  DE 01 de outubro de 2018.     
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Distribuição da Carga Horária 

INTEGRALIZAÇÃO CARGA HORÁRIA- SISTEMA DE CRÉDITOS 

 Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º  Total 
Créditos 

Créditos / Semestre- 
Teórico/Prático 

24 24 24 24 24 24 24 24 04 04 200 

       

Créditos/Estágio 
Supervisionado 

- - - -   -
  

    -    -
  

  -    20 20
  

  40  

TOTAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 240 
Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º  Total 

Créditos  

Créditos/Atividade 
Complementares 

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01   10  

Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Total 

Créditos 

TOTAL DO CURSO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 

Matriz Curricular 2018- 1º Período - A Enfermagem e Eu 

   Créditos Carga 

Horária 
Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria Prática 

01 Sociologia - 01 01 30 

02 Psicologia Aplicada à Saúde - 02 01 45 

03 Saúde Ambiental - 02 01 45 

04 Saúde Mental - 02 01 45 

05 Práticas de Leitura Textual - 01 01 30 

06 Teorias do Cuidado Humano e da 

Enfermagem 

- 
02 02 60 

07 História da Enfermagem - 02 01 45 

08 Informática em Saúde - 01 01 30 

09 Seminário de Integração Curricular I - 02 - 30 

 Total créditos 24 créditos 

Carga horária total 360 horas 

 



 
 

    96 

  

2º Período-O Processo Saúde Doença e a Enfermagem 

 

   Créditos Carga 

Horária Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito   Teoria    Prática  

10 Anatomia Humana  02 02 60 

11 Biologia Celular  02 02 60 

12 Metodologia Científica Práticas de Leitura Textual 01 01 30 

13 Histologia e Embriologia  02 02 60 

14 
Metodologia para o Cuidado de 

Enfermagem 

Teorias do Cuidado Humano e 

da Enfermagem 
02 02 60 

15 Enfermagem e Promoção da Saúde  02 02 60 

16 Seminário de Integração Curricular II SIC I 02 **** 30 

 
Total créditos 24 créditos 

Carga horária total 360 horas 
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3º Período - Enfermagem Saúde-Doença e Coletividades 

 

 

   Créditos Carga 

Horária Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria Prática 

17 Anatomia Aplicada Anatomia Humana 02 02 75 

18 Ética e Legislação Profissional História da Enfermagem 01 01 30 

19 Fisiologia Anatomia Humana/ Biologia 

Celular/Histologia e 

Embriologia 

02 02 
 

75 

20 Epidemiologia Clínica e Enfermagem Metodologia para o Cuidado 

de Enfermagem/ 

Enfermagem e Promoção da 

Saúde 

02 02 60 

21 Biofísica _ 02 01 45 

22 Bioquímica Biologia Celular/ Histologia e 

Embriologia 
02 01 

 

45 

23 Seminário de Integração Curricular III SIC II 02 **** 30 

 Total créditos 24 

Carga horária total 360 
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4º Período - Enfermagem e Coletividades 

   Créditos Carga 

Horária  

Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria   Prática  

24 Parasitologia Anatomia Aplicada/ Fisiologia 02 02 60 

25 Microbiologia e Imunologia Bioquímica 02 02 60 

26 Bioestatística  01 01 30 

27 Farmacologia Fisiologia 02 02 60 

28 Enfermagem em Saúde Coletiva Epidemiologia Clínica e 

Enfermagem 
01 01 30 

29 Medidas Alternativas de Cuidar em 

Enfermagem 

Ética e Legislação Profissional 
01 01 30 

30 Semiologia em Enfermagem Anatomia Aplicada/ Fisiologia/ 

Biofísica 02 02 60 

31 Seminário de Integração Curricular 

IV 

SIC III 
02 **** 30 

 

 Total créditos 24 

Carga horária total 360 
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5º Período - A Família e a Enfermagem 

   Créditos Carga 

Horária Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria Prática 

32 Saúde da Mulher no Contexto Socio- 

Familiar 

Sociologia/ Ética e Legislação 

Profissional/ Fisiologia/ 

Semiologia em 

Enfermagem 

02 02 60 

33 A Criança e o

 Adolescente no Contexto 

Familiar 

Sociologia/ Ética e Legislação 

Profissional/ Fisiologia/ 

Semiologia em 

Enfermagem 

02 02 60 

34 Patologia Fisiologia/ Parasitologia/ 

Microbiologia e Imunologia 
02 01 45 

35 Educação, Saúde e Trabalho Sociologia/ Psicologia Aplicada 

à Saúde/Saúde Ambiental/ 

Saúde Mental/ Enfermagem e 

Promoção da Saúde/ Ética e 

Legislação 

Profissional 

02 01 45 

36 Saúde do Adulto e do Idoso Sociologia/ Ética e 

02 02 60 
Legislação Profissional/ 

Fisiologia/ Semiologia em 

Enfermagem 

37 Semiotécnica em Enfermagem Farmacologia/Semiologia 

em Enfermagem 
02 02 60 

38 Seminário de Integração Curricular V Seminário de Integração 

Curricular IV 
02 **** 30 

 Total créditos 24 

 

Carga horária total 360 
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6º Período - O Processo de Cuidar em Enfermagem 

 

   Créditos Carga 

Horária Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria Prática 

39 Organização dos Serviços de Saúde Saúde Ambiental/ 

Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

02 02 60 

40 Antropologia   _  01 01 30 

41 Projeto de Pesquisa I Metodologia Científica/ 

Bioestatística 
01 01 30 

42 Prática de Letramento   Práticas de Leitura 

Textual  
01 01 30 

43 Nutrição em Enfermagem   _  01 01 30 

44 Enfermagem Clínica  Teorias do Cuidado  

Humano e da 

Enfermagem/ Ética e 

Legislação Profissional / 

Patologia/ Semiotécnica em 

Enfermagem 

03 03 90 

45 Enfermagem e Doenças 

Transmissíveis 

Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

02 02 60 

46 Seminário de Integração Curricular 

VI 

Seminário de Integração 

Curricular V 

02 **** 30 

 Total créditos 24 

Carga horária total 360 
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7º Período - O Processo de Cuidar em Enfermagem – Atenção Básica 

 

 

   Créditos Carga 

Horária Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria Prática 

47 Prevenção e Promoção da Saúde da 

Mulher 

Saúde da Mulher no 

Contexto Sócio- 

Familiar/Semiotécnica em 

Enfermagem 

02 02 60 

48 Prevenção e Promoção da Saúde da 

Criança e do Adolescente 

A Criança e o Adolescente 

no Contexto Familiar/ 

Semiotécnica em 

Enfermagem 

02 02 60 

49 Enfermagem Cirúrgica Enfermagem Clínica 03 02 75 

50 Enfermagem na Atenção 

Psicossocial 

Sociologia/ Psicologia 

Aplicada à Saúde/ Saúde 

Mental 

02 01 45 

51 Enfermagem em Saúde do Adulto e 

Idoso 

 Enfermagem Clínica

  
02 02 60 

52 Disciplina Eletiva I CONSULTAR QUADRO 

DE ELETIVAS 
01 01 30 

53 Seminário de Integração Curricular 

VII 

Seminário de Integração 

Curricular VI 
02 **** 30 

 Total créditos 24 

Carga horária total 360 
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8º Período - O Processo de Cuidar em Enfermagem- Atenção Hospitalar 

 

   Créditos Carga 

Horária Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria Prática 

54 O Cuidar da Mulher em Situações 

de Maior Complexidade 

Prevenção e Promoção da 

Saúde da Mulher 
03 02 75 

55 O Cuidar da Criança e do 

Adolescente em Situações de Maior 

Complexidade 

Prevenção e Promoção da 

Saúde da Criança e do 

Adolescente 

03 03 75 

56 Administração Hospitalar Educação, Saúde e 

Trabalho/ Organização dos 

Serviços de Saúde/ 

Enfermagem Cirúrgica. 

03 02 75 

57 Saúde do Adulto e do Idoso Maior 

Complexidade 

Enfermagem em Saúde do 

Adulto e Idoso 
03 03 75 

58 Disciplina Eletiva II CONSULTAR QUADRO 

DE ELETIVAS 
01 01 30 

59 Seminário de Integração Curricular 

VIII 

Seminário de Integração 

Curricular VII 
02 **** 30 

 Total créditos 360 

Carga horária total 24 
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9º Período Estágio Supervisionado – Atenção Básica 

 

 

 

   Créditos Carga 

Horária Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria Prática EST.S UP. 

60 Estágio de Enfermagem em 

Saúde da Mulher 

O Cuidar da Mulher em 

Situações de Maior 

Complexidade 

***** ***** 04 80 

61 Estágio de Enfermagem em 

Saúde da 

Criança e Adolescente 

O Cuidar da Criança e do 

Adolescente em Situações de 

Maior Complexidade 

***** ***** 04 80 

62 Estágio de Enfermagem Saúde do 

Adulto e do Idoso 

Enfermagem na Atenção 

***** ***** 05 100 
Psicossocial Saúde do 

Adulto e do Idoso Maior 

Complexidade 

63 Estágio de Enfermagem Saúde 

Mental 

Enfermagem na Atenção 

Psicossocial 
***** ***** 03 60 

64 Estágio Administração de 

Serviços da Rede Básica 

Organização dos Serviços de 

Saúde 
***** ***** 04 80 

65 Projeto de Pesquisa II Projeto de Pesquisa I 02 02   60  

 TOTAL DE CRÉDITOS 360 

CARGA HORÁRIA TOTAL 24 
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10º Período - Estágio Supervisionado – Atenção Hospitalar 

 

   Créditos Carga 

Horária Nº UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria Prática EST.S UP 

66 Estágio em Enfermagem 

Obstétrica e Ginecológica 

Estágio de Enfermagem em 

Saúde da Mulher 

*****  04 80 

67 Estágio de Enfermagem 

Pediatria 

Estágio de Enfermagem em 

Saúde 

da Criança e Adolescente 

*****  04 80 

68 Estágio na Atenção Psicossocial Estágio de Enfermagem 

Saúde 

Mental 

*****  03 60 

69 Estagio Adulto e Idoso Maior 

Complexidade 

Estágio de Enfermagem 

Saúde do 

Adulto e do Idoso 

*****  05 100 

70 Estagio Administração do 

Cuidado de Enfermagem 

Administração Hospitalar *****  04 80 

71 Trabalho de Conclusão de Curso Projeto de Pesquisa II 04 **** **** 60 

 Total créditos 360 

Carga horária total 24 
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Disciplinas Eletivas 

    Créditos Carga 

Horária 
UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito    Teoria    Prática  

Enfermagem em Emergência* Enfermagem Clínica 01 01   30 

Enfermagem em Oncologia* Enfermagem Clínica 01 01   30 

Políticas de Segurança de Paciente*  01 01   30 

Sistematização de Assistência de 

Enfermagem* 

Teorias do Cuidado Humano e 

da Enfermagem 

01 01   30 

  

Disciplinas Optativas 

  Créditos Carga Horária 

UNIDADES CURRICULARES Pré-Requisito Teoria   Prática   

Libras _ 01 01 30 

Língua Estrangeira _ 01 01 30 

Diagnóstico por Imagem _ 01 01 30 

Princípios em Enfermagem Forense _ 01 01 30 

 

 

CORRESPONDÊNCIA ENTRE CARGAHORÁRIA E SISTEMA DE CRÉDITOS 

EDUCACIONAIS 

 

Carga Horária/ TEÓRICO-

PRÁTICA 

15h CRÉDITOS/ TEÓRICO-PRÁTICA 01 

Carga Horária/ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

20h CRÉDITOS/ ESTÁGIO SUPERVISIONADO 01 

 

Carga Horária/ATIVIDADES 

COMPLENTARES 

20h CRÉDITOS/ATIVIDADES COMPLENTARES 01 
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 3.5.9.2-Unidades Curriculares Eletivas 

 

Unidades Curriculares eletivas são aquelas constantes da matriz curricular, de livre escolha do 

aluno regular, para fins de enriquecimento cultural, de aprofundamento e/ou atualização de 

conhecimentos específicos que complementem a formação acadêmica. É parte integrante da matriz 

curricular, componente integrante do currículo pleno, para efeito de conclusão de Curso. 

A matriz curricular além de apresentar unidades Curriculares obrigatórias e optativas poderá 

contemplar, para afins de enriquecimento na formação acadêmica, unidades Curriculares eletivas. A 

matriz curricular do Curso de Enfermagem estabelecerá um elenco de unidades Curriculares que estão 

apresentadas no Projeto Pedagógico do Curso. Serão oferecidas as unidades Curriculares Enfermagem 

em Emergência; Políticas de Segurança do Paciente; Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

Enfermagem Oncológicas, todas com 30 horas. 

Trata-se de um elenco de unidades Curriculares, devendo o aluno ter a obrigatoriedade de 

cumprir 60 horas de carga horária ao longo do Curso, divididas em duas unidades Curriculares. A 

matriz curricular indica que a unidade temática eletiva I seja cursada no módulo 7 – O Processo de 

Cuidar em Enfermagem-Atenção Básica e a unidade temática eletiva II no módulo 8 - O Processo de 

Cuidar em Enfermagem - Atenção Hospitalar. O elenco de unidade Curriculares eletivas oferecidas 

estarão sujeitas à ampliação e alterações conforme demanda de discentes, docentes ou social. 

As unidades Curriculares eletivas deverão ser cumpridas pelo aluno, sob a orientação 

pedagógica da Coordenação de Curso. Esta orientação se dá no período anterior à oferta da unidade 

temática eletiva, quando a coordenadora do Curso comparecerá à sala de aula para expor e explicar aos 

discentes quais serão as unidades Curriculares eletivas assim como suas ementas. A exposição tem a 

finalidade de fundamentar a escolha do aluno que ocorrerá por meio de uma votação simples. A unidade 

temática eletiva mais votada será oferecida. Esta decisão dos discentes será documentada em ata. 
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3.5.9.3-Unidades Curriculares Optativas 

 

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá com o intuito de apoiar 

e incentivar os estudantes na busca pela singularização da experiência curricular oferecerá unidade 

Curriculares optativas em área de interesse do estudante e em consonância com a evolução científica 

da profissão. 

Serão oferecidas as unidades Curriculares de Libras,Língua Estrangeira, Diagnóstico por Imagem e 

Princípios em Enfermagem Forense após discussão do NDE . 

O estudante para inscrever –se  nessa modalidade de unidade temática deverá procurar a 

Secretaria Geral das Coordenações de Curso e matricular-se na unidade temática de sua preferência 

que esteja sendo oferecida para o Curso, essa relação será encaminhada para a Secretaria Acadêmica 

onde será lançada no seu diário acadêmico, sendo essas unidade Curriculares computadas nas 

atividades complementares e destacadas no histórico do discente  como optativa. O estudante de 

Enfermagem não tem obrigação de cursar um quantitativo mas será incentivado e estas atividades serão 

computadas como atividades complementares, que deverão ser cursadas a partir do 5º módulo. 

 

                  3.5.10-Atividade Extraclasse 

 

As Atividades Extraclasse (AE) previstas no Curso de Enfermagem serão desenvolvidas para 

integrar e/ou sedimentar conhecimentos específicos previstos no desenvolvimento das unidades 

Curriculares curriculares que estejam previstas  nos planejamentos e cronogramas. 

As atividades extraclasse serão componentes curriculares enriquecedores e complementadores 

do perfil do formando.Possibilitarão o reconhecimento de habilidades, inclusive adquiridas fora do 

ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, pertinentes, 

transversais, opcionais e de interdisciplinaridade; especialmente nas relações com o mercado do 

trabalho . Essas atividades não deverão ser computadas como atividade complementar obrigatória, ela 

é uma atividade acadêmica da unidade temática. 
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3.6. Conteúdos curriculares 

 

3.6.1-Núcleo de Unidade Curriculares 

O Currículo do Curso de Enfermagem não demarca uma separação entre ciclo básico e 

profissional e as unidade curriculares básicas e profissionalizantes dialogam entre si. 

MÓDULO 1 - A Enfermagem e Eu (Sociologia, Psicologia, Saúde Ambiental, Saúde Mental, Práticas 

de Leitura Textual, Informática em Saúde, História da Enfermagem, Teorias do Cuidado Humano e da 

Enfermagem e Seminário de Integração Curricular I). 

MÓDULO 2 - O Processo Saúde-Doença e a Enfermagem (Anatomia Humana, Biologia Celular, 

Histologia e Embriologia, Metodologia para o Cuidado de Enfermagem, Enfermagem e Promoção da 

Saúde, Seminário de Integração Curricular II e Metodologia Científica). 

MÓDULO 3 - Enfermagem Saúde-Doença e Coletividades (Anatomia Aplicada, Fisiologia, 

Epidemiologia Clínica e Enfermagem, Biofísica, Bioquímica, Ética e Legislação Profissional e 

Seminário de Integração Curricular IIII). 

MÓDULO 4 - Enfermagem e Coletividades (Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, 

Bioestatística, Farmacologia, Enfermagem em Saúde Coletiva, Medidas Alternativas de Cuidar em 

Enfermagem, Semiologia em Enfermagem e Seminário de Integração Curricular IV). 

MÓDULO 5 - A Família e a Enfermagem - (Saúde da Mulher no Contexto Sócio- Familiar, A Criança 

e o Adolescente no Contexto Familiar, Patologia, Educação, Saúde e Trabalho, Saúde do Adulto e 

Idoso, Semiotécnica em Enfermagem e Seminário de Integração Curricular V). 

MÓDULO 6 - O Processo de Cuidar em Enfermagem (Organização dos Serviços de Saúde, 

Antropologia, Projeto de Pesquisa I, Prática de Letramento, Nutrição em Enfermagem, Enfermagem 

Clínica, Enfermagem e Doenças Transmissíveis, Seminário de Integração Curricular VI). 

MÓDULO 7 - O Processo de Cuidar em Enfermagem – Atenção Básica (Prevenção e Promoção da 

Saúde da Mulher, Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso, Enfermagem Cirúrgica, Enfermagem na 

Atenção Psicossocial, Enfermagem e Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente, Unidade 

temática Eletiva I* e Seminário de Integração Curricular VII). 
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MÓDULO 8 - O Processo de Cuidar em Enfermagem - Atenção Hospitalar (O Cuidar da Mulher em 

Situações de Maior Complexidade, O Cuidar da Criança e do Adolescente em Situações de Maior 

Complexidade, Enfermagem e Reabilitação Psicossocial, Administração Hospitalar, Saúde do Adulto 

e do Idoso de Maior Complexidade,  Eletiva II* e Seminário de Integração Curricular VIII). 

MÓDULO 9 - Estágio Supervisionado - Atenção Básica (Estágio de Enfermagem em Saúde da 

Mulher, Estágio de Enfermagem em Saúde da Criança e Adolescente, Estágio de Enfermagem em 

Saúde do Adulto e do Idoso, Estágio de Enfermagem Saúde Mental, Estágio Administração de Serviços 

da Rede Básica e Projeto de Pesquisa II. 

MÓDULO 10 - Estágio Supervisionado - Atenção Hospitalar (Estágio em Enfermagem Obstétrica e 

Ginecológica, Estágio de Enfermagem Pediátrica, Estágio em Reabilitação Psicossocial, Estágio 

Adulto e Idoso de Maior Complexidade, Estágio Administração do Cuidado de Enfermagem, Trabalho 

de Conclusão de Curso). 

 

3.6.2-Ementas da Matriz curricular 

As ementas, períodos, carga horária, docente e referências básicas e complementares da Matriz do 

Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas, estão descritas no quadro 2. 

Quadro 2- Ementas e Referências Bibliográficas Básicas e Complementares do Curso de Enfermagem 

da FAMAR-Matriz de Créditos, 2018. 

 

Quadro 2.  Ementas da Matriz de Sistema Créditos  

 

1º Módulo de Enfermagem - A Enfermagem e Eu 

Unidade Curricular SOCIOLOGIA 

Período de oferta: 1ªP 

Carga-horária: 02 créditos 

Ementa: A vida social e seus componentes. As classes sociais. O homem e o meio 

ambiente. O fenômeno da globalização e suas consequências para o mundo 
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do trabalho. Enfermagem e sociedade. Instituições e poder. Inclusão e 

exclusão social. Cidadania. Direitos Humanos. 

Bibliografia Básica 1 DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. São Paulo: Atlas, 2012. X, 

273 p. ISBN 9788522473212 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466139/cfi/4!/4/2

@100:0.00 

 

2-SILVA, E.A. Sociologia aplicada à enfermagem. – Barueri, SP: manole, 

2012. – (Série enfermagem). Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455661/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

 

3-DEMO, P. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade 

e desigualdade social. 1. ed. 6. reimpr. – São Paulo : Atlas, 2013. 

Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466047/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

Bibliografia 

Complementar 

1- BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da 

realidade. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 239 p. ISBN9788532605986 

 

2- REIGOTA, Marcos. Meio ambiente e representação social. 8. ed. São 

Paulo: Cortez, 2010. 93 p. ISBN 9788524915994 

 

3-GIL, A. C. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2011. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489930/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466139/cfi/4!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466139/cfi/4!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455661/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455661/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466047/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466047/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489930/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489930/cfi/0!/4/2@100:0.00
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4-SCHAEFER, R. T. Sociologia. – 6. ed. – Porto Alegre : AMGH, 2014. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858055316

1/cfi/0!/4/2@100:0.00 

5-SCHAEFER, R. T. Fundamentos de sociologia.– 6. ed. – Porto Alegre : 

AMGH, 2016. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555714/cfi/6/2!/4

/2/2@0:0.0695 

 

6-SCHOLZE, M. L. A legislação e as decisões que protegem os direitos das 

mulheres nos tribunais brasileiros. Revista jurídica do CESUCA v.2, n. 3, 

ago/2014. Disponível em: 

http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/634 

Professor que ministra: Irenilda Reinalda Barreto de Rangel Moreira Cavalcanti 

Unidade Curricular PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE 

Período de oferta: 1ªP 

Carga-horária: 03 créditos 

Ementa: A ação social. Principais correntes do conhecimento em psicologia. 

Aplicações da psicologia ao cuidado em saúde. A psicologia e sua 

contribuição para a integralidade da assistência em saúde. Acesso à saúde - 

mediante as desigualdades étnico-raciais. Produção do conhecimento sobre 

gênero, raça e saúde. Enfermagem, trabalho, sofrimento e Meio ambiente. 

Bibliografia Básica 1- ARAÚJO, V ;HELOISE, G; LÍVIA M; NELSON, L (ORGS.) 

Horizontes da Psicologia Hospitalar: saberes e fazeres. Editora: 

ATHENEU, 2015. 

 

2-ANDREOLI, P.B.A.; CAIUBY, A.V.S.; LACERDA, S.S. Psicologia 

hospitalar. – Barueri, SP : Manole, 2013.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555714/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0695
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555714/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0695
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/634
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Bibliografia 

Complementar 

1-MIOTTO, E. C. Neuropsicologia clínica. - 2. ed. - [Reimpr.]. - Rio de 

Janeiro : Roca, 2018. 522 p. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730976/cfi/6/2!/4

/2/2@0:0 

2-SANTOS, N. O. Psicologia hospitalar, neuropsicologia e interlocuções 

| avaliação, clínica e pesquisa. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Roca, 2016. 

Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730068/cfi/6/2!/4

/2/2@0:29.1 

3-FELDMAN, R. S. Introdução à psicologia. – 10. ed. – Porto Alegre: 

AMGH, 2015. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554892/cfi/0 

4-BAPTISTA, M. N. Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos 

clínicos. - 3. ed. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2018. 340 

p. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733557/cfi/6/22!/

4@0:0 

5-CORTEZ, C. M. Fisiologia aplicada à psicologia. - Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1964-

3/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Professor que ministra  Marilei de Melo Tavares e Souza 

Unidade Curricular SAÚDE AMBIENTAL 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852044023

0/cfi/0!/4/4@0.00:37.0 

 

3-MYERS, D. G. Psicologia. - 11. ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 

2019. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730976/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730976/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730068/cfi/6/2!/4/2/2@0:29.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730068/cfi/6/2!/4/2/2@0:29.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554892/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733557/cfi/6/22!/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733557/cfi/6/22!/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1964-3/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1964-3/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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Período de Oferta: 1º 

Carga-horária: 03 créditos 

Ementa: Estudo dos problemas ambientais. Suas influências na saúde e na qualidade 

de vida da população humana. 

Bibliografia Básica 1-SOLHA, R. K. T. Vigilância em saúde ambiental e sanitária - 1. ed. -- 

São Paulo: Érica, 2014. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513201/cfi/0!/4/4

@0.00:0.00 

2-BOTKIN, D. B. Ciência ambiental: Terra, um planeta vivo. - [Reimpr.]. 

- Rio de Janeiro : LTC, 2018. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2277-

2/cfi/0!/4/4@0.00:57.5 

3 RUSCHEINSKY, Aloísio. (Org.). Educação ambiental: abordagens 

múltiplas. 2. ed., revista e ampliada São Paulo: Ed. Penso, 2012. 312 p. 

ISBN 9788563899866 01 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563899873/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

Bibliografia 

Complementar: 

1-MILLER, G. T. Ciência ambiental. - São Paulo : Cengage Learning, 

2015. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118663/cfi/0!/4/4

@0.00:44.1 

2-BARSANO, P. R. Poluição ambiental e saúde pública - 1. ed. -- São 

Paulo: Érica, 2014. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521695/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

3-PHILIPPI JR, A.;  PELICIONI, M.C.F. Educação ambiental e 

sustentabilidade/editores - 2. ed rev. e atual.. -- Barueri, SP: Manole, 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513201/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513201/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2277-2/cfi/0!/4/4@0.00:57.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2277-2/cfi/0!/4/4@0.00:57.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563899873/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563899873/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118663/cfi/0!/4/4@0.00:44.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118663/cfi/0!/4/4@0.00:44.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521695/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521695/cfi/0!/4/2@100:0.00
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Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852044502

0/cfi/0!/4/4@0.00:21.1 

4-PHILIPPI JUNIOR, Arlindo (Ed.). Saneamento, saúde e ambiente: 

fundamentos para um desenvolvimento sustentável. São Paulo: USP, 

Faculdade de Saúde Pública, Manole, 2005. 842 p. ISBN 8520421881.         

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852044212

8/cfi/0!/4/2@100:0.00 

5-SHAMMAS, Nazih K.; WANG, Lawrence K. Abastecimento de água e 

resíduos. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 751 p. ISBN 

9788521622833 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2350-

2/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Professor que ministra: Cátia Maria dos Santos Diogo Silva 

Unidade Curricular SAÚDE MENTAL 

Período de oferta: 1ªP 

Carga-horária: 03 créditos 

Ementa: Saúde mental, subjetividade e o autoconhecimento. Ação comunicativa e o 

relacionamento interpessoal. O sujeito e o grupo. Diversidade cultural, 

étnicas, raciais e formas de acolhimento. Cidadania e saúde mental. 

Estratégias minimizadoras de conflitos emocionais. Globalização. Formas de 

organização social e econômica. Psicossomática. 

Bibliografia Básica 1- MARCOLAN, João Fernandes; CASTRO, Rosiani, C.B.R. 

Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria: desafios e possibilidades 

do novo contexto de cuidar. Rio de Janeiro: Elseiver, 2013. 

 

2-THORNICROFT, Graham; TANSELLA, Michele. Boas práticas em 

saúde mental comunitária. Barueri, SP: Manole, 2010. 179 p. ISBN 

9788520430842 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2350-2/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2350-2/cfi/0!/4/2@100:0.00


 
 

 

115 
 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442944/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

3-VIDEBECK, S. L. Enfermagem em saúde mental e psiquiatria– 5. ed. 

– Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2012. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327297/cfi/0 

Bibliografia 

Complementar 

1-BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Saúde mental. Brasília, 2013. 176 p. 

ISBN 978-85-334-2019-9  

Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_ba

sica_34_saude_mental.pdf 

2-ARKOWITZ, H. et al. Entrevista Motivacional no Tratamento de 

Problemas Psicológicos . 1. ed. São Paulo: Roca, 2012. 304 p. ISBN: 

9788572418638 

3-KAPLAN, Harold I.; SADOCK, Benjamin J.; GREBB, Jack A. 

Compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica. 

9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584 p. ISBN 9788536307633 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858271379

2/cfi/0!/4/2@100:0.00 

4-FUKUDA, I´7  .M.K; STEFANELLI, M.C.; ARANTES, E.C. 

Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistências . 2. ed. São 

Paulo: Manole, 2017. 676 p. ISBN: 9788520453704 

 5-MASTROROSA, F. M. Enfermagem em clínica psiquiátrica. -- 1. ed. -

- São Paulo : Érica, 2014.  

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978853652085

8/cfi/0!/4/2@100:0.00 

6-REZENDE, Rachel de Carvalho de et al. Expressões corporais no 

cuidado: uma contribuição  à Comunicação  da Enfermagem. Rev. Bras.  

Enferm.,  Brasília, v.68, n. 3, p.490-496, jun. 2015. Disponível 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442944/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442944/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327297/cfi/0
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em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00347167201

500030049 0&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 14 fev. 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/0034- 7167.2015680316i. 

Professor   que ministra Manoela Alves 

Unidade Curricular PRÁTICA DE LEITURA TEXTUAL 

Período 1ªP 

Carga-horária: 02 créditos 

Ementa: Oralidade escrita. Estratégias de leitura e escrita. Coesão e coerência textual. 

Construção de textos técnicos e acadêmicos. Expressão verbal e escrita. 

Comunicação e expressão em enfermagem respeitando as diferenças étnicas 

e raciais. 

Bibliografia Básica 1-AIUB, T. Português : práticas de leitura e escrita. Porto Alegre : Penso, 

2015.  

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858429066

6/cfi/0!/4/2@100:0.00 

2-SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. – 3. ed. –2. reimp. – 

Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2014. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179277/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

3-TERCIOTTI, S. H. Português na prática: para cursos de graduação e 

concursos públicos. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-

9/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Bibliografia 

Complementar 

1-MEDEIROS, J.B.; TOMASI, C. Redação de artigos científicos – 

Métodos de realização, seleção de periódicos, publicação. 1.ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001532/cfi/6/2!/4

/2/2@0:0 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S00347167201500030049
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S00347167201500030049
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680316i
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680316i
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179277/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179277/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001532/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001532/cfi/6/2!/4/2/2@0:0


 
 

 

117 
 
 

 

2-AZEVEDO, R. Português. – São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502623927/cfi/0 

3-KOCH, I. G. V; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. 17.ed. São 

Paulo: Contexto, 2009. 118 p. ISBN 8585134600 

4-LEITE, Y.; CALLOU, D. Como falam os brasileiros. 3. ed Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 73 p. (Descobrindo o Brasil) ISBN 8571106509 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978853780216

8/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

 5-JARDILINO, J.R.L; ARAÚJO, R.M.B. Educação de jovens e adultos 

sujeitos, saberes e práticas . 1. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2014. 330 p. 

ISBN: 9788524923081 

Professor que ministra Adiel Ricc 

Unidade Curricular TEORIAS DO CUIDADO HUMANO E DA ENFERMAGEM 

Período de oferta: 1ªP 

Carga-horária: 04 créditos 

Ementa: Reconhecimento das teorias de Enfermagem como suporte para teoria e a 

pratica de Enfermagem. Dimensões do cuidado. O enfermeiro no contexto da 

saúde. Instrumentos básicos da assistência. Desenvolvimento de habilidades 

para buscar, avaliar e integrar as evidências oriundas da prática clínica para a 

promoção da segurança do paciente. Pensamento crítico na enfermagem. A 

arte de cuidar: o corpo e a arte, gênero e aspectos culturais e ambientais. 

Bibliografia Básica 1- BRAGA, Cristiane Giffoni, SILVA, José Vitor. Teorias de 

Enfermagem.1ªed. Salvador, Látria, 2011. ISBN: 9788576140702 

2- MCEWEN, M ; WILLS ,E M. Bases Teóricas de 

Enfermagem.4ªed.Porto Alegre. Artmed,2015. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712887/cfi/0!/

4/2@100:0.00 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502623927/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712887/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712887/cfi/0!/4/2@100:0.00


 
 

 

118 
 
 

 

3-TANNURE,  Meire  Chucre;  PINHEIRO,  Ana  Maria. SAE: 

sistematização da assistência de enfermagem. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 

Bibliografia 

Complementar 

1- ALMEIDA, M.A. Processo de enfermagem na prática clínica: estudos 

clínicos baseados na prática do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. – 

Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2011. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325842/cfi/0!/

4/4@0.00:10.7 

2-CRUZ, Andréa Porto da, (Org.). Curso didático de enfermagem. 5. ed. 

São Caetano do Sul, Yendis, 2009. 2 v. ISBN 9788577281213 

 

3- FERNANDES, C.R. Fundamentos do Processo Saúde Doença 

Cuidado. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Águia Dourada, 2010. 384 p. ISBN: 

978-85-88656-36-9. 

 

4- DESLANDES, S.F. Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, 

dilemas e práticas. 1ed. 3 reimp. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2014. 416 

pp. ISBN: 85-7541-079-2. 

5- FIGUEIREDO, N.M.A; MACHADO, W.C.A. Corpo & Saúde Condutas 

Clínicas de Cuidar . Rio de Janeiro: Editora Águia Dourada, 2010. 504 p. 

ISBN: 978-85-88656-28-4 

Professor que ministra  Eliara Adelino da Silva 

Unidade Curricular HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 

Período de oferta: 1ªP 

Carga-horária: 03 créditos 

Ementa: Contextualização Histórica da Enfermagem. Compreensão histórica do 

cuidar. Surgimento e institucionalização da enfermagem. Concepções do 

homem. Saúde, gênero, Meio Ambiente e Enfermagem. Enfermagem como 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325842/cfi/0!/4/4@0.00:10.7
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325842/cfi/0!/4/4@0.00:10.7
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prática social. Produção ensino, pesquisa e extensão. Cenários da práxis de 

enfermagem. 

Bibliografia Básica 1- OGUISSO, T., FREITAS, G. F. História da Enfermagem - Instituições e 

Práticas de Ensino e Assistência. 1ªed.: ÁGUIA DOURADA,2015 ISBN: 

97885886566350 

2- OGUISSO, T. (Org.). Trajetória histórica da enfermagem. 1. ed. Barueri 

(SP): Manole, 2014. 286 p. (Série Enfermagem.) ISBN 

9788520438954.Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/boo

ks/9788520448632/cfi/0!/4/4@0.00:0.00  

3- PORTO, F.; AMORIM, W. História da Enfermagem: Identidade, 

Profissionalização e Símbolos. 2ªed. São Caetano do  Sul,  SP:  YENDIS,  

2012.ISBN: 9788577282951 

Bibliografia 

Complementar 

1-OGUISSO, T.; FREITAS, G.F.; GONZALEZ, J.S. Enfermagem História, 

Cultura dos Cuidados e Métodos . 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Águia 

Dourada, 2016. 336 p. ISBN: 978-85-88656-67-3 

2-WALDOW, V.R. Bases e princípios do conhecimento e da arte da 

enfermagem. 1.ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 86p. ISBN: 

9788532636805 

3- SILVA, O. Histórias da enfermagem no universo de cordel. 2ª ed. 

Brasília: Thesaurus Editora, 2013. 324p. ISBN: 9788540902336 

4-OGUISSO, Taka; CAMPOS, Paulo Fernando de Souza; FREITAS, 

Genival Fernandes. Pesquisa em História da 

Enfermagem.1ªed.: MANOLE,2011.ISBN: 9788520432129 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455234/cfi/0!/4/2

@100:0.00 
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5- PADILHA,Maria Itayra Coelho de Souza; BORENSTEI Mirian 

Susskind;SANTOS Iraci dos (Org.). Enfermagem: História de Uma 

Profissão. 1ªed.São Caetano do Sul: Difusão Editora,2011. 

 

6- SANTOS, Tânia Cristina Franco. A ABEn e a preservação da memória 

profissional: implantação do Centro de  Memória  da  Enfermagem.  

Brasileira. Rev.  bras.  enferm. [online]. 2013, vol.66, n.spe, pp.  165-170.  

ISSN  0034-7167.  Disponível  em: 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v66nspe/v66nspea21.pdf   

Professor que ministra Eliara Adelino da Silva 

Unidade Curricular: INFORMÁTICA EM SAÚDE 

Período de oferta: 1ªP 

Carga-horária: 02 créditos 

Ementa: Introdução ao uso do computador e ao sistema operacional. Uso de 

processador de textos. Programação e uso de planilhas eletrônicas. Uso de 

banco de dados em atividades de enfermagem. Introdução à pesquisa em 

Rede. 

Bibliografia Básica 1-MARÇULA, M Informática: Conceitos e Aplicações. - 4. ed. rev.- São 

Paulo: Érica, 2013. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978853650534

3/cfi/0!/4/2@100:0.00 

2-MANZANO, J A N. G. Guia Prático de Informática: Terminologia, 

Microsoft Windows 7, Internet e Segurança, Microsoft Office Word 2010, 

Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft 

Office Access 2010 -- 1. ed. -- São Paulo: Érica, 2011. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519265/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v66nspe/v66nspea21.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519265/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519265/cfi/0!/4/2@100:0.00
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3-MATAR, J. Metodologia científica na era da informática. 3.ed. rev. e 

atualizada.  – São Paulo: Saraiva, 2008.  

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978850208878

8/cfi/0 

 

Bibliografia 

Complementar 

1- ALBERTIN Alberto Luiz; MOURA, Rosa Maria de. Administração de 

informática: funções e fatores críticos de sucesso. 6 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 201 p. ISBN 9788522452699 

 

2- VELLOSO, F. Informática - Conceitos Básicos. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2017. 448p. ISBN: 9788535288131 

 

3-VALLE, A.B et al. Sistemas de Informações Gerenciais em 

Organizações de Saúde . 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 156 p. ISBN: 

9788522507870 

 

4-CAETANO, K C. Informática em Saúde. Uma Perspectiva 

Multiprofissional dos Usos e Possibilidades.1ªEdição, São Caetando do 

Sul: Editora: Yendis;2012. 

 

5- REZENDE, D.A. Planejamento de sistemas de informação e 

informática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005660/cfi/6/2!/4

/2/2@0:0.101 

Professor que ministra Adiel Ricc 

Unidade Curricular: SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR I 

Período de oferta: 1ªP 

Carga-horária: 02 créditos 
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Ementa: Problematização de temas transversais ao desenvolvimento da profissão de 

enfermagem com ênfase na InterUnidade Curricularridade. 

Bibliografia Básica 1-SILVA, M.P.; MALUSÁ, S.; SANTOS, Z.M.S.A. Ensino de 

Enfermagem - Docência Universitária e o princípio da Integralidade do SUS. 

1 ed. Paco Editoral, 2015. 

2- PORTO, F.; AMORIM, W. História da Enfermagem: Identidade, 

Profissionalização e Símbolos. 2ed.  São  Caetano  do  Sul  SP:  Yendis,  

2012. ISBN: 9788577282951 

3-ROMÃO, J. E. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. 7ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2008. 151 p. (Guia da escola cidadã; 2) ISBN 9788524906848 

Bibliografia 

Complementar 

1- LEITE, M. M. J; PERES, H. H. C.; PRADO, C. Tecnologia da 

Informação e da Comunicação em Enfermagem. 1.ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2010. 163p. ISBN: 9788538801627 

 

2-CRUZ, A. P. (Org.). Curso didático de enfermagem. 5ªed. São Caetano 

do Sul: Yendis, 2009. 2 v. ISBN 9788577281213 

 

3-BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano - compaixão pela terra. 5ª ed. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 199 p. ISBN 85-326-2162-7 

 

4-LÜCK, H. Pedagogia interunidade temáticar: fundamentos

 teórico- metodológicos. 17ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 71 p. ISBN 

978853261329 

 

5-ZOCCHE, A.D.; FRIGO, J. O Trabalho Em Enfermagem: Reflexões a 

partir de Situações de Vulnerabilidade no Contexto da Saúde. 1.ed. Curitiba: 

Appris, 2013. 120p. ISBN: 978-85-8192-241-6 

Professo que ministra  Marilei de Melo Tavares  
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2º Módulo de Enfermagem - O Processo Saúde-Doença e a Enfermagem 

 

Unidade Curricular ANATOMIA HUMANA 

Período de oferta 2º 

Carga-Horária 04 créditos 

Ementa Iniciação ao estudo da anatomia sistêmica e regional. Aparelho locomotor, 

articular, muscular, vascular periférico, tegumento comum e nervoso 

periférico. 

Bibliografia Básica 1- SOBOTTA, J.; PAULSEN, F.; WASCHKE, J. Sobotta: atlas de anatomia 

humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

2-DUGANI, S. Anatomia clínica | Integrada com Exame Físico e Técnicas 

de Imagem. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732154/cfi/6/2!/4

/2/2@0:39.8 

 

3-MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia: orientada 

para a clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734608/cfi/6/2!/4

/2/2@0:0 

Bibliografia 

Complementar 

1- COSENZA, Ramon M. Fundamentos de neuroanatomia. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

2218-6/cfi/5!/4/2@100:0.00 

 

2- MACHADO, A. B. M.; HAERTEL, L. M. Neuroanatomia funcional. 3. ed. 

São Paulo: Atheneu, 2014. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732154/cfi/6/2!/4/2/2@0:39.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732154/cfi/6/2!/4/2/2@0:39.8
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734608/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734608/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
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3-GILROY. A.M. Atlas de anatomia. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852773276

5/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

 

4-ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; LUTJEN-DRECOLL, E. Anatomia 

humana : resumos em quadros e tabelas : vasos, nervos e músculos. 2. ed. 

rev. e ampl. -- Barueri, SP : Manole, 2008. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454718/cfi/3!/4/4

@0.00:33.5 

 

5-HARTWIG, W. C. Fundamentos em anatomia. – Dados eletrônicos. – 

Porto Alegre : Artmed, 2008.  

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978853631718

2/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Professor que ministra: Carolina de Lourdes Julião 

Unidade Curricular BIOLOGIA CELULAR 

Período de Oferta 2º 

Carga-Horária 04 créditos 

Ementa Estudo das estruturas, aspectos moleculares e funções da célula animal e 

vegetal. Membrana plasmática, citoplasma e as organelas. Núcleo. Estrutura 

de DNA e RNA. Duplicação do material genético, processos de transcrição e 

tradução. 

Bibliografia Básica 1-ÁRTICO, A. E. Biologia para enfermagem.– Porto Alegre : Artmed, 

2015.Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582

711200/cfi/0!/4/4@0.00:5.28 
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22-JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

   Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

2129-5/cfi/3!/4/2@100:0.00 

 

3-ROSS, M. H; PAWLINA, W. Histologia: texto e atlas em correlação com 

biologia celular e molecular. 6ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852772988

8/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Bibliografia 

Complementar 

 

1-ALBERTS, B. Fundamentos da biologia celular. – 4. ed. – Porto Alegre 

: Artmed, 2017.  

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858271406

5/cfi/0!/4/4@0.00:34.9 

 

2-DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, Jose. De Robertis Bases da biologia 

celular e molecular. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Disponível: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

2386-2/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

 

3-ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. – 6. ed. – Porto Alegre : 

Artmed, 2017. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714232/cfi/0!/4/4

@0.00:66.8 

 

4-SADLER, T. W.; LANGMAN, J. Langman embriologia médica. 11ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 324 p. ISBN 9788527716475 
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Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852772917

8/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

 

5-ZAHA, A.;  FERREIRA, H.B.;  PASSAGLIA, L. M. P. Biologia 

molecular básica. – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 

2014. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858271058

6/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Professor que ministra Cátia Maria Santos Diogo da Silva 

Unidade Curricular METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Período de Oferta 2º 

Carga-Horária 02 créditos 

Ementa O nascimento do pensamento científico. O método científico. A construção 

do conhecimento em enfermagem. A prática da documentação. A função 

social do saber. Elementos do projeto de pesquisa. O impacto da pesquisa em 

enfermagem. Normas para apresentação do relatório científico. 

Bibliografia Básica  1-POLIT, D. F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de 

evidências para a prática da enfermagem. – 9. ed. – Porto Alegre: Artmed, 

2019.Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536

326535/cfi/0!/4/2@100:0.00 

2-MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos 

de metodologia científica. 7ªed São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. ISBN 

9788522457588  

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978859701077

0/cfi/6/10!/4/2@0:0 

3-DE SORDI, J. O. Desenvolvimento de projeto de pesquisa – 1.ed. – São 

Paulo: Saraiva, 2017. 
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Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978854721497

5/cfi/0 

Bibliografia 

Complementar 

1- ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução a metodologia do trabalho 

científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885224783

92/cfi/0!/4/2@100:0.00 

2-SANTOS, J.A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. - 2. ed. – São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852211266

1/cfi/4!/4/2@100:0.00 

3-AZEVEDO, C.B. Metodologia científica ao alcance de todos. - 3. ed. -- 

Barueri, SP : Manole, 2013. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852045011

6/cfi/0!/4/2@100:0.00 

4-YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. – Porto Alegre : Penso, 

2016. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858429083

3/cfi/6/2!/4/4/2@0:0 

5-OLSEN, W. Coleta de dados: debates e métodos fundamentais em 

pesquisa social. – Porto Alegre : Penso, 2015. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858429054

3/cfi/6/2!/4/2/2@0:42.1 

Professor que 

Ministra 

Marilei de Melo Tavares e Souza 

Unidade Curricular HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

Período de Oferta 2º 

Carga-Horária 04 créditos 
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Ementa Técnicas histológicas e citológicas. Histologia do tecido epitelial e 

conjuntivo; dos tecidos cartilaginoso; ósseo; sanguíneo; muscular; nervoso. 

Sistema hemolinfopoiético. Estudo morfofuncional do aparelho reprodutor 

humano. Gametogênese. Etapas do desenvolvimento embrionário. 

Bibliografia Básica 1-GARTNER, L. P. Atlas colorido de histologia. - 7. ed. - [Reimpr.]. - Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2592-

7/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

2-JUNQUEIRA L. C. Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852773217

8/cfi/6/10!/4/2/2/4@0:0 

 

3-GARCIA, S.L.M.; FERNÁNDEZ, C.G. Embriologia. – 3. ed. – Dados 

eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2012. 

Bibliografia 

Complementar 

1- ABRAHAMSOHN, P. Histologia. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2016. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852773010

5/cfi/6/2!/4/2/2@0:48.3 

2- BLEYL, S.B; BRAUER, P.R.; FRANCIS-WEST, P.H. Larsen 

Embriologia Humana . 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 576 p. ISBN: 

9788535283389  

 

     3-MOORE Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORHIA, Mark G. 

Embriologia  

clínica.9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
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4-ROSS, Michael H. Histologia: texto e atlas. 7. ed. – [Reimpr.]. – Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729888/cfi/6/2!/4

/2/2@0:0 

 

5-SADLER, T. W.; LANGMAN, J. Langman embriologia médica. 11ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852772917

8/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Professor ministra que Cátia Maria Santos Diogo da Silva 

Unidade Curricular METODOLOGIA PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM 

Período de Oferta 2º 

Carga-Horária 04 créditos 

Ementa Medidas de biossegurança em saúde. Necessidades humanas básicas. 

Instrumentos básicos da assistência. Processo de Enfermagem. Consulta de 

enfermagem. Instrumentalização para registrar em enfermagem. Habilidades 

básicas de semiologia para a prática de Enfermagem. A avaliação do paciente 

de baixa complexidade (anamnese e somatoscopia). Avaliação das funções 

vitais. Dinâmica corporal. 

Bibliografia 1-BARROS, Alba Lucia Botura Leite de. (Cols.). Anamnese e exame físico: 

Básica avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artmed, 

 reimpressão 2008. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858271292

4/cfi/0!/4/2@100:0.00 

 2- NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem.10. ed. – [Reimpr.] - Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852772959

8/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 
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 3-POTTER, Patricia, PERRY, Ann Griffin. Guia Completo de 

Procedimentos e Competências de Enfermagem, 8ªed., Rio de Janeiro: 

Elsevier,2015. 

  

Bibliografia 

Complementar 

1-DIAGNÓSTICOS de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 

2012- 2014. Porto Alegre: Ar Tmed, 2013. 606 p. ISBN 9788565852104 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978858271504

8/cfi/6/2!/4/4@0:0 

 2-DOENGES, Marilynn E. Diagnósticos de enfermagem; revisão técnica 

Sônia Regina de Souza. – 14. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852773396

0/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

3-CHAVES, L.C.;  Posso, M.B.S. Avaliação física em enfermagem. 

Barueri, SP : Manole, 2012. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852044426

9/cfi/0!/4/4@0.00:47.5 

4-LYNN, Pamela. Manual de habilidades de enfermagem clínica de 

taylor. – Porto Alegre : Artmed, 2012. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327242/cfi/0 

 

5-CARPENITO, Lynda Juall. Manual de diagnósticos de enfermagem.15. 

ed. – Porto Alegre : Artmed, 2018. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582714676/cfi/6/2!/4

/2/2@0: 

Professor que 

ministra 

Eliara Adelino da Silva 

Unidade Curricular ENFERMAGEM E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Período de Oferta 2º 
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Carga-Horária 04 créditos 

Ementa Promoção e Prevenção da Saúde e a Enfermagem. Paradigmas de Atenção 

em Saúde. 

 Qualidade de vida. Cidadania. Participação Popular. Migração, tráfico e 

violência contra mulheres. Educação em Saúde. Organismos nacionais e 

regionais. Práticas culturais e locais de Saúde. Integralidade e Saúde. Políticas 

de Promoção da equidade em saúde. 

Bibliografia Básica 1- SILVA, M.P.; MALUSÁ, S.; SANTOS, Z.M.S.A. Ensino de 

Enfermagem - Docência Universitária e o princípio da Integralidade do SUS. 

1 ed. Paco Editoral, 2015. 

 

2-SOARES, C.B.; CAMPOS C.M.S. Fundamentos de saúde coletiva e o 

cuidado de enfermagem.-Barueri, SP : manole, 2013. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455296/cfi/0!/4/4

@0.00:37.0 

 3- TANAKA, O. Y.; RIBEIRO, E. L.; LOCATELLI, C. A. Avaliação em 

saúde: contribuições para incorporação no cotidiano. Rio de Janeiro : 

Atheneu, 2017. 

  

Bibliografia 

Complementar 

1- 1-BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde, migração, tráfico e violência 

contra mulheres. Brasília (DF): Editora MS, 2013. 195 p. ISBN 

9788533420168. 

2-SOUZA, M. C. Enfermagem em saúde coletiva: teoria e prática. Horta. – 

2. ed. – [Reimpr.]. – Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2018. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852773236

9/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 
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3-PELICIONI, M. C. F. Educação e promoção da saúde: teoria e prática. – 

2. ed. – Rio de Janeiro: Santos, 2019.: il. 632 p. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734745/cfi/6/2!/4

/2/2@0:0 

 

       4- LIMA, P.M.F. Violência contra a mulher: O Homicídio Privilegiado 

e a Violência Doméstica . 2. ed. São Paulo: Selo Editorial: Atlas, 2013. 192 

p. ISBN: 9788522477388 

 

5-SANTOS, A.S; CUBAS, M.R. Saúde Coletiva: Linha de Cuidados e 

Consulta de Enfermagem . 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 304 p. 

ISBN: 9788535239461 

Professor que ministra Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves 

Unidade Curricular SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR II 

Período de Oferta 2º 

Carga-Horária 02 créditos 

Ementa Problematização de temas transversais a formação do enfermeiro com ênfase 

no estilo da vida, na saúde do ambiente e na interUnidade Curricularridade. 

Bibliografia Básica 1- MURTA, G. F. (Org.). Saberes e práticas: guia para ensino e aprendizado 

de enfermagem. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2010. 6 v. (Série curso 

de enfermagem) ISBN9788578080662 (v. 1) 

 

2- DESLANDES, S.F. Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, 

dilemas e práticas. 1ed. 3 reimp. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2014. 416 

pp. ISBN: 85-7541-079-2. 

 

3-GIOVANI, A. M. M. et al. Procedimentos de enfermagem . São Paulo: 

Manole, 2014. 684 p. ISBN: 9788520448205 
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Bibliografia 

Complementar 

1-SENNA, A.M et al. Gestão dos serviços em saúde . 2. ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2015. 172 p. ISBN: 9788522517404 

2-CHAVES, L.D.; SOLAI, C.A. SAE – Sistematização da Assistência de 

Enfermagem – Considerações Teóricas e Aplicabilidade. 2.ed. São Paulo: 

2013. 

 

2- 3-AGUIAR, Z.N. SUS: Sistema Único de Saúde : Antecedentes, percurso, 

perspectivas e desafios. 2. ed. São Paulo: Martinari, 2015. 272 p. ISBN: 

9788581160559 

3-  

4-LÜCK, H. Pedagogia interdisciplinar : fundamentos teórico- 

metodológicos. 12ª ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 92 p. ISBN 8532613292 

5-MUNARI, D. B.; RODRIGUES, A. R. F. Enfermagem e grupos. 2ª. Ed. 

Goiânia: AB Ed., 2003. IX 82 p. (Coleção curso de enfermagem) ISBN 

8574980854 

Professor que 

ministra 

Geísa Sereno Velloso 

3º Módulo de Enfermagem - Enfermagem Saúde-Doença e Coletividade 

Unidade Curricular ANATOMIA APLICADA 

Período de Oferta 3º 

Carga-Horária 05 créditos 

Ementa Estudo anatômico dos órgãos e estruturas do Sistema nervoso. Sistema 

sensorial. Sistema genito-urinário masculino, Sistema genito-urinário 

feminino. Sistema digestório, Sistema cardiovascular. Sistema respiratório. 
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Bibliografia Básica 1-MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, A. M. R. Anatomia: 

orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

1104 p. ISBN 9788527716970 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734608/cfi/6/2!/4

/2/2@0:9.97 

 

2. NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 531p. ISBN9788535237481 

 

3-DRAKE, R.; VOGL, A. W.; MITCHELL, A. Gray Anatomia Básica . Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2013. 632 p. ISBN: 9788535262964 

Bibliografia 

Complementar 

1- COSENZA, Ramon M. Fundamentos de neuroanatomia. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 148 p. ISBN 9788527722094 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2218-

6/cfi/5!/4/2@100:0.00 

2-PEZZI, L.H.A. Anatomia clínica baseada em problemas. – 2. ed. – Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732031/cfi/6/24!/

4@0:0 

3-GILROY. A.M. Atlas de anatomia. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885277327

65/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

 

 4-HARTWIG, W. C. Fundamentos em anatomia. – Porto Alegre : Artmed, 

2008. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536317182/cfi/0!/4/2

@100:0.00 
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5- SOBOTTA, J.; PAULSEN, F.; WASCHKE, J.  Sobotta: atlas de 

anatomia humana. 23ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

 

Professor que ministra Carolina de Lourdes Julião 

Unidade Curricular ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 

Período de Oferta 3º 

Carga-Horária 02 créditos 

Ementa Ética de Enfermagem conceitos e princípios. Deontologia de Enfermagem: 

conceitos e deveres profissionais. O código de Deontologia de Enfermagem. 

Enfermagem e a legislação aplicada ao exercício profissional de 

enfermagem. Órgãos de classe da profissão enfermagem. Ética em pesquisa 

de enfermagem. Direitos Humanos e cidadania. 

Bibliografia Básica 1-OGUISSO, TAKA. SCHIMIDT, M.J. O exercício da enfermagem: uma 

abordagem ético-legal. - 4. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885277346

22/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

2-OGUISSO, T.; FREITAS, G.F. Legislação de enfermagem e saúde: 

histórico e atualidades. --Barueri, SP : Manole, 2015. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204485

40/cfi/0!/4/2@100:0.00 

 3- OGUISSO, T.; ZOBOLI, E.L. P. C. (Org.). Ética e Bioética: desafios para 

a enfermagem e a saúde . 2. ed. São Paulo: Manole, 2017. 417 p. Série 

Enfermagem. ISBN: 9788520446737  
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Bibliografia 

Complementar 

1-COFEN. Código de ética e legislação. Conselho Regional de 

Enfermagem, Rio de Janeiro, RJ: Coren/Cofen, 2017. 

 

2- MARTINS, L.; SCHLINK, B. Bioética à luz da liberdade científica: 

Constitucionalidade da Lei de Biossegurança e Dto Alemão. 1. ed. São Paulo: 

Selo Editorial: Atlas, 2014. 248 p. ISBN: 9788522489770 

 

3-FONTINELE JÚNIOR, K. Ética e Bioética em Enfermagem.3ª 

ed.Editora AB EDITORA, 2007. 

1-  

2- 4-CARVALHO, J. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 13. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 2010. 236 p. ISBN 8520005659 

 

4- 5- BARSANO, P. R. Ética profissional. - 1. ed. -- São Paulo : Érica, 2014. 

Disponível:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-365-

1541-0/cfi/0 

6-VARGAS, M A O; RAMOS FRS; SCHNEIDER DG; SCHNEIDER, 

N;SANTOS,AC; LEAL, SMC. Internação por ordem judicial: dilemas éticos 

vivenciados por enfermeiros. Rev. Gaúcha Enferm. vol.34 no.1 Porto 

Alegre Mar. 2013.  

Disponível:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983- 

14472013000100015 

3- 7-SILVA, ALNV, CANDIDO, MCF, DUARTE SJHD, SANTOS RM. 

Infrações e ocorrências éticas cometidas pelos profissionais de enfermagem: 

revisão integrativa. Rev enferm UFPE [on line]. Recife, 9(1):201-11, 

jan.,2015. Disponível em: 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/do

wnl oad/6936/11227 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-365-1541-0/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-365-1541-0/cfi/0
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1983-
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/download/6936/11227
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/download/6936/11227
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/download/6936/11227
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Professor que ministra Lília Marques Simões Rodrigues 

Unidade Curricular FISIOLOGIA 

Período de Oferta 3º 

Carga-Horária 05 créditos 

Ementa Tópicos especiais em Fisiologia e Anatomia dos sistemas: Muscular 

Neurológico, Cardiovascular, Respiratório, Renal e Reprodutora. Integração 

clínica na Assistência em Enfermagem. 

Bibliografia Básica 1-AIRES, M. M. Fisiologia. 4ª ed Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018. 1334 p. ISBN97885277221004 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885277340

28/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

2- GUYTON, C. A. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 11a ed, 2011. 

3-MAURER, M. H. Fisiologia humana ilustrada. 2. ed. -Barueri, SP : 

Manole, 2014. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204495

09/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Bibliografia 

Complementar 

1. COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara 

Koogan, 2011.496 p. ISBN 9788535238945 

2-SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. 

ed. – Porto Alegre : Artmed, 2017. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885827140

41/cfi/0!/4/4@0.00:43.5 

3-FOX, S. I. Fisiologia humana. 7. ed. - Barueri, SP : Manole, 2007. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204499

05/cfi/0!/4/2@100:0.00 

4-BARRETT, K.E. Fisiologia médica de Ganong. – 24. ed. – Dados 

eletrônicos. – Porto Alegre : AMGH, 2014. Disponível: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552935/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

5-PORTH, C. M.; MATFIN, G. Fisiopatologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 2 v. ISBN 9788527716710 (coleção) Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2839-

3/cfi/6/10!/4/2@0:0    

Professor que ministra Eduardo Trajano Lima 

Unidade Curricular EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA E ENFERMAGEM 

Período de Oferta 3º 

Carga-Horária 04 créditos 

Ementa Origem e fundamentos conceituais da epidemiologia. Estudo de metodologia 

empregada em epidemiologia. Coleta e análise de dados epidemiológicos. 

História natural e prevenção das doenças. Saneamento básico. Saúde do 

trabalhador. Epidemiologia das doenças crônica – degenerativas. 

Epidemiologia étnico-raciais. Origem e fundamentos conceituais da 

epidemiologia. Estudo de metodologia empregada em epidemiologia. Coleta 

e análise de dados epidemiológicos. Programa Nacional de Imunização, 

Sistemas de Informações em saúde. Medidas em saúde coletiva. 

Bibliografia Básica 1- ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO, M. L. Epidemiologia & saúde: 

fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. Disponível: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2119-6/cfi/4!/4/2@100:0.00 

2.FRANCO, L. J. Fundamentos de epidemiologia. -2. ed. --Barueri, SP : 

Manole, 2011. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444610/cfi/0!/4/2

@100:0.00 
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3-ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. Epidemiologia & Saúde. 7. 

ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 709 p. ISBN 9788599977842 

Bibliografia 

Complementar 

 

1- 1-ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. 

Introdução a epidemiologia. 4. ed., rev. amp. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

2-BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia 

de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

3-SOARES, C.B.; CAMPOS C.M.S. Fundamentos de saúde coletiva e o 

cuidado de enfermagem. Barueri, SP : manole, 2013. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455296/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

4- CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.). Tratado de saúde coletiva. 

2. ed. São Paulo: Hucitec, 2013. 

S5- SANTOS, A.S; CUBAS, M.R. Saúde Coletiva: Linha de Cuidados e 

Consulta de Enfermagem . 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 304 p. ISBN: 

9788535239461 

Professor que ministra Margarida Maria Donato dos Santos 

Unidade Curricular BIOFÍSICA 

Período de Oferta 3º 

Carga-Horária 03 créditos 

Ementa Biofísica descrita em termos de matéria, energia, espaço e tempo da teoria 

dos campos. Grandezas Físicas. Sistemática da Biofísica em nível molecular 

e supramolecular. Excitabilidade de membrana. Bioeletricidade. 
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Eletrocardiografia. Biofísica da respiração. Biotermologia. Biofísica das 

radiações. 

Bibliografia Básica 1 -PORTH, Carol Mattson; MATFIN, Glenn. Fisiopatologia. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan,2010. 2 v. ISBN 9788527716710 (coleção) 

Disponível: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

2839-3/cfi/6/10!/4/2@0:0 

 

2-SANCHES, J. A. G. Bases da bioquímica e tópicos de biofísica: um 

marco inicial. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

2136-3/cfi/4!/4/2@100:0.00 

 

3-JÚNIOR, C. A. Biofísica essencial. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 2017. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

2127-1/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Bibliografia 

Complementar 

1- CECIL, Russell L.; GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil 

medicina. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v. ISBN 9788535226607 

 

2- GUYTON, C. A. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 11a ed, 2011. 

 

   3-DE ROBERTIS, Eduardo M. F.; HIB, Jose. Bases da Biologia celular e 

molecular. 3a ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

4-COMPRI-NARDY, M. B. Práticas de laboratório de bioquímica e 

biofísica: uma visão integrada. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2009. 
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Disponível: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

1963-6/cfi/0!/4/2@100:0.00 

 

5- GARCIA, E.A.C. Biofísica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2015. 304 p. ISBN: 

9788573782462 

Professor que ministra Ulisses Dias Rodrigues 

Unidade Curricular BIOQUÍMICA 

Período de Oferta 3º 

Carga-Horária 03 créditos 

Ementa Origem dos organismos vivos. Composição química da célula viva. Química 

e metabolismo dos glicídios, lipídios e proteínas. Produção de energia 

metabólica. Equilíbrio ácido-básico e hidroeletrolítico dos fluidos corporais. 

Genética bioquímica. Bioquímica normal e patológica do meio interno. 

Indicação e interpretação dos resultados laboratoriais. 

Bibliografia Básica 1- CHAMPE, P. C; HARVEY, R. A; FERRIER, D. R. Bioquímica 

ilustrada. 5. ed Porto Alegre: Artmed, 2012. XII, 520 p. (Biblioteca Artmed) 

ISBN 9788536326252 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536326917/cfi/0!/4/

4@0.00:0.00 

2-MARZZOCO A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 386 p. ISBN 9788527712842 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2782-

2/cfi/6/10!/4/2/4/2@0:0 

 

3-VOET D.; VOET, J. G. Bioquímica. 4. ed. São Paulo: Artmed, 2013. xxix, 

1481 p. : ISBN 9788582710043 Disponível: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710050/cfi/0!/4/

4@0.00:0.00 

Bibliografia 

Complementar 

1-BAYNES, J.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010.653 p. ISBN 9788535235616 

2-RADWELL, V.W. Bioquímica ilustrada de Harper. – 30. ed. – Porto 

Alegre : AMGH, 2017. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555950/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

3-TOY, E. C. Casos clínicos em bioquímica. – 3. ed. – Porto Alegre : 

AMGH, 2016. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885805557

52/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0688 

 

4-MOTTA, V. T. Bioquímica clínica para o laboratório: princípios e 

interpretações. 5. ed. Rio de Janeiro: MedBook, c2009. XV, 382 p.: ISBN 

9788599977354 

 

5- BERG, J.M et al. Bioquímica. 7. ed. Rio de Janeiro: Sarvier, 2014. 1184 

p. ISBN: 9788527723619 

Professor que ministra Thiago Luiz Pereira Marques 

Unidade Curricular SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR III 

Período de Oferta 3º. 

Carga-Horária 02 créditos 

Ementa Problematização de temas transversais ao desenvolvimento do módulo de 

ensino com ênfase na interUnidade Curricularridade. 
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Bibliografia Básica 1-BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde.Manual 

de doenças mais importantes, por razões étnicas, na população brasileira 

afro-descendente – Brasília: Ministério da Saúde, 2001.Disponível em : 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd06_09.pdf 

 

2- OGUISSO, T.; ZOBOLI, E.L. P. C. (Org.). Ética e Bioética: desafios para 

a enfermagem e a saúde . 2. ed. São Paulo: Manole, 2017. 417 p. Série 

Enfermagem. ISBN: 9788520446737 

 

3-GOMES, P. C.; SILVA, A. C. K. Ética/PSF: Reflexões. 

1ªed.São Paulo: Matinari, 2004. ISBN: 8589788091 

Bibliografia 

Complementar 

1- BRANCO, S. M. O meio ambiente em debate. 3. ed. São Paulo: Moderna 

2010. 127 p. 

2-GORDIS, L. et al. Epidemiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: THIEME 

REVINTER, 2017. 404 p. ISBN: 9788567661230 

3- PIMENTEL, M.M.G.; GALLO,C.V.M.; SANTOS-REBOUÇAS, C.B. 

Genética Essencial. 1.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. ISBN: 

9788527721899 

 4-PHILIPPI JUNIOR, A. (Ed.). Saneamento, saúde e ambiente: 

fundamentos para um desenvolvimento sustentável. São Paulo: USP, 

Faculdade de Saúde Pública, Manole, 2005. 842 p. ISBN 8520421881 

 

5-TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em 

ecologia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 592 p. ISBN 9788536306025 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885363216

84/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Professor  que ministra Denize Duarte Celento 

4º Módulo de Enfermagem - Enfermagem e Coletividades 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd06_09.pdf
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Unidade Curricular PARASITOLOGIA 

Período de Oferta 4º 

Carga-Horária 04 créditos 

Ementa Posição taxonômica. Morfologia. Biologia. Patogenia. Epidemiologia. 

Diagnóstico. Controle e tratamento das principais espécies de parasitos de 

importância médica, pertencentes aos Reinos Protista (filos 

Sarcomastigiphora, Apicomplexa, Ciliophora), Animalia (filos Arthropoda, 

Platyhelminthes e Nematoda) e Fungi. 

Bibliografia Básica 1-FERREIRA, M. U. Parasitologia contemporâne. Guanabara Koogan, Rio 

de Janeiro: 2017. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2194-

3/cfi/5!/4/2@100:0.00 

 

2-NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 

546 p. (Biblioteca biomédica) ISBN 9788538802204  

 

3-REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013. 391 p.ISBN 9788527706933 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2026-

7/cfi/4!/4/2@100:0.00 

Bibliografia 

Complementar 

1-ZAITZ, C. Compêndio de Micologia Médica. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 456p. ISBN: 9788527716109 

 

   2- BUZZI, Z.J. Entomologia Didática . 6. ed. Curitiba: Editora UFPR, 

2013. 579 p. ISBN: 9788573352986 

 

 3- AMATO NETO, V. et al. Parasitologia - uma Abordagem Clínica . 1. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 456 p. ISBN: 9788535228045 
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4-REY, L. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos 

trópicos ocidentais. - 4.ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 

2018. Disponível: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2027-4/cfi/4!/4/2@100:0.00 

5-VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. 4. ed. São 

Paulo: Atheneu, 2010.ISBN 9788538801016 

Professor que 

ministra 

Vinícius Carraro 

Unidade Curricular MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

Período de Oferta 4º 

Carga-Horária 04 créditos 

Ementa Estudo da microbiologia e imunologia. Transmissão,diagnóstico e prevenção 

das infecções pelos microrganismos. Relações microrganismos/ organismo 

humano. Tipos de imunidades. Histocompatibilidade. Respostas imunes 

Doenças autoimunes. Hipersensibilidades. Imunodeficiências. 

Bibliografia Básica 1- ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e 

molecular. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 545 p. ISBN 

9788535222449 

 

2-LICHTMAN, A.H.H; PILLAI, S.; ABBAS, A. Imunologia Básica. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 352 p. ISBN 9788535282511 

 

3-TORTORA, Gerard J; FUNKE, Berdell R; CASE, Christine L. 

Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre:Artmed, 2012. 834 p. ISBN 

9788536326061 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885827135

49/cfi/0!/4/4@0.00:34.6 
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Bibliografia 

Complementar 

1- JAWETZ, E.; MELNICK, J. L.; ADELBERG, E. A. Microbiologia médica. 

25. ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2011. ISBN 85-277-0433-1 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885805533

52/cfi/0!/4/2@100:0.00 

 

2-LEVINSON, W. Microbiologia e imunologia médicas.13. ed. – Porto 

Alegre : AMGH, 2016.  

3-ENGELKIRK, P. G. Burton Microbiologia para as ciências da 

saúde.Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2012. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2495-

1/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

4-APOLÔNIO, A. C. M. Microbiologia bucal e aplicada. 1. ed. - Rio de 

Janeiro : Guanabara Koogan, 2018. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733014/cfi/6/10!/

4/2/4@0:0 

5-PROCOP, G.W. ET AL. KONEMAN. Diagnóstico Microbiológico - 

Texto e Atlas Colorido. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

1872 p. ISBN: 9788527733182 

 

Professor que 

ministra 

Bárbara Cruz Tavares de Macedo Fernandes 

Unidade Curricular BIOESTATÍSITICA 

Período De Oferta 4º 

Carga-Horária 02 créditos 

Ementa Conceitos fundamentais de estatística. Estatística vital. Fatos vitais. Fases do 

método estatístico. População. Coeficientes. Gráficos. Medidas de posição 

ou tendência central. Medidas de dispersão ou variabilidade. Estatística 

hospitalar. Medidas de assimetria. Noções de probabilidade. 
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Bibliografia Básica 1- ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO, M. L. Epidemiologia & saúde: 

fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. 699 p. ISBN 9788527716192 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2119-

6/cfi/4!/4/2@100:0.00 

 

2- ARANGO, H. Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 438 p. ISBN 9788527715584 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1943-

8/cfi/0!/4/2@100:0.00 

 

3-OLIVEIRA, F.E.M. Estatística e probabilidade com ênfase em 

exercícios resolvidos e propostos. 3.ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2017. ISBN 

978-85-216-3383-9 Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633846/cfi/6/10!/

4@0:0 

Bibliografia 

Complementar 

1-CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: Princípios e Aplicações. 

1. ed. São Paulo: ARTMED, 2004, 264P. ISBN 9788536300924 

 

2-ROSNER, B. Fundamentos de bioestatística; tradução: Noveritis do 

Brasil ; revisão técnica: Magda Pires. – São Paulo, SP : Cengage Learning, 

2016. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885221266

68/cfi/0!/4/2@100:0.00 
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3-MATARAZZO, D. C. Análise financeira de balanços: abordagem 

gerencial. 7. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 372 p. ISBN 9788522456925 

 

4-GLANTZ, S. A. Princípios de bioestatística. – 7. ed. – Porto Alegre : 

AMGH, 2014. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553017/cfi/1!/4/2

@100:0.00 

 

5-ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. Epidemiologia & Saúde. 7. 

ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 709 p. ISBN 9788599977842 

Professor ministra Eduardo Trajano Lima 

Unidade Curricular FARMACOLOGIA 

Período de Oferta 4º 

Carga-Horária 04 créditos 

Ementa Introdução à farmacologia. Farmacologia Geral. Principais fármacos que 

atuam no organismo humano. Farmacologia dos sistemas. Farmacologia do 

processo inflamatório. Psicofármacos. 

Bibliografia Básica 1-BRUNTON, L. L.; GOODMAN, Louis G.; GILMAN, Alfred Goodman. 

Goodman e Gilman as bases farmacológicas da terapêutica. 11. ed. Rio 

de Janeiro, RJ: McGraw-Hill, 2010. ISBN 9788563308016. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556155/cfi/0!/4/2

@100:0.00 

 2- RANG, H. P. et al. Rang & Dale farmacologia. 7. ed. Rio  de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 778 p. ISBN9788535241723. 

 3-SILVA Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012.1.325 p. ISBN9788527715935 



 
 

 

149 
 
 

 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

2034-2/cfi/4!/4/2@100:0.00 

Bibliografia 

Complementar 

1-CLARK, Michelle Alexia et al. Farmacologia ilustrada. 5. ed. Porto 

Alegre, RS:Artmed, 2013. x, 611 p.ISBN 9788565852654. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885827132

35/cfi/0!/4/4@0.00:15.5 

 2-LÜLLMANN, H. Farmacologia: texto e atlas. – 7. ed. – Porto Alegre : 

Artmed, 2017. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885827138

15/cfi/0!/4/2@100:0.00 

 3-GUARESCHI, A. P. D. F. Medicamentos em enfermagem: farmacologia 

e administração. - 1. ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885277311

64/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

 4. KATZUNG, B. G. Farmacologia básica e clínica. 10. ed.Porto Alegre: 

AMGH, 2010. 1046 p.ISBN 9788563308054. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885805559

74/cfi/1!/4/2@100:0.00 

 5-FRANCO, A. S. Manual de farmacologia. – Barueri, SP: Manole, 2016. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885204503

21/cfi/0!/4/4@0.00:28.7 

Professor que 

ministra 

Marcelo Catelli 

Unidade Curricular ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 

Período de Oferta 4º 

Carga-Horária 02 créditos 
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Ementa Política Públicas de Saúde. Diagnóstico de região de saúde. Práticas de saúde 

coletiva entre populações afrodescendentes/quilombolas e indígenas. Ações 

de enfermagem 

 

 

 nos Programas de Saúde Pública. O papel do enfermeiro na Saúde Coletiva. 

O Sistema Único de Saúde. Educação em saúde no ambiente e na 

comunidade. 

Bibliografia básica 1- CAMPOS, G. W. S. (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: 

Hucitec, 2013. 

2- MILAO, LF; FIGUEIREDO , M R B. Enfermagem em Saúde Coletiva. 

São Paulo: difusão Senac LV, 2012. 

 

3- SOUZA, MCMR; HORTA, N C. Enfermagem em Saúde Coletiva: 

Teoria e Prática. 2ªed. Rio de Janeiro.Guanabara,2017. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732369/cfi/6/2!

/4/2/2@0:0 

Bibliografia 

complementar 

1-SILVA, M.P.; MALUSÁ, S.; SANTOS, Z.M.S.A. Ensino de 

Enfermagem - Docência Universitária e o princípio da Integralidade do 

SUS. 1 ed. Paco Editoral, 2015. 

2-BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia 

de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 

3-SANTOS, A. S.; TRALDI, M. C. Administração de Enfermagem em 

saúde coletiva. -Barueri, Sp : Manole, 2015. --(Série Enfermagem E 

Saúde).Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788

520455241/cfi/0!/4/4@0.00:54.1 

 

https://livralivro.com.br/books/search/487549?author=luzia%2Bfernandes%2B%2F.%2Bfigueiredo&amp;keyword
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4-SOARES, C.B.; CAMPOS C.M.S. Fundamentos de saúde coletiva e o 

cuidado de enfermagem. Barueri, SP : manole, 2013. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455

296/cfi/0!/4/4@0.00:26.4 

 

5-PELICIONI, M. C. F. Educação e promoção da saúde: teoria e prática. 

– 2. ed. – Rio de Janeiro: Santos, 2019.: il. 632 p. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734745/cfi/6/2!/

4/2/2@0:0 

 

6-EGRY, E.Y; OLIVEIRA, M.A.C; FONSECA, R.M.G.S. Ciência, Saúde 

Coletiva e Enfermagem: destacando as categorias gênero e geração na 

episteme da práxis. Rev Bras Enferm.; 66 (esp): 119-33.

 2013. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

71672013000700016 

Professor que ministra Margarida M. Donato 

 

Unidade Curricular MEDIDAS ALTERNATIVAS DE CUIDAR EM ENFERMAGEM 

Período de Oferta 4º 

Carga-Horária 02 créditos 

Ementa Visão holística do cliente. Medidas alternativas do cuidado aplicáveis à 

prática de enfermagem. Abordagem histórica do processo saúde-doença e 

do paradigma holístico. 

Bibliografia Básica 1- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC-SUS / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. - 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-
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Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pd 

2- BLOISE, P. Saúde integral: a medicina do corpo, da mente e o papel da 

espiritualidade. 1.ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2011.ISBN: 

9788539600854 

3-SAAD, G.A. Fitoterapia contemporânea: tradição e ciência na prática 

clínica - 2. ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730

433/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Bibliografia 

Complementar 

1- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Alimentação saudável para a pessoa 

idosa: um manual para profissionais de saúde. Brasília: Editora do 

Ministério da Saúde, 2009. 36 p. – (Série 

A. Normas e Manuais Técnicos) ISBN 978-85-334-1551-5. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel_idosa_p

rofissionais 

_saude.pdf 

2-MEYER, S. Técnicas de massagem I: aprimorando a arte do toque. -

Barueri, SP: Manole, 2010. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441923/cfi/0!/4/

2@100:0.00 

3-JIN, S. Manual prático de auriculopuntura. - São Paulo : Roca, 2012. 

Disponível: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-

0214-5/cfi/0!/4/4@0.00:38.0 

4-JIN, S.- Manual prático dos pontos de acupuntura. - São Paulo: Roca, 

2013. Disponível: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-

85-412-0212-1/cfi/0!/4/2@100:0.00 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pd
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel_idosa_profissionais_saude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel_idosa_profissionais_saude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel_idosa_profissionais_saude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel_idosa_profissionais_saude.pdf
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5-ELLSWORTH, A. Massagem anatomia ilustrada: guia completo de 

técnicas básicas de massagem. -Barueri, SP : Manole, 2012. Disponível: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449516/cfi/0!/4/

2@100:0.00 

Professor que 

ministra 

Eliara Adelino da Silva 

Unidade Curricular SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM 

Período de Oferta 4º 

Carga-Horária 04 créditos 

Ementa Subsídios teóricos e práticos do exame físico geral do adulto e idoso 

saudável. Metodologia da Assistência de Enfermagem. 

bliografia Básica 1 JARVIS, C. Guia de exame físico para enfermagem. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2016. 298 p. ISBN 97885352883815. 

 

2- POTTER, P. A. et al. Fundamentos de enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. 1391 p. ISBN 9788535261530 

 

3- SILVA, C. R. L.; SILVA, R. C. L.; SANTIAGO, L. C. Semiologia em 

Enfermagem.1ªed. São Paulo:ROCA,2011. ISBN 9788572419314 

Bibliografia 

Complementar 

1- DIAGNÓSTICOS de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 

2012- 2014. Porto Alegre: ArTmed, 2013. 606 p. ISBN 9788565852104 

Disponível:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715

048/cfi/6/2!/4/4/2@0:0 

 

2- FIGUEIREDO,  N.  M.  A.;  MACHADO,  W. C. A. Tratado cuidados de 

enfermagem: médico-cirúrgico. São Paulo: Roca, 2012. 2 v. ISBN 

9788541200813 Disponível: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0435-
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Os planejamentos das unidade Curriculares são coerentes com o perfil do egresso, 

contemplando os seguintes elementos: ementa, objetivos, programa, competências e habilidades, 

metodologia e estratégias de ensino, atividades práticas,atividades extraclasse, avaliação, referências 

básicas e complementares. Estes planejamentos estarão disponíveis na Coordenação do Curso e no site 
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da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, bem como o relatório do NDE sobre as escolhas das 

referências, quantitativos e aderências do docente que irá ministrar a unidade curricular. 

 

3.7. Metodologia 

 

O uso de formas e procedimentos de ensino deverão considerar que o modo pelo qual o aluno 

aprende não é um ato isolado, escolhido ao acaso, sem análise dos conteúdos trabalhados, sem 

considerar as habilidades necessárias para a execução e dos objetivos a serem alcançados. Portanto 

deve respeitar as etapas de desenvolvimento do aluno. 

Os procedimentos de ensino-aprendizagem utilizados no Curso de Enfermagem serão pautados 

no processo de aprender a aprender, nas dimensões aprender a ser,aprender a fazer,aprender a conviver 

e aprender a conhecer, classificar, analisar, discorrer, opinar,fazer analogias,registrar, fazer 

diagnósticos, fazer generalizações propiciando a conquista da autonomia, discernimento e pró-

atividade ,a partir das mediações feitas pelo professor. Os procedimentos de ensino-aprendizagem 

devem ser estabelecidos a partir da proposta pedagógica e metodológica do Curso, estando esta 

estreitamente articulada com as abordagens contemporaneas da Educação em Enfermagem, com a 

perspectiva crítica da educação, em conformidade com o PPC do Curso e com as diretrizes curriculares 

nacionais para a formação do enfermeiro. 

Segundo a proposta metodológica do Curso de Enfermagem, o professor precisará promover a 

curiosidade, a segurança e a criatividade para que a aprendizagem do aluno seja alcançada. Para tanto 

são utilizados diferentes procedimentos de ensino entre os quais se destacam: aula expositiva 

dialogada, estudos dirigidos, resolução e discussão de casos clínicos, seminário, estudo de caso, 

simulação em laboratório, palestras e entrevistas, discussão e debates, laboratórios e oficinas, visitas, 

portfólio, estudo de texto, dramatização, ensino com pesquisa e estudo do meio, aulas demonstrativas, 

aulas práticas e outras práticas pedagógicas que estimulem a ação discente em uma relação teoria-

prática. 

 

        3.7.1-   Metodologia comprometida com o Desenvolvimento do Espírito Científico 
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A própria concepção de currículo que será adotada no Curso de Enfermagem da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá terá a ideia de “currículo como projeto”. Um currículo desenhado em 

torno dos grandes eixos definidos pelas diretrizes curriculares, mas reorientado pela interação do corpo 

docente e discente com a realidade. Tal possibilidade será promovida pelas unidade Curriculares 

práticas e pelo estágio curricular. A cada semestre será realizado um novo planejamento participativo 

(presença de representantes da comunidade ou preceptores/supervisores) mediado pelo diagnóstico da 

realidade ou do cenário em que se inscreve o ensino prático e o estágio curricular de enfermagem. O 

currículo de enfermagem  será apresentado como um campo onde intervêm ideias e práticas em 

interação recíproca. 

Para desenvolver no aluno o espírito científico serão oferecidas unidades Curriculares de 

pesquisa ao longo do Curso, a partir das quais o aluno será levado a construir o seu Trabalho de 

Conclusão de Curso. Também em outras unidades Curriculares os alunos experimentarão estratégias, 

técnicas e procedimentos de pesquisa tais como: construção de questionários, diagnósticos de situação 

de saúde, estudos de casos clínicos, tabulação de dados, entrevistas, análise de registros e prontuários, 

pesquisas em bases de dados científicas, construção do próprio currículo lattes etc. 

 

3.8.Estágio Curricular Supervisionado 

 

O estudante do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá utilizará 

como cenário de prática e estágio, o Sistema Único de Saúde (SUS), em seus diversos níveis de 

complexidade e diversidade de atividades, a partir de convênios com a Secretaria de Saúde de Maricá 

e hospitais. 

Em atendimento ao Art. 7º das DCNs de 2001, a carga horária de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, totaliza 20% 

da carga horária do curso, ou seja, 800 horas. Os Quadros 3 e 4 apresentam a distribuição das cargas 

horárias das unidade Curriculares nos módulos: 9º (Estágio Supervisionado de Enfermagem em 

Atenção Básica),conforme demonstrado no quadro 3 e 10º (Unidade Curriculares do Estágio 

Supervisionado de Enfermagem em Atenção Hospitalar), conforme demontrado no quadro 4.  
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Quadro 3: Distribuição da Carga das Unidade temática do Estágio Supervisionado de Enfermagem em Atenção 

Básica do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, Módulo 9. 

Unidades Curriculares Carga Horária de Estágio Supervisionado na 

Atenção Básica. 

Estágio de Enfermagem em Saúde da 
Mulher 

04 

Estágio de Enfermagem em Saúde da 

Criança e Adolescente 

04 

Estágio de Enfermagem Saúde do Adulto e 
do Idoso 

05 

Estágio de Enfermagem Saúde Mental 03 

Estágio Administração de Serviços da Rede 
Básica 

04 

Total 20 

*Fonte: Matriz do Curso de Enfermagem 

 

Quadro 4. Distribuição da Carga das Unidade Curriculares do Estágio Supervisionado de Enfermagem em 

Atenção Hospitalar do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, Módulo 10 

Unidades Curriculares Carga Horária de Estágio 

Supervisionado na 
Atenção Hospitalar 

Estágio em Enfermagem Obstétrica e 
Ginecológica 

04 

Estágio de Enfermagem Pediatria 04 

Estágio na Atenção Psicossocial 03 

Estagio Adulto e Idoso Maior 
Complexidade 

05 

Estagio Administração do Cuidado de 
Enfermagem 

05 

Total 20 

*Fonte: Matriz do Curso de Enfermagem  

 

A preceptoria/supervisão do estágio caberá ao Enfermeiro da rede conveniada que, remunerado 

pela Faculdade de Ciências Médicas de Maricá para o exercício da função e supervisionado pelos 

docentes/orientadores do curso de enfermagem, auxilirá e orientará os discentes na execução das 
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atividades, tanto aquelas relacionadas à promoção de saúde como às direcionadas para prevenção da 

doença e recuperação do dano. 

Para viabilizar o processo de ensino aprendizagem com ênfase na integração ensino- serviço, 

ocorrão reuniões com docentes, enfermeiros do serviço e discentes para planejamento do estágio, 

posteriormente será entregue pela Coordenação e ao Coordenador do Estágio o Caderno de 

Planejamentos e Cronogramas do Estágio Supervisionado do Curso de Enfermagem na Atenção Básica 

e Hospitalar. 

Será delegada aos professores supervisores do estágio/orientadores, a função de planejar 

conjuntamente com os preceptores/supervisores e gestores da rede de saúde as ações a serem 

desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem, verificar a realização das atividades propostas e 

proceder a avaliação das atividades de natureza prática, certificando-se do cumprimento do estágio 

dentro do preconizado pela Universidade. A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN 

nº411/2013, endossa o previsto no PPC, quando dispõe sobre a participação do enfermeiro na 

supervisão de atividade prática no estágio supervisionado de estudantes dos diferentes níveis de 

formação profissional em enfermagem e devem proporcionar a complementação do ensino e da 

aprendizagem a ser planejados e executados, acompanhados e avaliados em conformidade os currículos 

e programas em calendário escolar (BRASIL, 2013). 

O Curso de Enfermagem buscará continuamente ampliar os cenários de aprendizagem da 

prática através de convênios para estágio em serviços de saúde dentro e fora do município sede do 

curso. 

O Estágio Supervisionado deverá ser realizado obrigatoriamente nos dois últimos módulos 9º e 

10º (períodos letivos) do Curso, em horário diurno, estipulado no cronograma semestral. No início de 

cada módulo de Estágio Supervisionado do Curso de Enfermagem, os estudantes terão acesso ao 

Manual do Estágio, com o objetivo de orientar o estudante no processo de ensino aprendizagem do 

ensino clínico e/ou estágio curricular supervisionado em 

enfermagem. Cada estudante será orientado pelo professor /orientador de estágio e/ou 

preceptores/supervisor de estágio e consequentemente será encaminhado para a sua apresentação nos 

locais onde serão desenvolvidas as atividades planejadas. 
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O estudante deverá antes de iniciar o estágio estar com o Termo de Compromisso do Estágio 

(TCE), devidamente preenchido e assinado, orientado pelo Coordenador do Estágio juntamente com a 

documentação: cópia da caderneta de vacinação, comprovante de residência, identidade e CPF. Em 

caso do estudante ser portador de necessidades especiais, apresentar declaração comprobatória e duas 

fotos 3x4 coloridas.  

As áreas de atuação definidas para a realização do Estágio Supervisionado, incluem quaisquer 

áreas do exercício do futuro profissional enfermeiro, de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais exigidas para o curso de Enfermagem, desde que sejam oferecidas pela Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá, pela Rede Municipal de Saúde do município e/ou Unidades Concedentes. 

A avaliação do estágio será atribuída a partir de três dimensões, referentes a nota do 

professor/orientador, nota do preceptor/supervisor e nota de conhecimento (prova, trabalhos, portfólio), 

com critérios estabelecidos pelas Fichas de: identificação, avaliação, presença e desenvolvimento das 

atividades diárias. Instrumentos esses que constam no Caderno Modular do Estágio Supervisionado do 

Curso de Enfermagem na Atenção Básica e Hospitalar. 

Será considerado reprovado o estudante que, no decorrer do estágio supervisionado não cumprir 

a carga horária conforme Regimento da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e obtiver média 

inferior a 7,0(sete). 

Não haverá, em hipótese alguma, aproveitamento de experiência profissional e/ou atividades 

extracurriculares para fins de isenção de carga horária do estágio. 

 

3.9. Atividades complementtares 

 

As DCN, 2018, no art. 29 sobre atividades complementares,em seu parágrafo primeiro indica 

que as atividades complementares devem ter “objetividade e propostas claras , caracterizando-se pela 

diversidade,buscando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes...” A proposta curricular do curso de enfermagem criou um dispositivo de aproveitamento 

de atividades extra- curriculares denominado “Atividade Complementar”, como incentivo a aquisição 

de carga horária complementar, permitindo ao estudante ampliar as experiências curriculares, assim 
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como obter um currículo pessoal diferenciado, com liberdade de escolha e equilíbrio entre as áreas de 

atuação do enfermeiro ensino, pesquisa, extensão, gestão, assistência,atendendo à legislação vigente, 

buscando desenvolver as funções precípuas do enferemeiro, por meio de estudos e práticas presenciais 

. 

As atividades serão computadas pela Coordenação do Curso semestralmente, cabendo  ao 

estudante comprovar sua participação em tais atividades.Sugere-se ao estudante realizar atividades que 

contemplem uma carga horária equivalente a 01 crédito por semestre. As atividades complementares 

do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá correspondem a 10 créditos, 

5% da carga horária total do curso. 

Para favorecer a aquisição de carga horária, o Curso de Enfermagem ofertará semestralmente 

aos seus estudantes, palestras, cursos, oficinas, workshop e possibilidades de participação em projeto 

de pesquisa, ensino e extensão. 

Serão consideradas complementares as atividades de monitoria, estágios não obrigatórios, 

programa/projetos de iniciação científica, de extensão, participação em cursos realizados na área de 

conhecimento, participação e ou organização de evento, seminários, simpósios e 

congressos,conferências e palestras de relevante interesse , participação em atividades políticas da 

profissão e do SUS, do movimento estudantil,atividades culturais, esportivas entre outras que 

contribuirão para a formação do egresso da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e que não 

constituem atividades obrigatórias. Tais atividades permitirão ao estudante desenvolver durante a 

graduação seu interesse em campos específicos do fazer profissional, a saber: ensino, gestão, pesquisa, 

atuação comunitária e assistência. 

Ciente da importância de viabilizar aos estudantes meios de divulgação dos conhecimentos 

adquiridos no transcorrer do Curso de Graduação e também formas de se apossarem de novas 

informações de caráter técnico-científico-cultural, a Instituição realizará anualmente eventos que 

contam com a participação do Curso: 

 Semana da Enfermagem 

 Jornada de Enfermagem 

 Seminários Integrados (evento que acontece de seis em seis meses) 
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 Mostra de TCC 

 Workshop 

 Atividades de Extensão 

 Encontro de Iniciação Científica da da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá (ENIC) 

 Mostra de Trabalhos de Extensão Comunitária 

 Ligas Acadêmicas 

 

Os eventos planejados pela IES e ou pelo Curso, seguem as Curriculares sugeridas pelos órgãos de 

classe e pelas tendências das políticas públicas de saúde e educação, tais como seminários de etnia e 

raça, segurança do paciente, alta complexidade, meio ambiente, segurança do trabalhador dentre 

outros. 

Há uma preocupação em incentivar participações dos discentes em eventos científicos em outras 

instituições de modo a permitir a interface com estudantes de um diferente cotidiano acadêmico. 

Um amplo conjunto de atividades complementares será estimulado na instituição, contando com a 

criatividade de professores e estudantes, como as Ligas Estudantis, a organização da representação 

estudantil uma vez que permite ao estudante desenvolver competências de natureza política e gerencial. 

A participação do corpo discente nos processos decisórios da instituição estará garantida no Regimento 

Geral da da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá.  

A garantia de participação começa no principal órgão colegiado - Conselho Superior de Ensino e 

Pesquisa - CONSEP. Será reforçada na instância do Colegiado dos Centros e ampliada no Colegiado 

do Curso. 

Outras atividades complementares serão normatizadas pela própria instituição como é o caso da 

monitoria que como objetivo aprimorar os discentes envolvidos na monitoria, desenvolver a 

competência pedagógica e melhorar qualidade do ensino prático. 

Para o controle e acompanhamento das atividades complementares, deverá seguir o 

regulamento institucionalizado e e conhecido do corpo docente e discente, implementado um 

instrumento de controle que contempla diferentes tipos de atividades dos diversos grupos, com seus 
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respectivos pontos, destinados à verificação do cumprimento das mesmas, denominado Requerimento 

de Integralização de Atividades Complementares Obrigatórias, anexo III. 

 

3.10. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC  

 

O Curso de Enfermagem estabelece o conjunto de diretrizes gerais do formato de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) baseado no regulamento da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá . 

Nele, estarão contidas as regras e normas para elaboração, entrega e avaliação do TCC que serão 

disponibilizados aos estudantes por diferentes veículos de informação. Será construído um Manual de 

apoio a Produção dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

O TCC é uma das atividades que compõem a formação universitária de caráter técnico-

científico, sendo entendido como produto resultante do conhecimento construído no decorrer da 

formação e qualificação do estudante e tem por objetivo a consolidação dos conhecimentos das linhas 

de pesquisa desenvolvidas no Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá e sob a orientação docente. 

As linhas de pesquisa que serão desenvolvidas no Curso de Enfermagem são Enfermagem e o 

Processo Saúde-Doença e O processo de Cuidar em Enfermagem e suas tecnologias.  

O Projeto Pedagógico do Curso estabelece que o TCC poderá ser apresentado sob a forma de 

relatório  de pesquisa, cujo projeto de pesquisa deve ser aprovado pelo CEP,artigo, software dentre 

outros considerados no processo avaliativo como contribuição para a formação científica dos 

estudantes. Como exemplo, poderá ser de natureza teórica, com revisão de literatura sobre um tema, 

ou teórico-empírica, em que o estudante associará a revisão de literatura ou sistemática sobre o tema, 

com pesquisa de campo, levantando dados da realidade. O TCC também poderá ser pesquisa 

experimental. 

 

 Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem - TCC 

A construção do processo que remete à elaboração do TCC do Curso de Enfermagem terá início no 2º 

período letivo. Período em que o estudante desenvolve o primeiro contato com questões relacionadas 
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ao pensamento científico e às metodologias para a iniciação da construção de Projetos de Pesquisa. Os 

saberes supracitados serão construídos na unidade temática de Metodologia Científica. A partir deste 

momento, a gestão do curso incentivará a participação do estudante em eventos científicos e em 

trabalhos nas diversas unidade Curriculares objetivando a prática e aprimoramento do processo de 

pesquisar. 

Em um momento pontual no 4º período letivo, os estudantes serão confrontados com conhecimentos 

relacionados à bioestatística para compor diferentes saberes em pesquisa, em especial o processo de 

análise de dados nas pesquisas quantitativas.  

No 6º período letivo acontecerá a unidade temática de Projeto de Pesquisa momento em que ocorrerá 

o desenho do Projeto a ser desenvolvido pelo acadêmico, neste momento será definido o Orientador. 

No 9º período, no decorrer da unidade temática Projeto de Pesquisa II, o Pré-Projeto será encaminhado 

ao Comitê de Ética, para estudos que envolvam seres humanos, em respeito aos preceitos das 

Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional em Saúde, CNS/MS (Brasil, 2012; Brasil 2016). 

Momento para aprofundamento teórico e metodológico do Projeto. Disponível: 

 http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html 

 Como se dará a Orientação para a Elaboração do TCC 

O TCC no Curso de Enfermagem será elaborado individualmente. Cada acadêmico será 

encaminhado a um Professor Orientador, indicado de acordo com o tema desenvolvido no decorrer da 

unidade temática de Pesquisa respeitando as áreas de aderência das futuras linhas de pesquisa e 

respectivos docentes do Curso de Enfermagem. 

O Professor Orientador de TCC acompanhará o desenvolvimento do trabalho do acadêmico; 

recebendo os relatórios de progressos, avaliando, cuidando para que haja um efetivo acompanhamento 

do processo de iniciação à pesquisa científica de seu acadêmico. Caberá também, ao Professor 

Orientador, auxiliar no levantamento bibliográfico a ser feito pelo acadêmico. Durante o 

desenvolvimento do TCC o Orientador deverá agendar as orientações presenciais, momento em que o 

acadêmico deverá apresentar suas anotações, seus esboços e rascunhos do trabalho, e discutir o seu 

desenvolvimento. As datas destes encontros/orientações serão agendadas diretamente com Orientador.  
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Durante a Unidade temática TCC, considerando carga horária no 10º período, o Projeto será 

executado e analisado. Neste momento, o acadêmico deverá coletar dados, analisar e concluir seu 

estudo. O professor responsável pela unidade temática TCC, auxiliará no processo de desenvolvimento 

das etapas do TCC. A avaliação da Monografia, é realizada inicialmente pelo professor da unidade 

temática e, será o orientador quem avaliará o TCC em suas diferentes formas de apresentação: 

conceitual, metodológica e redacional. Deverá também levar em conta seus objetivos; apresentação; 

organização; desenvolvimento e conteúdo. Outras considerações também deverão ser consideradas, 

como: comparecimento às orientações e atividades (via acompanhamento descritivo das orientações 

ocorridas); desenvolvimento do projeto apresentado; as atividades para o desenvolvimento do TCC e 

entrega do relatório parcial e final dentro do prazo recomendado. Os TCCs que não obtiverem 

aprovação nesta etapa (nota menor que 7,0) não estarão qualificados para a banca e não passarão para 

a etapa seguinte, podendo o aluno efetuar as alterações necessárias para nova apresentação.  

Após cumprimento das atividades junto a unidade temática TCC, o acadêmico poderá realizar 

inscrição para a banca via Formulário, através do resumo da monografia. Neste momento será indicada 

a composição da Banca. 

Ao final do período precisará apresentar seus resultados a uma banca de avaliação e entregar o 

Projeto finalizado à Instituição.  A elaboração e apresentação da Monografia como Trabalho de 

Conclusão de Curso será condição obrigatória para conclusão do Curso de Enfermagem na Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá. 

A Banca Examinadora será formada pelo professor orientador do TCC que presidirá a banca e de 

mais 02 membros, podendo participar um Enfermeiro do serviço tanto da rede básica como hospitalar, 

indicado pelo orientador e acadêmico, como o 3º. integrante da banca. Para cumprir o diálogo com a 

rede de atenção à saúde, como uma oportunidade para trocas e capacitação profissional.  

Após aprovação os TCC serão disponibilizados em repositórios institucionais próprios, acessíveis pela 

internet. A biblioteca fará a devida identificação e disponibilização através do sistema, para consulta 

aos Trabalhos apresentados no término do Curso de Graduação em Enfermagem.  
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Também será estimulado publicação dos resultados dos trabalhos em Eventos Científicos 

Nacionais e Internacionais, bem como em Periódicos Científicos, como meios de divulgação cientifica 

dos Trabalhos produzidos no decorrer do Curso.  

Os formulários necessários para o processo de elaboração e avaliação se encontra no anexo II. 

 

3.11-Apoio ao Discente 

 

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá será planejado para 

colocar o discente como centro do aprendizado. Neste sentido, conta com diversos mecanismos e ações 

de apoio, acolhimento e permanência  dos estudantes, visando ajudá-los a se integrarem à comunidade 

acadêmica, a superar dificuldades educacionais ou de adaptação psicossocial que porventura venham 

a apresentar, fortalecendo suas potencialidades. 

 

3.11.1-Aula de Acolhimento para o Ingressante 

 

Em consonância com a política de acessibilidade acadêmica, a Aula de acolhimento para o 

Ingressante será planejada pela coordenação do curso, professores do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) e do Núcleo Pedagógico de Orientação da Educação em Enfermagem (NUPEEn) e 

proporcionará uma recepção humanizada e informativa sobre a vida acadêmica, possibilitando a 

integração do calouro com os alunos veteranos do curso, o que permite uma melhor adaptação 

acadêmica e social. 

Os objetivos específicos deste programa são: integrar os discentes ingressantes com seus pares; 

informar sobre a importância do momento acadêmico a ser vivido; informar sobre o funcionamento do 

curso de Enfermagem e da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá; apresentar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) e o PPC; apresentar a profissão Enfermeiro no cenário atual.; informar 

as linhas de pesquisa e extensão no curso; direitos e deveres acadêmicos no Curso; apresentar os 

dirigentes e corpo docente; apresentar as instalações da Faculdade como sala de aula, 

laboratórios,anatômicos biblioteca, secretaria acadêmica, coordenação, laboratório de informática e 
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outras dependências , laboratório de habilidades e simulação. Essa atividade será acompanhada por 

docentes e veteranos, quando houver. O ingressante receberá um pasta com o resumo do PPC do curso, 

com a Matriz Curricular, quadro de horário do período letivo, calendário de avaliações e Manual do 

Aluno. 

 

3.11.2-Atividades de Nivelamento 

 

O Programa Institucional de Nivelamento será organizado pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAPp) em parceria com a Central de Estágios. Justifica-se pela oferta de um 

elemento de apoio pedagógico ao estudo que favoreça aos discentes dos primeiros períodos de todos 

os Cursos de Graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, o processo de construção e 

elaboração de novos conhecimentos, possibilitando a melhora do seu desempenho nas disciplinas com 

um grau maior de dificuldade, constantes na matriz curricular de seu Curso. Permite  ao aluno da 

Instituição o acesso ao conhecimento básico em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos 

universitários.Com o objetivo de oportunizar a revisão de conteúdos, identificar e minimizar possíveis 

lacunas herdadas do ensino de niveis anteriores, são organizadas atividades, em horários extraclasses, 

visando fortalecer os conhecimentos básicos esquecidos ou não apreendidos nas seguintes áreas: 

• Língua Portuguesa: Este nivelamento promove atividades voltadas para habilidades de leitura, 

interpretação, análise e produção de textos; 

• Matemática: Aborda conteúdos vinculados às disciplinas de matemática do ciclo básico com a 

finalidade de suprir as necessidades dos alunos em conteúdos do Ensino Fundamental e Médio; 

• Informática: O nivelamento em informática tem como público alvo alunos da instituição que 

tenham pouca desenvoltura na utilização de computadores. O objetivo principal é fornecer condições 

para que esses alunos possam utilizar recursos computacionais  

como: internet, site de escritório (office ou OpenOffice), funções básicas do sistema operacional, 

recursos de impressão, entre outros. 
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Os alunos que necessitam de tais nivelamentos serão indicados por seus coordenadores e 

estabelecerão o compromisso de frequência ao programa. Ao final do semestre serão produzidos 

relatórios parciais de todas as atividades realizadas, bem como do rendimento dos alunos. 

O NAPp ainda atuará com o Grupo de Trabalho em Educação Inclusiva da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá que se destinará a identificar e levantar as condições de acessibilidade 

desses alunos, viabilizando atendimento educacional especializado junto ao  setor, o NAPp. com apoio 

psicopedagógico  e psicológico aos estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 

3.11.3-Programa Institucional de Monitoria 

O programa de Monitoria da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá  será normatizado 

através da Resolução da Direção. É uma estratégia institucional que visa aprimorar o processo ensino-

aprendizagem, despertar no estudante a competência pedagógica e prestar suporte ao corpo docente no 

desenvolvimento do ensino prático. Tal atividade será supervisionada por professores ligados ao Curso 

que terá como atribuições: definir plano de trabalho do aluno monitor orientando-o no desempenho da 

sua função; realizar reuniões periódicas para avaliação e orientação do trabalho do aluno monitor e 

encaminhar ao Coordenador de Curso relatórios sobre o desempenho do estudante monitor. 

Para a função de monitoria serão selecionados alunos que, no âmbito das disciplinas já cursadas, 

demonstram capacidade para o desempenho das seguintes atividades: zelar pelo patrimônio, pela 

instituição bem como cumprir normas internas ; auxiliar o professor na realização de atividades práticas 

e experimentais, na preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório; auxiliar 

os docentes no acompanhamento de provas e trabalhos escolares; realizar atividades que auxiliem os 

discentes no melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados e na realização de tarefas e trabalhos 

pedagógicos; elaborar relatório mensal de suas atividades, encaminhando-o ao professor responsável; 

participar de reuniões periódicas com o professor responsável para definição das estratégias de trabalho 

e cumprir doze horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários estabelecidos pelo 

professor responsável. 

A Monitoria na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá  será organizada em duas (2) 

modalidades: 
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Remunerada: o monitor receberá, a título de bolsa, percentual sobre o valor da mensalidade do seu 

Curso, a ser definido pela mantenedora, e divulgado no edital. 

Voluntária: o monitor enquadrado receberá a título de incentivo, declaração para comprovação de 

atividades complementares. 

 

As vagas de Monitoria, remunerada e voluntária, existentes para cada disciplina serão 

solicitadas pelos Professores, apreciadas pelo Colegiado do Curso e encaminhadas ao superintendente 

acadêmico , que as autoriza e divulga via edital.  

 

3.11.4-Apoio Extraclasse 

 

São suportes pedagógicos de reforço que contemplarão metodologias especiais que amparadas 

em planificação pedagógica, visam atender as diferentes demandas apresentadas pelo estudante em 

particular. No atendimento de reforço pedagógico são fornecidas orientações sobre técnicas de estudo, 

orientações metodológicas para apresentação de aula expositiva, montagem de seminários, organização 

e metodologia de estudo para a sua formação. Essas atividades são desenvolvidas e parceria com NAPp 

e NUPEEn. 

 

3.11.5-Apoio à Participação em Eventos e à Produção Científica 

 

Os discentes serão incentivados a participar de eventos, promovidos não só pela Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá, como também daqueles realizados por outras Instituições. O principal 

objetivo será incentivar a busca de constante atualização de seus conhecimentos e a interagirem com 

os seus pares compartilhando mutuamente saberes e experiências. Serão também disponibilizados à 

comunidade acadêmica, meios para divulgação  e construção de conhecimentos de caráter técnico-

científico-cultural por meio da realização anual de eventos, entre os quais: a) Jornada Acadêmica ; b) 
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Encontro de Iniciação Científica ; c)Mostra de Trabalhos de Extensão Comunitária; d)  Semana da 

Enfermagem. 

 

3.11.6-Apoio Psicopedagógico -Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp) da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

desenvolverá atividades de atendimento à comunidade acadêmica, por encaminhamentos ou demanda 

espontânea. A finalidade do NAPp é prestar apoio à Coordenadoria de Ensino de Graduação, às 

Coordenações de Curso, professores, alunos e funcionários da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá, que constituem seu público-alvo. 

O NAPp – Núcleo de Apoio Psicopedagógico terá como finalidade contribuir e assessorar a 

comunidade acadêmica em todos os diferentes aspectos que envolverão o processo cotidiano de ensino-

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo e emocional, por meio das competências profissionais de 

sua equipe de trabalho. 

No plano psicopedagógico, serão realizadas sessões (individuais ou em grupo) com a finalidade 

de favorecer a ultrapassagem de obstáculos que se tornam desafios para o aprendizado, com orientação 

e supervisão das ações pedagógicas desenvolvidas nos programas de treinamento que facilitarão a 

integração do aprendente no contexto universitário. 

 

3.11.7-Núcleo Pedagógico de Orientação da Educação em Enfermagem - NUPEEn 

 

O NUPEEn auxiliará os discentes a enfrentarem os desafios inerentes à construção do 

conhecimento quanto ao processo ensino aprendizagem, ajudando-os na superação do insucesso 

escolar. 

No apoio aos discentes, o núcleo terá as seguintes atividades: 
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• Realizar atendimento individual dos discentes com dificuldades pedagógicas, considerá as áreas 

Curriculares de cada membro do NUPEEn, por demanda livre do discente ou por encaminhamento pela 

Coordenação do Curso; 

• Contribuir para o desenvolvimento e processo de adaptação dos discentes, em uma intervenção 

integradora dos aspectos emocionais e pedagógicos; 

• Acompanhar as atividades de nivelamento; 

• Acompanhar os resultados dos processos de avaliação de aprendizagem; 

• Coordenar a Assistência Pedagógica Domiciliar, nos casos amparados por lei e que estejam de 

acordo com o Regimento da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá; 

• Idealizar ações para incluir discentes com necessidades educacionais especiais, em parceria 

com o Grupo de Trabalho em Educação Inclusiva. 

 

3.11.8-Acompanhamento das Reprovações 

 

O(s) aluno(s) que apresentarem reprovações cursarão novamente a disciplina e  deverão 

obedecer os pré-requisitos das unidades Curriculares.Será oferecido ao discente o atendimento do 

NUPEEn e do NAPp para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

3.11.9-Política de Institucionalização de Acompanhamento de Egresso 

 

A Política Institucional de acompanhamento de egressos da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá é essencial para o planejamento, delimitação e reorganização das ações e políticas de ensino, 

pesquisa e extensão. Permite verificar se seus processos de ensino e aprendizagem promovem a 

formação de profissionais capacitados para interagir de forma ética e produtiva com a comunidade 

visando ao desenvolvimento social.  

Será estabelecida a partir de eixos que se articulam à Assessoria de Avaliação da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá e às Coordenações dos Cursos, Pesquisa e Extensão. São eles: 
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1. Incentivar o desejo de constante aprefeiçoamento cultural e profissional, pela

 participação em eventos de atualização e/ou capacitação; 

2. Desenvolver políticas de incentivo à formação continuada; 

3. Acompanhar e avaliar a formação e o perfil do egresso do curso. 

4. Avaliar o curso pela ótica do egresso. 

 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, visando promover um diálogo permanente com o 

egresso, desenvolverá diversas ações, favorecendo serviços que promoverão a comunicação, 

divulgação periódica de informes para aperfeiçoamento profissional como os cursos strito e lato sensu. 

Além disso, oferecerá uma política de incentivo à formação continuada, com descontos nas 

mensalidades dos Cursos de Pós-Graduação para os egressos, educação permanente e reingresso em 

Cursos de Graduação. 

Serão produzidos relatórios, que indicarão a atuação dos egressos no mercado de trabalho, a 

partir do preenchimento do questionário do Egresso do Curso de Enfermagem já elaborado e 

posteriormente diponibilizado on line. 

 

3.11.10-Acessos e Registros Acadêmicos 

 

O registro acadêmico é um número que identifica o aluno na faculdade.O registro acadêmico 

operacionaliza toda a vida acadêmica do aluno na faculdade. O trabalho do setor é pautado em 

legislação em vigor. 

No ato da matrícula o aluno receberá um número e uma senha que o acompanhará até  a 

conclusão do curso e será cadastrado no sistema TOTVS, um software para gestão escolar. Este 

cadastro possibilita ao aluno acessar em qualquer parte do país ou fora dele, todos os registros 

acadêmicos através do site da instituição. As notas, frequência e conteúdos de aula serão lançados 

mensalmente pelo professor. 

Processos como trancamento de matrícula, transferência, solicitação de declarações, segunda chamada 

de prova são feitos presencialmente na Secretaria Geral, embora todos os formulários necessários 



 
 

 

173 
 
 

 

estarão disponibilizados no site da Faculdade. A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

disponibilizará a cada estudante ingressante o Manual do Aluno, onde encontrará as normas internas e 

outras orientações acadêmicas. O regimento interno poderá ser acessado, na íntegra, no site da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

 

 

3.11.11-Política Institucional de Educação Inclusiva e de Acessibilidade 

 

Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá investirá  para atender  as condições de acesso e 

inclusão das pessoas com deficiências, em atendimento à legislação em vigor, em especial à Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 

13.146, de 6 de julho de 2015. Algumas delas como: vestibular com agendamento e de acordo com a 

necessidade assinalada; currículos e avaliações adaptadas; rampas de acessibilidade, piso tátil; 

sinalização em brailer e computadores adaptados no laboratório de informática e biblioteca com o 

Programa DOSVOX. 

3.12-Gestão do Curso e os processos de avaliação interna e externa 

 

O processo de avaliação da qualidade do curso pressupõe a existência de instâncias coletivas 

de deliberação e avaliação. Estas deverão atuar em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

para o curso de Enfemagem; com as orientações do MEC/INEP para Avaliação-autorização e 

reconhecimento - dos cursos de graduação e outras legislações pertinentes. São instâncias coletivas:   

a) Núcleo Docente Estruturante (NDE), responsável pela construção e acompanhamento do projeto 

pedagógico do curso e de todas as atividades a ele relacionadas;  

b) Colegiado de Curso, constituído por professores e alunos.   
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Esta concepção de gestão participativa possibilitará a avaliação que seja processual e atenda aos 

diferentes campos de um projeto pedagógico de Curso. Dentre os objetivos deste procedimento 

pretende-se atuar sobre:   

a) metodologias de ensino;  

b) avaliação e adequação de matriz curricular;  

c) resultados do ENADE;  

d) reflexão sobre a prática docente;  

e) reflexão sobre o Curso de Enfermagem;  

f) acompanhamento do egresso;  

g) articulação Faculdade/Sociedade.   

   Para dar efetividade a proposta disporá de Reuniões regulares com todos os alunos (semestrais); 

Reuniões com representantes discentes (semestrais: 2 ou mais se forem necessárias); Reunião com o 

Colegiado do Curso (semestral: 2 ou mais se forem necessárias); Reunião de professores; Reunião com 

o Núcleo Docente Estruturante – NDE (semestral: 2 ou mais se forem necessárias).   

 O Sistema de Avaliação da IES é coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), a 

qual é responsável pela implantação e pelo desenvolvimento dos processos de avaliação institucional. 

Ela foi instituída a partir da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, que criou o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES. O foco de avaliação é a análise das dez (10) dimensões do 

SINAES. A CPA da IES tem como um dos objetivos principais realizar o levantamento de informações 

de todo o processo avaliativo da Instituição, respeitando a identidade e a diversidade dos cursos que 

são oferecidos e promovendo a participação de todos os envolvidos no processo educacional.  

  Realizada com frequência semestral pela CPA com o apoio operacional da coordenação, a 

autoavaliação de curso é composta prioritariamente por questões objetivas, de forma a facilitar o 

processo de tabulação e a comparação entre a série histórica.   

Os resultados serão discutidos nas reuniões realizadas na Semana Pedagógica do curso e nas 

reuniões de colegiado de curso, no início de cada semestre ou extraordinariamente quando se fizer 

necessário, caracterizando virtudes especiais que devem ser valorizadas e pontos negativos 

identificados na análise que devem ser corrigidos, e os resultados de tais discussões se refletem no 



 
 

 

175 
 
 

 

Plano de Metas semestral do curso. Por outro lado, questões específicas são tratadas individualmente 

com cada professor, em reunião com a Coordenação 

Cabe referir que o Sistema de avaliação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá encontra-

se baseado no processo nacional de Avaliação Institucional da Educação Superior, orientado pela 

Comissão Nacional de Avaliação da educação Superior  (CONAES). Apresenta suas diretrizes, 

concepção, os princípios e as dimensões em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES).  

O trabalho de avaliação será coordenado pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA) da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá com autonomia definida. Envolverá toda comunidade 

acadêmica e desenvolverá na instituição uma cultura de avaliação, que estimulará uma permanente 

tomada de consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e social. A CPA está em acordo com 

todos os objetivos e metas descritas no PDI.  

A principal finalidade da avaliação interna é conduzir os processos de avaliação internos da 

instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados obtidos servirão para um 

planejamento de ações para superação das dificuldades e uma melhor qualificação institucional, 

priorizando ações de curto, médio e longo prazo. 

Paralelamente, o Curso promoverá anualmente a sua auto-avaliação por meio de seminário 

interno, onde o corpo docente analisa os resultados da avaliação institucional, buscando detectar 

potencialidades e fragilidades, estabelecendo um plano de ação para sanar as possíveis fragilidades e 

planejar os avanços. Semestralmente também será realizado uma reunião com os estudantes buscando 

qualificar os dados obtidos na avaliação institucional.  

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), como parte do SINAES (Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior), tem por objetivo aferir o desempenho dos estudantes 

em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos cursos de 

graduação, às suas habilidades para ajustamento, às exigências decorrentes da evolução do 

conhecimento e às suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua 
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profissão, ligados às realidades brasileiras e mundiais e a outras áreas do conhecimento (PORTARIA 

NORMATIVA Nº 840, DE 24 DE AGOSTO DE 2018). 

Para atingir um resultado positivo no ENADE o Curso de Enfermagem entende que deverá 

promover continuamente capacitação docente; atualização curricular; mecanismos de avaliação do 

processo ensino-aprendizagem; processo de gestão participativa; atualização do Projeto Pedagógico do 

Curso; interlocução com os setores da faculdade e sociedade; interação com os serviços de saúde e 

comunidade através de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

• Algumas Medidas serão adotadas no Curso de Enfermagem . 

1. Avaliação do alcance dos objetivos da nova proposta curricular do curso por período de 

implantação. 

2. Realização de Encontro semestral com alunos para conscientização

 da importância de sua participação na realização do Exame Nacional de Cursos. 

3. Estímulo ao compromisso social durante o processo de ensino-aprendizagem. 

4. Evidenciar as áreas de dificuldades na nova proposta curricular e problematizar conteúdos 

curriculares e a avaliação nas reuniões pedagógicas. 

5. Ampliar carga horária de professores que demonstrem maior compromisso com o Curso e 

competência de natureza pedagógica. 

 

6. Ampliar o quadro de professores doutores/mestres. Incentivar a qualificação docente. 

7. Reuniões pedagógicas bimestrais com participação de alunos e preceptores,quando houver. 

8. Oficinas de capacitação pedagógica com ênfase na construção de casos clínicos e simulação 

baseados em situações concretas de ensino-aprendizagem em serviços de saúde. 

9. Criação de um sistema de avaliação baseado em indicadores de natureza pedagógica.  

10. Acompanhamento do processo de avaliação da aprendizagem por unidade temática. 
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3.12.1-Sistema de Avaliação do Projeto do Curso 

 

A construção coletiva do projeto pedagógico à luz das diretrizes curriculares nacionais, prevê 

realização periódica de oficinas de trabalho com docentes, discentes, profissionais e gestores e a 

avaliação diagnóstica permanente do currículo. 

Visando monitorar as medidas recomendadas no processo de avaliação do Curso de 

Enfermagem, a Coordenação do Curso e o NDE realizará uma pesquisa com docentes, preceptores e 

discentes sobre os fatores intervenientes nesse processo. 

Acreditamos que para um curso avançar no cenário competitivo do Ensino Superior deve fazer 

uma readequação de olhar sobre o ensino, busca atualizações profissionais e conhecer as demandas 

sociais, das políticas de saúde do governo, dos professores, dos estudantes e do mercado de trabalho. 

Desta forma, deve-se enfrentar o desafio e desacomodar- se, incorporar novas ideias, novos caminhos 

para atender a novas necessidades de um novo tempo. 

No que tange a perspectivas, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem (NDE), 

no intuito de otimizar uma prática pedagógica crítico participativa, identificará a permanência de uma 

revisão do fazer docente destacando-se, os processos metodológicos e os processos de avaliação. Parte-

se do princípio de que encontrar uma fragilidade é possibilitar o aperfeiçoamento. A capacitação 

docente será fundamental no sentido de corrigir os desvios, sanar as dificuldades e aproveitar as 

potencialidades vislumbradas. Serão programadas oficinas com professores e preceptores do curso, no 

sentido de permitir a reflexão e a atualização relativas aos assuntos destacados. 

As reuniões dos Colegiados de Curso de Enfermagem, duas por semestre, com participação de 

representantes do corpo docente e discente escolhidos por seus pares em eleição, conforme 

determinação do regimento da IES será um importante instrumento para a reflexão e discussão a 

respeito da avaliação e reestruturação do currículo do Curso de Enfermagem. Nelas serão evidenciadas 

as áreas de dificuldades na proposta curricular e problematizarão conteúdos curriculares e a avaliação. 

Enfatizarão as relações estabelecidas entre os mais variados conteúdos abordados nas unidade 

Curriculares teóricas, nos cenários de prática e nos cenários de estágio evidenciando uma integração 

dos conhecimentos teóricos e práticos. 
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Estas discussões possibilitarão a identificação dos conteúdos que devem ser alterados, mantidos 

ou introduzidos no currículo de forma a adequar-se à atualização das políticas de saúde vigentes para 

grupos sociais vulneráveis e específicos, bem como políticas públicas voltadas para a segurança do 

paciente. 

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá utilizará como forma de 

avaliação, também, a resposta ao questionário de egresso para, além de fazer uma pesquisa profissional 

sobre os formandos do curso, adequar o PPC e o perfil de egresso às exigências do mercado de trabalho. 

 

3.13- Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino 

aprendizagem 

 

É inquestionável que o rápido avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e 

o uso cotidiano da rede mundial de computadores provocam reflexos na educação ao inovarem a forma 

como as pessoas se comunicam, facilitando a construção do conhecimento em um mundo globalizado 

e informatizado. O acesso a essas tecnologias garante a reciprocidade da comunicação na virtualidade, 

contribuindo para socializar informações.  

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá oferece um laboratório 

de habilidades que dispoibilizará de manequins simuladores alta, média e baixa fidelidade que 

proporcionará ao professor conduzir o processo ensino-aprendizagem utilizando metodologias ativas, 

instigando o aluno a identificar situações, refletir, discutir, experiementar,, testar,relacionar, 

argumentar situações da prática profissional junto com os colegas e professores. 

 O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá dispõe de um 

laboratório de informática, com 25 máquinas, todas com acesso à Rede Mundial de Computadores 

(Internet) e o campus universitário disporá de Rede sem fio (wireless). Desta forma, o acesso às TICs, 

tanto síncrono como assíncrono, está garantido à comunidade acadêmica devido a sua 

imprescindibilidade no processo de ensino-aprendizagem e ao seu relevante papel na comunicação 

interativa entre professores e estudantes no compartilhamento online de saberes, essencial à constante 

construção de novos conhecimentos e à tomada de decisão, características desejáveis ao profissional 
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que a Instituição se propõe a graduar. Os Laboratórios de Informática utilizados funcionam de segunda 

a sexta feira das 8 às 22 horas e aos sábados de 8 às 12 horas. Não existem restrições quanto ao número 

de horas diárias que cada aluno pode usar os recursos.  

Tanto no Laboratório de Informática quanto na Biblioteca é instalado o programa DOSVOX, um 

sistema operacional que permite que as pessoas com deficiência visual utilizem o um microcomputador 

comum para desempenhar uma série de tarefas. 

Ressalta-se também o oferecimento de email acadêmico com capacidade de 50GB, que dá 

acesso, gratuitamente, ao pacote Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, Onedrive, com 

armazenamento em nuvem de 1terabyte, entre outras facilidades), possibilitando ao estudante o acesso 

às ferramentas necessárias para a realização das atividades propostas e para se criar uma cultura 

relacionada ao uso das tecnologias.  

  A onipotência da sociedade da informação impõe demandas para além do espaço formal de 

escolarização.  Nesse sentido, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá busca oferecer à sua 

comunidade acadêmica a possibilidade de construção de conhecimentos, respeitando as características 

de formação continuada, aberta e autogerida.   

  Assim, oferece, em concomitância com a biblioteca física, um acervo acessível de forma virtual, 

no qual se disponibilizam volumes digitais, permitindo ao meio acadêmico consultas e downloads dos 

inúmeras de obras da base disponível, através da plataforma digital “Minha Biblioteca” (plataforma 

eletrônica prática e inovadora através da qual os alunos podem acessar um acervo com mais de 7.500 

mil títulos das principais editoras acadêmicas do país).   

  Nessa mesma linha, ocorre o oferecimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem institucional, 

onde se depositam os materiais didáticos disponibilizados pelos docentes, garantindo, assim, de forma 

inequívoca, o acesso de todos os discentes aos conteúdos, informações, entregas de trabalhos, fóruns 

de debates, enquetes, notificações institucionais, tudo registrado e com a gestão desses processos 

comunicacionais.  Essas ações traduzem a preocupação da IES em associar os recursos tecnológicos 

com ferramentas de gestão de práticas pedagógicas exitosas.  

 Por outro lado, o uso das lousas digitais permitirá ao docente preparar apresentações em 

programas comuns de computador, e complementar com links de sites. Pela incorporação dessas 
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tecnologias às práticas pedagógicas, é possível, enquanto se apresenta o conteúdo programado, navegar 

na internet. Pode-se ainda criar ou utilizar jogos e atividades interativas, contando com a participação 

dos discentes, alinhados com metodologias ativas de aprendizagem.  

Os recursos da lousa digital abrem novas possibilidades à comunidade acadêmica da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá, uma vez que garantido o acesso a equipamentos de computação 

gráfica, poderão dinamizar e estimular o aprendizado, baseado em trabalhos colaborativos e no 

aprimoramento da capacidade de observação.   

O Portal Acadêmico TOTVS, que pode ser acessado no site da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá, representa um facilitador do acesso de docentes e discentes à informações acadêmicas.  

  Ao disponibilizar e fomentar o uso das TICs no processo de ensino-aprendizagem, o Curso de 

Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá contribui para a socialização de 

informações, não só em atividades curriculares em salas de aula, laboratórios, atividades comunitárias 

e práticas supervisionadas, como também nas atividades extracurriculares, fora do ambiente escolar, 

oportunizando o acesso à informação de acordo com a conveniência, disponibilidade, interesse e 

necessidade da comunidade acadêmica. Os professores em consonância com a especificidade do 

conteúdo poderão proporcionalizar experiência com aplicativos educacionais, software livre e 

realidade aumentada.  

  Desta forma, ao fomentar o uso das TICs pelos seus estudantes e professores, o Curso de de 

Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá almeja graduar profissionais dotados de 

habilidade para manusear os recursos tecnológicos necessários à sua formação e também capazes de 

reconhecer as TICs como instrumentos facilitadores do “aprender a aprender”, imprescindível a 

atualização profissional exigida pelo mercado de trabalho.   

 

3.14-. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

A concepção de avaliação que norteia o processo ensino-aprendizagem do curso inspira-se no 

modelo que utiliza a avaliação como mediadora do processo de promoção humana. Tem-se verificado 
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o interesse coletivo em privilegiar propostas de avaliação continuada de aprendizagem com a utilização 

de diferentes instrumentos ao longo do semestre letivo: a avaliação sendo um processo contínuo de 

coleta e análise de dados deve ser realizada por meio de técnicas e instrumentos diversos, dependendo 

dos objetivos propostos.  

Sendo a avaliação um meio de diagnosticar e de verificar em que medida os objetivos propostos 

para o processo ensino-aprendizagem são atingidos, o professor é que define o ato de avaliar os 

resultados de sua interação com a turma e a desta com a unidade temática. A existência da avaliação 

continuada permite o acompanhamento, por parte da coordenação, do comprometimento do corpo 

docente com a filosofia do curso e da responsabilidade do aluno como autor na construção do processo 

avaliativo. Neste sentido, o Curso de Enfermagem, preconiza a importância do professor e do aluno 

como peças essenciais para se atingir o projeto institucional de qualidade. O sistema utilizado 

vislumbra aspectos que contribuem para o aprimoramento constante do curso, tais como:  

a) a relação entre a teoria e a prática profissional em cada disciplina; b) a didática; c) o planejamento 

estratégico educacional; d) a administração educacional; e) a adequação da carga horária das disciplinas 

ao conteúdo tratado em sala de aula; f) a disponibilidade do professor.  

O sistema de avaliação também visa à elucidação da relação entre o conhecimento adquirido e o perfil 

desejado do egresso. Em contrapartida, a coerência da retroalimentação nos processos de autoavaliação 

contribui com o aprimoramento constante do curso, indicando caminhos para novos projetos e 

programas internos. Ao selecionar as técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem, o docente 

considera:  

a) os objetivos que definiu para o ensino-aprendizagem; b) a natureza do componente curricular ou 

área de estudo; c) os métodos e procedimento s utilizados no desenvolvimento da disciplina; d) as 

condições de realização: tempo, recursos, espaço físico etc.; e) o número de alunos por turma.  

Como exemplos de técnicas/instrumentos para se verificar o desenvolvimento cognitivo/afetivo 

do aluno, destacam-se: observação, autoavaliação, entrevista, apresentação de seminários, debates, 

painéis, testes, provas, visitas técnicas, projetos, entre outros, e os procedimentos de avaliação contidos 

no plano de aula de cada disciplina contemplam os seguintes critérios:  
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a) motivação e incentivo; b) estabelecimento dos objetivos; c) adequação dos conteúdos; d) clareza de 

apresentação; e) ordenação e conhecimento do assunto; f) adequação da linguagem e recursos 

didáticos; g) capacidade de síntese; h) flexibilidade na utilização do planejamento.  

As avaliações se tornam cada vez mais um processo e não um produto dentro da relação de ensino-

aprendizagem e o processo articulatório entre habilidades e competências no curso de Enfermagem, 

pressupõem o desenvolvimento de atividades de caráter prático durante o período de integralização do 

curso.  

As avaliações do desempenho escolar se tornam cada vez mais um processo e não um produto 

dentro da relação de ensino-aprendizagem. Portanto, tende a ser um processo articulatório entre 

habilidades e competências no curso de Enfermagem. De acordo com o regimento geral da Instituição, 

o aproveitamento escolar é avaliado por meio de avaliações periódicas, em número mínimo de 2 (duas) 

por período letivo, chamadas de (A1) e (A2), e cada avaliação periódica deve ser composta por pelo 

menos dois instrumentos diferenciados de avaliação (formativa, diagnóstica e somativa). Devendo a 

prova didática corresponder ao menos 80% da nota. A média de aproveitamento (MA) de cada aluno 

é obtida através e média aritmética simples entre as avaliações periódicas.  

Os critérios de aprovação/reprovação do curso de Enfermagem obedecem aos critérios 

determinados pelo regimental geral desta IES, a saber:  

1. A primeira avaliação (A1) será elaborada pelo docente das unidade temática.  

2. A segunda avaliação (A2) será elaborada pelo docente e avaliada por uma banca de prova constituída 

pela Coordenação do Curso e pelos integrantes do seu Núcleo Docente Estruturante (NDE). As 

avaliações contemplam a coerência das questões com os objetivos da unidade programática, 

habilidades e/ou competências estabelecidas na unidade. 

 3. Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver (MA) maior ou igual a 7,0 (sete) e que 

possuir frequência mínima de 75%(setenta e cinco) por disciplina.  

 4.  Terá direito a cursar novamente a unidade curricular o aluno reprovado por notas ou frequência no 

período seguinte ou quando for ofertada, em regime de 100% presencial. 

5.  O discente reprovado poderá progredir obedecendo as normas do sistema de créditos onde poderá 

cursar outras unidades Curriculares, sempre obedecendo o pré-requisito. 
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6. A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitidas apenas aos matriculados, é 

obrigatória, vedado o abono de faltas, salvo nos casos previstos na legislação vigente. As justificativas 

devem ser protocoladas em documento próprio na secretaria geral juntamente com os documentos 

comprobatórios, sendo posteriormente acatado ou não pelo colegiado do curso. 

 7. Terá direito à realização da Segunda Chamada o aluno que comprovar a impossibilidade de 

comparecimento a à avaliação na data estabelecida em calendário mediante a apresentação de 

documento comprobatório na legislação vigente ou outros motivos comprováveis de força maior.   

 8. Terá direito à realização do Exame Final (EF) o aluno que possuir (MA) maior ou igual a 4,0 e 

menor que 7,0, observados os limites de frequência, após o termino das avaliações periódicas, 

submeter-se-á ao exame final, visando lograr sua aprovação. Será considerado aprovado, após o exame 

final (EF), o aluno que obtiver resultado igual ou superior a 6,0 (seis). O exame final (EF) contemplará 

todo o conteúdo da disciplina, zera-se a média obtida nas avaliações parciais.  

9. Terá direito à realização da Segunda Época (SE) o aluno que obtiver nota no exame final (EF) maior 

ou igual a 4,0 e menor que 5,9. Estará aprovado, após a Segunda Época, o aluno que obtiver resultado 

igual ou superior a 6,0 (seis). A Segunda Época (SE) contemplará todo o conteúdo da disciplina, zeram-

se as notas obtidas nas avaliações anteriores.  

10. A vista da prova é um direito do aluno e um dever do professor. A mesma deverá ser realizada na 

aula subsequente a data da avaliação. 

 11. Havendo discordância, durante os procedimentos de vista de prova, o aluno poderá requerer 

revisão do julgamento de Prova Escrita, mediante requerimento dirigido ao Coordenador do Curso, no 

prazo máximo de dois (2) dias úteis, após a divulgação do resultado.  

12. Os casos não previstos neste PPC deverão ser contemplados pelas demais normas do regimental 

geral desta IES e caso necessário deliberado pelo colegiado do curso.  

Também participarão do processo avaliativo das unidade curriculares de estágios supervisionados 

juntamente com os orientadores/professores os supervisores assistenciais da rede básica de atenção e 

do setor hospitalar com vista a gerar maior coerência entre processos de ensino teórico e prático.  

As atividades de estágio, ou seja, as ações a serão desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem serão 

planejadas pelos professores conjuntamente com os enfermeiros e gestores da rede de saúde, e a 
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participação destes tem a finalidade de verificar a realização das atividades propostas e proceder a 

avaliação das atividades de natureza prática, certificando-se do cumprimento do estágio dentro do 

preconizado pelo Curso da IES. 

Os instrumentos utilizados para a avalição do estágio incluirão a avaliação feita pelo orientador, 

supervisor e a autoavaliação do estudante, além da apresentação de um estudo de caso, utilizando a 

metodologia da problematização. A MA das avaliações propostas deverão ser 7,0 (sete) e 100% de 

frequência. 

A adoção do Portfólio, instrumento de desenvolvimento da capacidade de autoavaliação e reflexão do 

estudante nas unidade Curriculares de estágio, permite a construção pessoal com as evidências da 

aprendizagem, de forma individual e singular. 

Nesta situação, o professor assume o papel de facilitador do processo ensino- aprendizagem, 

compartilhando responsabilidades, estimulando o desenvolvimento do estudante, favorecendo a 

autoavaliação e a reflexão crítica sobre o conteúdo em foco. 

O ato de avaliar, assim, busca um diagnóstico para incluir o educando no processo educativo 

subsidiando professor e estudante no seu processo de trabalho, nas atividades de autoreflexão e 

autoavaliação, como um caminho para favorecer o desenvolvimento. 

Valorizando a formação de profissionais críticos e reflexivos, o curso de Enfermagem se propõe a 

diversificar os processos avaliativos utilizando: avaliações escritas, avaliações práticas, avaliações 

orais, apresentação de trabalhos, pesquisas acadêmicas, apresentações de oficinas e seminários e 

estudos de caso. Para o curso de Enfermagem os processos avaliativos são contínuos, ou seja, a 

avaliação é um feedback que se oferece ao aluno sobre seu aprendizado, sendo vista como meio e não 

como fim.  

 

3.15- Número de vagas 

 

O curso oferecerá 120 vagas ao ano, com entrada semestral.Essas vagas são dimensionadas 

conforme a demanda do curso e com base estudos mercadológicos, acrescido de relatório 

fundamentado pela autoavaliação da comunidade acadêmica do curso de Enfermagem.  
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A população de Maricá apontada no último censo(2010) é de 127.461 pessoas. A estimativa do IBGE 

para 2018 é de 157.789 pessoas(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/marica/panorama). Considerando 

a proporção de enfermeiros por habitante recomendada pela OMS , deveria haver 1 (um) enfermeiro 

para cada 500 pessoas. No Brasil, a proporção é de 0,9 enfermeiro para cada mil habitantes. Pode –se 

inferir que, para uma população de 157.789 pessoas, seria necessário um contingente de 315 

enfermeiros. O mercado de trabalho é vasto e promissor, oferecendo excelentes oportunidades, visto 

que, além das instituições de saúde de baixa, média e alta complexidade, o enfermeiro pode atuar em 

diversas áreas como home care, casas de repouso e centros de diagnóstico, por exemplo.  

A enfermagem é a quinta área com maior empregabilidade no Brasil, com base em dados de pesquisas 

do Ipea (Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada).  

Considera-se ainda que o número de vagas ofertadas no curso se baseia, principalmente, na adequação 

do corpo docente, nas dimensões das salas de aula, ambientes tecnológicos, atividades de pesquisa e 

extensão, bem como verificadas pelas últimas autoavaliações realizadas periodicamente duas vezes por 

ano, atestando com indicativos a delimitação do número de vagas para que possa garantir alto grau de 

excelência na qualidade do ensino e aprendizagem. 

  A Faqculdade de Ciências Médicas de Maricá possui uma infraestrutura física, tecnológica e de 

recursos humanos e materiais compatíveis com as propostas pedagógicas oferecidas pelos seus cursos. 

Visando assegurar que as atividades de ensino, pesquisa e extensão, possam ser desenvolvidas de forma 

efetiva e adequada pelas comunidades docentes, discentes e funcionários, a Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá disponibilizará no âmbito dos cursos, ambientes específicos para a realização 

dessas atividades. 

A infraestrutura física contará com instalações apropriadas e em número suficiente para 

atenderá toda a comunidade acadêmica, como salas de aulas, salas especiais, laboratórios, biblioteca e 

outros. 

Os recursos tecnológicos disponíveis atenderão aos objetivos dos cursos e a sua proposta pedagógica, 

para oferecer um atendimento mais eficaz e humanizado, os setores da Instituição se valem de recursos 

tecnológicos apropriados para o desenvolvimento de suas funções, atendimento e controles. 
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A formação atual do corpo docente e técnico-administrativo busca atender os delineamentos da 

proposta pedagógica dos cursos, valorizando titulação, formação  acadêmica, experiência profissional, 

habilidades e competências sendo reavaliados pela Instituição. 

Os materiais didático-pedagógicos disponíveis para auxiliar na formação profissional em cada 

unidade curricular serão em quantidade suficiente nas bibliotecas da Instituição, tendo o tratamento 

técnico adequado para que sua utilização seja efetiva conforme consta nos projetos pedagógicos. 

O Curso de Enfermagem, considerando as vagas autorizadas/desejada possuirá a sua disposição 

todos os recursos próprios e os recursos comuns a todos os cursos da Instituição, como ambientes de 

convivência e os setores de atendimento aos discentes como Secretaria, Tesouraria, Ouvidoria e 

Bibliotecas. 

 

3.16-Integração do curso com o sistema local e regional de saúde(SUS) 

 

A articulação do Curso com os princípios e diretrizes do SUS utilizará a rede de serviços. 

Acontecerá também pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa e nas atividades de extensão. É 

papel esperado do professor que crie mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos 

pelo estudante, por meio de estudos e práticas independentes, presenciais e/ ou à distância, como 

monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos 

complementares e cursos realizados em outras áreas. Estas estratégias ativas assumem um papel 

importante na ampliação do pensamento crítico e reflexivo do aluno. 

De forma a favorecer o diálogo entre ensino e serviço, é preciso investir na sensibilização dos 

atores inseridos nos cenários onde se desenvolvem os cuidados e o processo de ensino-aprendizagem. 

Operacionalmente, a Faculdade deve se preocupar em identificar necessidades dos serviços e cenários 

de prática, estabelecendo pactos de contribuição docente/discente para tais serviços. Além disso, em 

contrapartida, é fundamental a participação de profissionais dos serviços e usuários nas discussões 

educacionais de formação na área da saúde (FERNANDES, 2013). 

No Curso de Enfermagem, aos enfermeiros da prática será possibilitado participar do processo ensino-

aprendizagem nas aulas práticas e no estágio supervisionado, desvelando desta forma um 
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conhecimento autêntico sobre as competências e habilidades que os estudantes precisam desenvolver 

para atuar na rede. 

 

3.16.1-Convênios formalizados com o Sistema de Saúde Municipal 

 

A parceria entre a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e o Sistema de Saúde local terá 

como objetivo possibilitar o aluno a vivência e o desenvolvimento das atividades práticas curriculares 

de ensino previstas na matriz curricular, além de pesquisas nas variadas áreas atuantes de forma que 

haja construção para a cidade e região. 

Estes convênios trarão importantes contribuições para a melhoria da qualidade da assistência 

prestada à comunidade e permite aos alunos a vivencia in loco da realidade, construindo uma formação 

centrada na realidade do SUS de forma humanizada, além do acolhimento feito pelos alunos com 

orientações, esclarecimento de dúvidas, propiciando um relacionamento de equipe e mais humano na 

área da saúde. 

O Curso de Enfermagem estabelecerá  plena integração com o SUS nos cenários de serviço de 

saúde local e regional, através dos convênios entre as instituições em que ocorrerão as atividades 

práticas, sendo que estas parcerias trazem benefícios para ambas as partes, visto que garantirão 

conhecimentos e experiências entre si. 

3.16.2-Integração do Curso com o Sistema Locorregional de Saúde/SUS – Relação 

alunos/usuários. 

A integração ensino-serviço-comunidade será entendida como um trabalho coletivo, pactuado 

e integrado de discentes e docentes do curso de enfermagem, com trabalhadores que compõem as 

equipes dos serviços de saúde, incluindo-se os gestores e a participação do controle social. Esta 

integração busca a qualidade da atenção à saúde individual e coletiva, a qualidade da formação 

profissional e ao desenvolvimento e satisfação dos trabalhadores do serviço, cumprindo com as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde que é aprimorar continuamente a formação e a gestão do trabalho 

em saúde. 
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Por meio da ação de integração serviço-instituição de ensino, se efetiva a construção de um 

espaço de responsabilidade compartilhada com ações preventivas, assistenciais e de promoção à vida 

da população do município. A partir da integração ensino-serviço se dá a autorização para atos 

educativos de estágios curriculares, aulas práticas, visitas domiciliares supervisionadas e atividades de 

pesquisa e extensão aos alunos regularmente matriculados no Curso de Enfermagem. 

A Enfermagem terá como essência a especificidade na formação profissional o cuidado ao ser 

humano individualmente, na família ou na comunidade. Na atualidade, a enfermagem buscará 

enquanto atuação em equipe produzirá a aplicar os conhecimentos empíricos e pressupostos teórico-

metodológicos em saúde que atenderá aos princípios do SUS, visando nesse paradigma, maiores 

horizontes e oportunidades para que o enfermeiro possa programar, executar e avaliar suas atividades 

assistenciais de maneira reflexiva, crítica e humana (RODRIGUES, 2012). 

A integração ensino-serviço-comunidade propiciará a melhoria da gestão e da gerência em 

saúde, contribuirá para a formação profissional e para a qualificação no contexto das políticas, 

especialmente a política pública de saúde, bem como atualização constante do profissional já inserido 

no sistema. Deste modo, repercutirá positivamente na vida da comunidade contribuindo para melhoria 

dos indicadores de saúde da população do município de Maricá. 

Vale ressaltar, que as vantagens potenciais do ensino clínico na comunidade, estarão 

relacionadas a pressupostos teóricos desenvolvidos nas unidade Curriculares, mas dependem de alguns 

requisitos básicos relacionados à estruturação e ao funcionamento da rede de serviços, às características 

do pessoal disponível, bem como a articulação entre os serviços de saúde na comunidade e a 

universidade, representada pelo Curso de Enfermagem. 

A secretaria de Saúde do Município de Maricá dispõe de um Plano Municipal de Capacitação 

destinado aos Servidores de Saúde do Município de Maricá 2018 e é um instrumento norteador das 

ações de desenvolvimento integral dos servidores, integrando ações de capacitação, treinamento a fim 

de, através da promoção de uma aprendizagem organizacional, propiciar crescimento pessoal e laboral 

dos servidores com vistas a gerar um melhor desempenho da instituição. As ações de capacitação 

profissional e aperfeiçoamento serão oferecidos na forma de cursos de curta e média duração, 

presencial ou semipresencial, promovida pelos serviços e gerencias. O curso de enfermagem poderá 
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contribuir por meio de projetos de extensão e/ou ações pontuais com a execução deste plano de 

capacitação profissional e qualificação da atenção à saúde. 

A secretaria municipal de saúde também dispõe em sua estrutura operacional de um núcleo de pesquisa. 

Desta forma ampliam-se as oportunidades para adoção de estratégias e ações para a integração ensino- 

-serviço, com a finalidade de contribuir no processo de formação profissional na área da saúde, de 

desenvolvimento técnico e tecnológico e de inovação, em consonância com as diretrizes e princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) 

A parceria do curso de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá com a 

Secretaria Municipal de Saúde e a participação do curso nos programas de saúde já implantados, por 

meio de um trabalho coletivo, possibilita estreitar as relações e facilitando a integração entre docentes, 

acadêmicos, trabalhadores e gestores de saúde do município. 

A capacidade física da rede de serviços nos níveis primário, secundário e terciário é suficiente 

para acomodar o número de estudantes do curso, os quais serão distribuídos nas unidades de serviço, 

de modo que cada uma delas abrigue um número pequeno de estudantes, favorecendo o processo de 

ensino-aprendizagem e o benefício à sociedade. 

A organização da atenção à saúde no município de Maricá está disposta em unidades de 

Estratégias de Saúde da Família, Unidades Básicas Tradicionais e Unidades de Urgência e Emergência, 

incluindo os hospitais.abaixo descrevemos a rede de atenção do município. 

 

 

 

 

  



 
 

 

190 
 
 

 

Quadro 5. Relação das Unidades de Saúde da Família no Município de Maricá,RJ.2019. 

  

Unidades de Saúde de Família Endereço  

1 USF Bairro da Amizade Rua 53, Lt 31, Qd 91- CEP: 24902-805 

2 USF Bambuí  Av. do Contorno, s/nº 

3 USF Barra  Rua 04, Lt 03, Qd 0 

4 USF Espraiado End: Rua Golberto Batista de Macedo 

5 USF Guaratiba Est. Beira da Lagoa,s/nº 

6 USF Inoã I Rodovia Amaral Peixoto, km 16 (Ao lado do Polo) 

7 USF Inoã II Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (Ao lado do DPO) 

8 USF Mumbuca Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/nº 

9 USF Ponta Grossa Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº CEP:24914-345 

10 USF Retiro Estrada do Retiro, s/nº 

11 USF Recanto Rua Dirceu Fernandes Pinto, 215 

12 USF Santa Paula Cond. Sítio Santa Paula A, s/nº 

13 USF Ubatiba  Av. Niterói, s/nº 

14 USF Chácara de Inoã Rodovia Amaral Peixoto, km 16 (Ao lado do Polo) 

15 USF São José I Rua 10, Jardim Ouro Mar 

16 USF Jardim Atlântico I Rua 36, Lt 01, Qd 206 

17 USF Jardim Atlântico II Rua 36, Lt 01, Qd 206 

18 USF São José II Estrada da Cachoeira, s/nº 

 

Fonte: Prefeitura de Maricá - https://www.marica.rj.gov.br/relacao-postos-saude/ acesso em 

08/01/2019. 
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Quadro 6 - Relação das Unidades Básicas Tradicionais no Município de Maricá,RJ.2019. 

  

Unidades BásicasTradicionais Endereço  

1 Posto de Saúde Central Rua Clímaco Pereira, 375, Centro. 

2 Posto de Saúde Inoã Rodovia Amaral Peixoto, km14 (Ao lado do DPO) 

3 Posto de Saúde Ponta Negra Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/nº, Ponta Negra. 

4 Posto de Saúde Santa Rita 

(24h) 

Rua 36, Qd 433 (esquina com rua 83). Jardim 

Atlântico 

5 Posto de Saúde São José Estrada da Cachoeira, s/nº 

6 Posto de Saúde de Itaipuaçu 

(Barroco) 

Rua 34, lote 2, quadra 64. Jd. Atlântico. 

7 Coordenadora dos Índios 

PS São José 

Estrada da Cachoeira, s/nº 

Fonte: Prefeitura de Maricá - https://www.marica.rj.gov.br/relacao-postos-saude/ acesso em 

08/01/2019. 

 

               O novo hospital municipal Doutor Ernesto Che Guevara está instalado em uma área de 6,6 

mil m² às margens do km 29 da RJ-106, no bairro Flamengo. O hall de entrada do novo hospital terá 

106 m² e inclui sala de espera específica para atendimento a crianças separada da área para adultos, 

além de uma sala para a Assistência Social. O projeto contempla ainda refeitório com 32 lugares, um 

auditório com 48 lugares e salas de administração. Também haverá estacionamento com 16 vagas para 

visitantes. A construção será ecologicamente adequada. Como não há rede de esgotamento sanitário 

público no local, o hospital incorpora uma estação de tratamento. As instalações do prédio preveem 

redes independentes para salas nas quais haja necessidade de esgotar resíduos contaminantes. Estes 

serão tratados em um local separado próprio, com controle da Secretaria Municipal de Saúde. 

Aparelhado para atender a uma população aproximada de 127 mil habitantes, o novo hospital 

terá 10 leitos de UTI (totalizando 76 vagas), 19 enfermarias (com três leitos cada), seis salas de 

observação para adultos e mais três alas de observação para pediatria. Desta forma será ampliada  na 
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cidade a capacidade e a qualidade no atendimento aos seus habitantes e também poderá receber 

pacientes de outros municípios próximos, avalia o secretário municipal de Saúde, Carlos Alberto Malta 

Carpi. 

Enquanto constrói o novo hospital, a prefeitura iniciará a reforma do Conde Modesto Leal, 

avaliada em torno de R$ 4 milhões. As obras servirão para remodelar o prédio, transformando-o em 

um centro de atendimento materno-infantil dedicado à pediatria, obstetrícia e ginecologia. O novo 

Conde Modesto Leal continuará com os dez leitos de UTI Neonatal, a maternidade e o berçário.(fonte: 

https://www.marica.rj.gov.br/2012/09/17/prefeitura-de-marica-anuncia-construcao-de-novo-

hospital/). 

3.17-Atividades Práticas de Ensino para área da Enfermagem 

 

A aula prática constitui um importante recurso metodológico facilitador do processo de ensino-

aprendizagem. Com o propósito de formar um enfermeiro generalista com uma visão crítica e reflexiva 

da realidade,com base no tripé ensino,pesquisa e extensão em sua articulação com a prática, na 

integração ensino-serviço e com participação social de onde está inserido, com competências e 

habilidades determinadas pelas diretrizes curriculares para a profissão, o Curso de Enfermagem da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá desenvolverá atividades práticas de ensino a partir do 

primeiro período, em diferentes disciplinas das unidades Curriculares. 

Para favorecer a aprendizagem significativa, é necessário transformar o aluno em sujeito da 

ação de aprender. Segundo Demo (2011, p. 41), cabe ao professor competente conduzir essa 

aprendizagem significativa, orientando o aluno permanentemente para expressar-se de maneira 

fundamentada, exercitar o questionamento e formulação própria, reconstruir autores e teorias e 

cotidianizar a pesquisa. 

O docente poderá utilizar diferentes recursos, com o objetivo de tornar o conteúdo teórico mais 

interessante, motivador e próximo da realidade, de forma que responda aos objetivos traçados na 

unidade temática.As aulas práticas em laboratórios e em diversificados cenários de prática tornam-se 

importantes instrumentos de ensino, permitindo ao aluno experimentar situações problematizadas e 

vivenciar a teoria trabalhada em sala de aula. 
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As aulas práticas no Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, como 

ferramenta pedagógica interdisciplinar da disciplina, estão previstas naquelas disciplinas em que haja 

necessidade de uma articulação de todos os conteúdos abordados dentro da sala de aula com a realidade, 

ou seja articulação entre teoria e pratica, tornando os alunos ativos dentro deste processo de ensino. A 

porcentagem sugerida é de não menos que 50% da carga horária de cada disciplina. 

A inserção do estudante nos cenários de prática ocorrerá desde o Módulo I – “A Enfermagem 

e Eu” da matriz curricular do curso de Enfermagem, nos diferentes cenários de prática, considerando 

a especificidade dos saberes de cada unidade temática, do módulo e da contínua gradação de 

complexidade e de habilidades a serão adquiridas pelo aluno. O contato com a prática instiga os 

estudantes e docentes à busca de conhecimentos. 

Cada conteúdo unidade temática exige uma solução própria de método e técnicas de ensino 

práticas. Como aulas práticas é definido: toda atividade educacional que desenvolva habilidades 

técnicas presenciadas e experenciadas pelos estudantes na realidade (além de simuladas), com 

expressão de comportamentos adquiridos em treinamentos ou instruçõe, com planejamento e 

acompanhamento didático pelo docente, a ser realizada em laboratório,envolvendo uma relação 

estudante docente de, no máximo 10/1, em diversidade de cenários, em instituições de saúde, 

envolvendo um relação estudante /docente de no máximo 6/1, com no mínimo 30% da carga horária 

total da disciplina, não sendo substituída por visitas técnicas e/ou outros dispositivos educacionais. 

Os diferentes cenários de prática no âmbito do ensino na Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá darão ênfase na relação teoria-prática e possibilitará ao estudante maior integração dos 

conhecimentos mediante sua inserção em atividades práticas com a presença tutorial do professor e o 

monitor da unidade temática. Desta forma, a prática é entendida como lócus de geração de questões de 

aprendizagem.Assim, os estudantes poderão articular a teoria com a prática, mediada pelo raciocínio 

científico e pelo desenvolvimento de habilidades psicomotoras e relacionais de forma ordenada e 

integrada, habilitando-o para a aprendizagem contínua. 

O planejamento, parceria e articulação com os campos de prática serão de responsabilidade da 

coordenação do curso de enfermagem e das áreas envolvidas.Serão desenvolvidas reuniões e 
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seminários no inicio e ao final do semestre para discussão de temas específicos e experiências 

vivenciadas pelos profissionais do campo prático, discentes e docentes. 

O ensino teórico-prático na graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá, ocorrerá na rede de serviços do SUS de Maricá, intensificando suas ações nas unidades de 

Estratégia de Saúde da Família, em Unidades Especializadas, no Hospitais e em domicílio. Serão 

desenvolvidas práticas também em escolas de ensino fundamental e médio e em creche do município, 

contempladas nos convênios entre a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e o município de 

Maricá. Serão também cenários de prática os projetos de extensão , desenvolvidos em parceria com os 

profissionais de saúde das instituições envolvidas como feiras de saúde, campanhas de vacinação, 

projetos. 

Os campos de prática serão escolhidos considerando seu potencial de aprendizagem para os 

estudantes e que dispõem de profissional enfermeiro atuante e que possibilite a inserção de alunos. 

As atividades práticas serão orientadas pelo regulamento de aulas prática. 
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4 CORPO DOCENTE  

4.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo, propositivo, de assessoramento de 

natureza pedagógica, integrando a estrutura de gestão acadêmica do curso. É corresponsável pela 

concepção, acompanhamento, implementação, atualização, consolidação e avaliação do Projeto 

Pedagógico do Curso de Enfermagem (PPC). 

Sua constituição atende à Resolução CONAES nº1 de 17/06/2010. A indicação dos 

representantes docentes é feita pelo Colegiado de Curso, para um mandato de 2 (dois) anos, com 

possibilidade de recondução e com garantia de permanência de 80% da composição anterior até o  ato 

regulatório seguinte, garantindo assim a inovação. É  nomeado por meio de portaria pela Direção Geral 

da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. O NDE do curso de Enfermagem está composto de 

acordo com o quadro 7. 

 

Quadro 7. Composição, titulação, regime de trabalho em nível superior. 

 

Nome Titulação Regime de 

Trabalho 

Tempo de 

docência 

Lilia MS Rodrigues Mestre em Enfermagem 40 h/integral 26 anos 

Eduardo TL Trajano Doutor em Biologia 

Humana Experimental 

40 h/integral 07 anos 

Marilei MT Souza Doutora em Ciências 20h/parcial 12 anos 

Margarida MD Santos Doutora em Ciências da Saúde 20 h/parcial 28 anos 

Mônica A Carreiro Doutora em Enfermagem 20h/parcial 25 anos 

Sebastião JC Gonçalves Mestre em Psicologia 40h/parcial 26 anos 
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  O NDE atua de forma constante em todas as ações e planejamentos pedagógicos do curso. 

Como estratégia de trabalho, utiliza Curriculares específicas para o envolvimento de todo o corpo 

docente em suas ações, forma pela qual foi possível a construção de forma participativa do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

São atribuições do NDE do Curso de enfermagem: 

 

 Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e fundamentos; 

 

 Avaliar constantemente a implantação do PPC; 

 

 Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

 

 Acompanhar se o perfil do egresso estabelecido está sendo alcançado; 

 

 Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de     

Curso, sempre que necessário; 

 Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado de Curso; 

 Promover capacitação para o Corpo Docente e  Supervisores, garantindo 

atualização nas inovações nas metodologias de ensino;  

 Avaliar e orientar a atualização das referências bibliográficas das unidades 

curriculares  ministradas pelos docentes; 

 Estabelecer o Plano de Melhorias de acordo com o resultado da avaliação 

Institucional realizada pela Comissão Própria de Avaliação; 

 Analisar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico; 
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 Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso 

a abertura de processo seletivo para contratação ou substituição de docentes, 

quando necessário. 

 Elaboração de relatório de adequação com relação ao acervo das bibliografias 

básicas, complemetares e períodicos especializados visando a compatibilidade e 

adequação aos conteúdos programáticos de cada unidade curricular e quantitativo 

mediante ao número de vagas. 

O NDE reúne-se ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente ou 

Coordenador, 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

Presidente ou pela maioria de seus membros titulares. As decisões do Núcleo são tomadas por maioria 

simples de votos, com base no número de presentes. No segundo semestre de 2018 e no mês de janeiro 

de 2019 o NDE reuniu-se mensalmente  para construção do PPC do curso de Enfermagem da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá, atendendo as demandas do processo de  autorização de curso pelo 

INEP.   

 O NDE possui regulamento próprio onde estão previstas as funções de consolidação e 

constante atualização do PPC, bem como estudo freqüentes sobre a relação ensino-aprendizagem, a 

formação do estudante, o perfil do egresso e as necessidades do mundo do trabalho, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares. 

4.2-Atuação e Regime de Trabaho da Coordenadora 

A coordenadora do Curso de Enfermagem, Professora Lília Marques Simões Rodrigues é 

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense - UFF, concluída em 2012, com a 

dissertação intitulada “Planejamento do Estágio Supervisionado de Enfermagem na Atenção Básica: 

avaliação da ação dialógica ensino-serviço”, MBA em Administração Hospitalar-USS, concluída em 

2005, especialização em Metodologia do Ensino Superior-USS, concluída em 1994. Graduada em 

Enfermagem com Habilitação em Enfermagem Médico-cirúrgica, concluída em 1991. Possui 22 anos 

de experiência profissional em enfermagem. Com experiência como docente em nível superior 26 anos 

e como coordenadora 16 anos. 
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a. Atuação 

 

A À Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, 

caberá as responsabilidades acadêmico-administrativas, pedagógicas e de representatividade em 

eventos extramuros. Também lhe compete presidir o NDE, NUPEEn, Colegiado de Curso e corpo 

docente,cujas reuniões ocorrem, pelo menos, duas vezes no semestres, além reunir-se regulamente com 

os grupos de representação discente, quando são destacadas as necessidades e/ou fragilidades incluídas 

no plano de metas da coordenação. 

A interação com os docentes envolve tanto ações individuais quanto coletivas e os encontros 

podem podem ocorrer por demanda da Coordenação ou por demanda dos docentes, sempre que 

necessário, além dos encontros nas capacitações semestrais, que favorecem a integração.  

Caso o discente queira ser atendido pela coordenadora de curso, deve dirigir-se  à secretara da 

Coordenação do Curso e agendar um horário, podendo ser atendido até imediatamente, de acordo com 

a demanda de atividades no momento. A relação da coordenação com os docentes e discentes é 

reforçada nas atividades do Colegiado do Curso, onde ambos os grupos possuem representação 

regulamentada que será implantada à partir do ingresso da primeira turma no curso. 

A coordenação de curso mantém encontro regular com membros do NDE para o devido 

acompanhamento e discussão do funcionamento do curso e da situação atual das ações encaminhadas 

pelos demais órgãos de representação discente ou docente, ou pela própria Coordenação. 

O plano de ação da coordenação de curso ( será elaborado pela coordenação em conjunto com 

os membros do NDE)  e os indicadores com relação ao desempenho da coordenação, provenientes da 

autoavaliação do curso e da instituição, elaborada pelos alunos e professores, e estarão disponíveis pelo 

link: http://faculdadedemarica.com.br:8082/ 

b.  Experiência Profissional, de magistério superior e de Gestão acadêmica da 

coordenadora: 

 Atua na docência no magistério superior desde 1993, e já exerceu cargos em diretoria, 

coordenadorias, chefias, assessorias, atividades em comissões na educação superior ou correlatas 

à profissão, na Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), mantenedora da Faculdade 

http://faculdadedemarica.com.br:8082/
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de Ciências Médicas de Maricá, perfazendo 16 anos de experiência administrativa/gerencial na 

área de ensino em enfermagem. São 26 anos de atividade docente e desses, 16 anos 

concomitantes com a  também de coordenação de curso. 

 

c. Regime de Trabalho Coordenador: 

 

 A coordenadora trabalhará em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo 

integral, em turno diurno. 

 

d. Carga horária da Coordenação de Curso: 

 

 

 A coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, Prof.ª 

Me. Lília Marques Simões Rodrigues, atuará em regime integral (40 horas semanais), destinando 25 

horas de trabalho semanais para a gestão do curso e demais  atividades  como as de pesquisa, extensão, 

docência e colegiados.  

 O quadro de horário da Coordenadora será disponibilizado a todos os discentes e docentes, 

desde no início do semestre letivo, estando suas horas, cuidadosamente,  distribuídas em 04 dias da 

semana em turno diurno, de modo que atenda às diferentes demandas dos diferentes públicos. 

           Além disso, a coordenação manterá grupos de comunicação direta, através das redes sociais e 

aplicativos para smarthphone, com os alunos representantes de cada  módulo, todos os docentes que 

atuam no curso, egressos do curso quando houver, auxiliares técnicos administrativos, coordenadora 

do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, Diretor Geral e com a 

direção da mantenedora, promovendo uma aproximação, estreitando as interlocuções, o tempo de 

resposta a determinadas demandas de natureza simples e promovendo ainda um eficiente canal de 

avisos, divulgações, solicitações ou reivindicações. 
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4.3- Titulação do Corpo Docente  do 1º, 2º, 3º e 4º módulos do curso de 

Enfermagem. 

 

O perfil desejado para o docente do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá incluirá potencial de participação, flexibilidade e qualificação técnica para 

operacionalização das estratégias delineadas no âmbito do coletivo do curso. O professor, que  for 

compreendido como educador, tutor e orientador, assumirá papel relevante no desenvolvimento e 

construção do conhecimento, comprometido com o sujeito e a promoção de sua cidadania. Caberá 

ainda ao professor, atuar projetando os caminhos que os estudantes deverão percorrer na grande rede 

hipertextual que é o currículo hoje. Além disso, ele precisa ser um dinamizador de grupos, responsável 

não mais por formar alunos isoladamente, mas por constituir comunidades de aprendizagem em que os 

sujeitos que nelas atuam sejam capazes de desenvolver projetos em conjunto, se comunicar e aprender 

colaborativamente.  

Para garantir a qualidade de ensino do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá, é necessário que o docente tenha uma visão de pesquisador, com atitudes investigativas e 

críticas. Deverá ser profissional competente, consciente de sua importância na formação da filosofia 

da Instituição, além de estar sempre na busca de novos conhecimentos e qualificação profissional, 

trabalhando em perfeita união com teoria e prática, formalizando novas metodologias, que levará a 

contribuir com o contexto da realidade educacional que estará inserido. 

O índice de qualificação do Corpo Docente IQCD (Fórmula de Cáculo do IQCD = 5x nº doutores + 3x 

nº mestres + 2x nº especialistas/ Nº total de docentes= a 4,0 , o corpo docente do Curso de  Enfermagem 

dos 02(dois) primeiros anos será composto por 20(vinte) docentes, sendo 100% com titulação de stricto 

sensu, s 10(dez) 50% mestres e 10 (dez ) 50% doutores, conforme apresentado no Quadro 8 e na Tabela 

5 a seguir. 
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Quadro 8. Titulação do Corpo Docente do curso de Enfermagem 

 

 

Nº Professor Titulação 

01 Adiel Queiroz Ricc Mestre 

02 Bárbara Cruz Tavares de Macedo Fernandes Doutor 

03 Catia Maria dos Santos Diogo Silva Doutor 

04 Carolina de Lourdes Julião Vieira Doutor 

05 Denize Duarte Celento Mestre 

06 Eduardo Tavares Lima Trajano Doutor 

07 Eliara Adelino da Silva Mestre 

08 Geísa Sereno Veloso do Silva Mestre 

09 Irenilda Reinalda B. de Rangel Moreira Cavalcanti Doutor 

10 Lília Marques Simões Rodrigues Mestre 

11 Marcello Flores Catelli Doutor 

12 Manoela Alves Mestre 

13 Margarida Maria Donato dos Santos Doutor 

14 Marilei de Melo Tavares de Souza  Doutor 

15 Mônica de Almeida Carreiro  Doutor 

16 Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves Mestre 

17 Thiago Augusto Soares Monteiro da Silva Mestre 

18 Thiago Luiz Pereira Marques Mestre 

19  Ulisses Rodrigues Dias Mestre 

20 Vinícius Marins Carraro Doutor 
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Tabela 5. Titulação Stricto Sensu do Corpo Docente do curso de Enfermagem. 

 

Titulação Valor absoluto Percentual 

Mestre 10 50% 

Doutor 10 50% 

 

O corpo docente será multidisciplinar composto por docentes das seguintes áreas de formação: 

Enfermeiros (40%), Biólogo (15%), Fisioterapeuta (10%),  Médico Veterinário (10%) Administrador 

(5%), Bibliotecaria e Historiadora (5%), Biomédico (5%), Psicóloga (5%) e formação em Letras 

(5%).O perfil do egresso é apresentado claramente neste projeto pedagógico com base nas diretrizes 

nacionais curriculares (DCNs) vinculados aos desafios para o desenvolvimento do profissional e 

atuação no mercado de trabalho buscando atender os desafios da região Metropolitana II. No tocante 

ao desenvolvimento das habilidades e competências do egresso o corpo docente  corrobora para tal 

finalidade.  

O plano de ensino e aprendizagem será apresentado semestralmente em cada    unidade 

curricular vislumbram uma analise periódica do docente com relação aos conteúdos do ementário a 

serem ministrados. 

O plano de ensino ou programa da disciplina deve conter os dados de identificação da disciplina, 

ementa, objetivos, conteúdo programático, metodologia, avaliação e bibliografia básica e 

complementar da disciplina. Será o plano de ensino que norteará o trabalho docente e facilitará o 

desenvolvimento da unidade curricular pelos alunos. Os conteúdos são direcionados para o 

atendimento do perfil do egresso, contemplando uma ou mais habilidades e competências a serem 

estimuladas e desenvolvidas,orientadas pelo objetivo da unidade curricular. As propostas de plano de 

ensino ressaltam a importância da construção de um processo de parceria em sala de aula com o aluno 

deslocando o foco da ação docente e do ensino para a aprendizagem, ou seja, o protagonista para a ser 

o aluno conforme defendem as teorias construtivistas e sociointeracionistas. Desta interação poderão 

surgir e até mesmo alavancar novos métodos e critérios avaliativos.  



 
 

 

203 
 
 

 

Os professores estimularão a pesquisa acadêmica, fomentando e despertando o raciocínio dos 

alunos para solucionar problemas por meio de literatura disponibilizada através de bibliográficas 

físicas, virtuais, periódicos indexados e meio áudios visuais. 

Ciente da importância de viabilizar ao aluno meios de divulgação dos conhecimentos   

adquiridos no transcorrer do curso de graduação, de forma a se apossar de novas informações de caráter 

técnico-científico-cultural, e para incentivar a inserção de um número cada vez maior de alunos em 

projetos de pesquisa e de extensão, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e o Curso de 

Enfermagem promoverá, anualmente, eventos na área da Extensão e da Pesquisa. Estes eventos 

poderão ser como jornadas, semana da enfermagem, seminários de pesquisa, dois seminário de 

integração curricular a cada final de semestre onde as unidades curriculares de seminário integram 

assuntos pertinentes a situação loco regionais e as políticas publicas, Camapanhas junto a Secretaria 

de Saúde de Maricá dentro do calendário do Ministério da Saúde, que envolve todos o curso de 

Medicina Veterinária, sempre contando com a participação de docentes e discentes do curso de 

Enfermagem.Tais eventos oportunizarão aos discentes divulgar suas produções, principalmente, no 

âmbito da iniciação científica e na participação em pesquisas docentes. A participação em eventos 

acadêmicos e científicos será estimulada pela política adotada pelos diferentes cursos, inclusive quando 

definem o instrumental para o registro das Atividades Complementares Obrigatórias, com carga horária 

eespecificada por cada curso, em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Os alunos serão incentivados a participar de congressos, jornadas e outros eventos de cunho 

científico, além de cursos de aperfeiçoamento promovidos não só pela Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá como por outras instituições, com o objetivo principal de incentivar os alunos a buscarem 

uma atualização permanente de seus conhecimentos, hábito que deverá ser por eles cultivado durante 

toda a vida profissional. 
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4.4-Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso do 1º, 2º, 3º e 4º módulos do 

curso de Enfermagem. 

 

O regime de trabalho dos  docentes que irão compor  compõem o corpo docente do curso de 

Enfermagem  está distribuído entre docentes horista, parcial e integral. 

O Quadro 9 apresenta o corpo docente, que  compõem o Curso de Enfermagem da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá nos 02(dois) primeiros anos, quanto ao regime de trabalho.  Quanto a 

distribuição de carga horária dos docentes do curso, 08 (oito) 40% do corpo docente em regime de 

trabalho integral; 11 (onze) 55% parcial (20h), e 1 (um), 5% em Regime de trabalho horista. O  plano 

individual de trabalho (PIT) deverá ser preenchido no início e cada semestre letivo pelo professor, 

contendo a distribuição da sua carga horária semanal entre as atividades de sala de aula, pesquisa, 

extensão e outras. O PIT é  endossado pela coordenação de curso e autorizado pela direção Geral. O 

modelo do PIT está no Anexo IV. Destaca-se que o professor poderá exercer suas atividades em mais 

de uma instituição vinculada à mantenedora. 

O que permitirá o atendimento integral da demanda de atendimento de aluno, da coordenação 

no âmbito de melhorias nos ambientes tecnológicos, de orientação de TCC, participação no colegiado, 

no NUPEEn , no NDE, o planejamento e melhorias no ensino e aprendizagem, preparação e correção 

das avaliações de aprendizagem, pesquisa e extensão, que serão comprovados nos planos individuais  

de  trabalho (PIT) e pelo próprio plano de ensino e aprendizagem periódico. 

 O processo de admissão de novos docentes por ampliação do quadro docente do Curso de 

Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá ou substituição do quadro privilegiará a 

admissão de profissionais, por processo público de provas e títulos, que possam dedicar uma carga 

horária de, no mínimo 12 horas semanais, sendo oferecido aos possuidores de título de Mestre ou 

Doutor a oportunidade de desenvolverem atividades de pesquisa e/ou extensão segundo as normas 

estabelecidas pelas respectivas coordenações. 
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Quadro 9. Regime de Trabalho do Corpo Docente do curso de Enfermagem 

 

Nº Professor Titulação Regime de Trabalho 

01 Adiel Queiroz Ricc Mestre Parcial 

02 Bárbara Cruz Tavares de Macedo Fernandes Doutora Integral 

03 Catia Maria dos Santos Diogo Silva Doutora Parcial 

04 Carolina de Lourdes Julião Vieira Doutora Parcial 

05 Denize Duarte Celento Mestre Integral 

06 Eduardo Tavares Lima Trajano Doutor Integral 

07 Eliara Adelino da Silva Mestre Parcial 

08 Geísa Sereno Veloso do Silva Mestre Parcial 

09 Irenilda Reinalda B. de Rangel Moreira Cavalcanti Doutora Parcial 

10 Lília Marques Simões Rodrigues Mestre Integral 

11 Marcello Flores Catelli Doutor Integral 

12 Manoela Alves Mestre Parcial 

13 Margarida Maria Donato dos Santos Doutora Parcial 

14 Marilei de Melo Tavares de Souza Doutora Parcial 

15 Mônica de Almeida Carreiro Doutora Parcial 

16 Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves Mestre Integral 

17 Thiago Augusto Soares Monteiro da Silva Mestre Integral 

18 Thiago Luiz Pereira Marques Mestre Parcial 

19 Ulisses Rodrigues Dias Mestre Horista 

20 Vinícius Marins Carraro Doutor Integral 

 

 

A fim de que seja mantido o padrão de qualidade, necessário ao Curso de Enfermagem, os 

docentes possuem a visão do professor/pesquisador, cuja competência lhes permitará construir o 

conhecimento através de uma constante atitude investigativa e crítica. 
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O plano de carreira docente institucionalizada visa encorajar a qualificação docente com 

promoções e progressões por tempo ou aprimoramento acadêmico. 

 

4.5-Experiência profissional do Corpo Docente do 1º, 2º, 3º e 4º módulos do curso 

de Enfermagem. 

 

Quanto à experiência profissional na área de atuação do corpo docente que irá constituir o Curso 

de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, já excluídas as atividades no magistério 

superior, observa-se que 90% do corpo docente possuem de 04 (quatro) anos a 35 (trinta e cinco) anos 

de experiência fora do magistério superior, restando apenas 10% dos docentes com um período de 

experiência menor que 04 (quatro) anos. 

A relação dos dados do Curso de Enfermagem encontra-se no Quadro  10 e Tabela 6 a 

prevalência em anos está na faixa acima de 20 (vinte) anos, caracterizando que este corpo docente 

possui a experiência necessária à utilização de exemplos contextualizados com a aplicação da teoria e 

prática ministrada, com base no currículo lattes. Esta experiência é colocada à disposição dos alunos, 

proporcionando um diferencial na excelência na qualidade do Curso. As aderências às unidades 

curriculares e as competências e habilidades previstas em cada unidade curricular evidenciam a 

possibilidade da aplicação da interdisciplinaridade entre os conteúdos abordados, as experiências 

laborais e a profissão do enfermeiro.  

No item Produção científica, cultural, artística ou tecnológica do Corpo Docente  Produção 

científica, cultural,  apresenta o link para acesso ao currículo lattes dos docentes. Poderá ser visualizado 

através dos planos de ensino e aprendizagem com conteúdos, avaliações e bibliografias que permitem 

apresentar exemplos contextualizados com problemas práticos e a própria integração disciplinar. Estes 

planos de ensino e aprendizagem serão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). 

Uma das formas de evidenciar e compartilhar experiências dos docentes será a construção periódica de 

portfólios do curso e reuniões pedagógicas, no âmbito profissional e na interação entre a teoria e a 

prática com relação a promoção do ensino e aprendizagem. 
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O uso de portfólios na educação constitui uma estratégia que tem procurado corresponder às 

necessidades de aprofundar o conhecimento sobre a relação ensino-aprendizagem, de modo a 

assegurar-lhe, a cada  vez, melhor compreensão e mais elevados índices de qualidade, uma melhor 

compreensão das implicações positivas que possam decorrer da sua utilização como estratégia de 

formação , de avaliação e ainda como estratégia de investigação ao serviço da qualidade da formação. 

Como principais evidências do uso do portfólio podem referir-se: 

 Promover o desenvolvimento reflexivo dos participantes; 

 Estimular o processo de enriquecimento conceptual, através do recurso às 

múltiplas fontes de conhecimento em presença; 

 Fundamentar os processos de reflexão para, na, e sobre a ação, quer na dimensão 

pessoal, quer profissional; 

 Garantir mecanismos de aprofundamento conceptual continuado, através do 

relacionamento em feedback entre membros das comunidades de  aprendizagem; 

 Estimular a originalidade e criatividade individual no que se refere aos processos 

de intervenção educativa, aos processos de reflexão sobre ela e à sua explicação, 

através de vários tipos de narrativa; 

 Contribuir para a construção personalizada do conhecimento para, em e sobre a 

ação, reconhecer-lhe a natureza dinâmica, flexível, estratégica e contextual; 

 Facilitar os processos de autoavaliação, através da compreensão antecipada  dos 

processos. 
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Quadro 10.  Experiência Profissional do Corpo Docente 

 

 

 

Nº 
Professor 

Experiência Profissional Excluídas 

Magistério Superior 

01 Adiel Queiroz Ricc 35 anos 

02 Bárbara Cruz Tavares de Macedo Fernandes 21 anos 

03 Catia Maria dos Santos Diogo Silva 14 anos 

04 Carolina de Lourdes Julião Vieira 12 anos 

05 Denize Duarte Celento 27 anos 

06 Eduardo Tavares Lima Trajano 01 ano 

07 Eliara Adelino da Silva 11anos 

08 Geísa Sereno Veloso do Silva 14 anos 

09 Irenilda R. Barreto de Rangel Moreira Cavalcanti 35 anos 

10 Lília Marques Simões Rodrigues 21anos 

11 Marcello Flores Catelli - 

12 Manoela Alves 08 anos 

13 Margarida Maria Donato dos Santos 34 anos 

14 Marilei de Melo Tavares de Souza 04 anos 

15 Mônica de Almeida Carreiro 36 anos 

16 Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves 26 anos 

17 Thiago Augusto Soares Monteiro da Silva 08 anos 

18 Thiago Luiz Pereira Marques 15 anos 

19 Ulisses Rodrigues Dias 33 anos 

20 Vinícius Marins Carraro 30 anos 

Fonte: Coordenação do curso de Enfermagem. 
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Tabela 6  Experiência Profissional do Corpo Docente 

 

Experiência Profissional Valor absoluto Percentual 

Menos de 2 anos  09 10% 

De 4 a 9 anos 03 15% 

De 10 a 15 anos 05 25% 

Acima de 20 anos 10 50% 

 

4.6-Experiência de Magistério Superior do Corpo docente do 1º, 2º, 3º e 4º 

módulos do curso de Enfermagem. 

 

A experiência do corpo docente que irá constituir os dois primeiros anos do Curso de 

Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá em magistério superior apresenta da 

seguinte maneira, 18 (dezoito) 90% possuem mais de 03 (três) anos, os dados estão apresentados no 

Quadro 11 e Tabela 7 Demonstrando assim, que os docentes possuem experiência suficiente que lhes 

permita identificar e articular ações que possibilitem maior facilidade na exposição dos conteúdos, 

exemplos e dificuldades dos discentes. 

 

Quadro 11. Experiência de Magistério Superior do Corpo docente 

 

Nº Professor Ex. Magistério Superior 

01 Adiel Queiroz Ricc 28 anos 

02 Bárbara Cruz Tavares de Macedo Fernandes 13 anos 

03 Catia Maria dos Santos Diogo Silva 18 anos 

04 Carolina de Lourdes Julião Vieira 08 anos 

05 Denize Duarte Celento 16 anos 

06 Eduardo Tavares Lima Trajano 07 anos 

07 Eliara Adelino da Silva 17 anos 
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08 Geísa Sereno Veloso do Silva 15 anos 

09 Irenilda R. B de Rangel Moreira Cavalcanti 16 anos 

10 Lília Marques Simões Rodrigues* 26 anos 

11 Marcello Flores Catelli 13 anos 

12 Manoela Alves 09 anos 

13 Margarida Maria D dos Santos 28 anos 

14 Marilei de Melo Tavares de Souza 12 anos 

15 Mônica de Almeida Carreiro 27 anos 

16 Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves 26 anos 

17 Thiago Augusto Soares Monteiro da Silva 02 anos 

18 Thiago Luiz Pereira Marques 03 anos 

19 Ulisses Rodrigues Dias 31 anos 

20 Vinícius Marins Carraro 20 anos 

      

 

 

 

Tabela 7.  Experiência de Magistério Superior do Corpo docente 

 

Experiência Profissional Valor absoluto Percentual 

De 3 a 9 anos 05 25% 

De 10 a 14 anos 03 15% 

De 15 a 19 anos 05 25% 

Acima de 20 anos 07 35% 

 

O plano de ensino e aprendizagem evidencianrá a expertise do professor, com relação a sua 

experiência profissional associada a sua experiência no ensino superior, isto o credencia para uma 
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atuação de maior relevância fomentando analises críticas no que tange ao apoio e incentivo a evolução 

do discente no âmbito profissional e acadêmico. 

O plano de ensino e aprendizagem apresentará as práticas metodológicas e recurso 

complementares empregados nos diversos ambientes didáticos- tecnológicos, tais como: 

Atividades em sala de aula - com aulas expositivas, interação do aluno com o conteúdo, através 

de perguntas, aplicativos educacionais, exercícios e trabalhos em grupo e individual, vídeos 

demonstrativos de equipamentos, etc, apresentação de slide relacionando teoria e prática e emprego da 

lousa interativa/digital nas atividades de ensino, casos de papel e outras propostas nas metodologias de 

ensino. 

Atividades externas - através de visitas técnicas. 

Atividades em laboratórios didáticos especializados - onde é produzido o embasamento entre a 

teoria e a prática por meio de apresentação de  equipamentos, e elaboração de atividades práticas de 

acordo com o conteúdo programático. 

Atividades nos laboratórios de informática - com fomentos sobre o despertar para o raciocínio 

dos alunos para solucionar problemas através de pesquisa em periódicos indexados. 

Atividades na biblioteca física ou virtual - os alunos serão estimulados na busca do 

conhecimento, com visita às bibliotecas de forma individual e em grupos. 

O plano de ensino e aprendizagem também pode corroborar para o diagnostico dos alunos por 

intermédio de várias práticas da experiência docente com rotinas diárias através de perguntas, 

exercícios propostos ao final do conteúdo, trabalhos individuais e em grupo, avaliações periódicas 

teóricas e práticas e de seminários. A promoção do ensino e aprendizagem preconiza a recuperação 

paralela, o acompanhamento pelos monitores, o atendimento extraclasse e o encaminhamento ao 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp). Os critérios bem como número de avaliações  serão 

definidos pelo regimento da IES, no entanto, é a experiência do docente na atuação profissional e 

acadêmica, que contextualizará estas avaliações, com problemas inovadores relacionando-os à teoria. 

Da mesma forma que na interação entre o conteúdo e a prática, demonstra  aplicação da 

interdisciplinaridade no contexto laboral. Os resultados das avaliações serão analisados durante o 
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período letivo pelo docente e novas abordagens metodológicas poderão ser aplicadas em função do 

desempenho coletivo ou individual. 

 

4.7 Colegiado do Curso 

 

O curso de Enfermagem atenderá às normas e exigências do Regimento Geral da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá no que se refere às instâncias colegiadas e, especificamente, ao Colegiado 

de Curso quanto à composição, atribuições e periodicidade das reuniões. 

O Colegiado do Curso será formado por professores das unidades curriculares que o integram 

e 1 (um) representante estudantil, indicado pelo órgão de representação estudantil da Instituição.  

O Coordenador de Curso será o presidente do Colegiado do respectivo curso. 

O Colegiado de Curso reunirá ordinariamente, em datas fixadas pelo Coordenador, e 

extraordinariamente quando convocada pelo seu Coordenador, por iniciativa própria, por solicitação 

do Diretor Geral ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.  

As decisões do Colegiado de Curso serão registradas em ata própria, e encaminhadas à 

Coordenação do Curso, que será responsável por seu devido cumprimento ou caso pertinente 

encaminhamento ao NDE e atualização do acompanhamento decisórios. Das decisões do Colegiado, 

cabe recurso aos colegiados Superiores da Universidade. Compete ao Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão analisar os recursos impetrados que estejam relacionados às decisões de natureza 

acadêmica e, ao Conselho da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, aquelas de natureza 

administrativa e disciplinar. 

 Competirá ao Colegiado de Curso:  

I -  Colaborar com o Coordenador na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso;  

II -  Opinar e aprovar o calendário de atividades do curso, tais, como, o cronograma de reuniões 

ordinárias, atividades extras classe, entre outras;  

III - Analisar os resultados apresentados pelos concluintes, com a finalidade de conhecer o seu 

desempenho, e propor mudanças curriculares, quando for o caso;  

IV -  Opinar sobre a reestruturação ou reformulação do currículo do curso;  
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V -  Elaborar projetos de ensino, pesquisa e extensão, submetendo-os à aprovação do CONSEPE;  

VI -  Exercer as demais competências previstas em lei e neste Regimento; 

VII - Emitir pareceres em processos que lhe forem submetidos pela Coordenação do Curso, docentes 

ou discentes, em caráter ordinário ou extraordinário; 

VIII - Cumprir e fazer cumprir as normas de funcionamento acadêmico, aprovadas pelos Colegiados 

Superiores; 

IX - Deliberar sobre as proposições emanadas do NDE e NUPEEn. 

X - Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

O Colegiado de Curso terá importante função administrativa que será relevante, mas não se sobrepõe 

à necessária reflexão permanente sobre a qualidade acadêmica do Curso. 

 

4.8- Produção científica, cultural, artística ou tecnológica do docentes do 1º, 2º, 3º 

e 4º módulos do curso de Enfermagem. 

 

As produções científicas dos docentes do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá serão estimuladas através de mecanismos como: a participação no Programa de 

Iniciação Científica da Faculdade, oferecendo bolsas de iniciação à pesquisa para alunos de graduação 

que participarão de projetos de pesquisa cadastrados no CNPq; concedendo auxílio para a participação 

em eventos para docentes e discentes; realizando eventos anuais na própria Faculdade, como o 

Encontro de Iniciação Científica; mantendo revistas para publicação de artigos científicos de docentes 

e discentes, estimulando a produção científica dos docentes e discentes que participarão de eventos 

científicos regionais e nacionais, entre outros. 

As atividades de produção científica, que objetivam fomentar a investigação científica e 

acadêmica no âmbito da instituição, visam estreitar a integração entre a pesquisa, o ensino e a extensão, 

em prol do desenvolvimento científico regional. 

As produções científicas, culturais, artísticas e tecnológicas do corpo docente do curso de 

Enfermagem, podem ser avaliadas através da sua distribuição entre: Artigos em periódicos científicos 

na área; Artigos em periódicos científicos em outras áreas; Livros ou capítulos em livros publicados 
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na área; Livros ou capítulos em outras áreas; Publicados em anais (completos); Resumos Publicação 

em anais; Traduções de livros, capítulos; Propriedade intelectual depositada; Propriedade intelectual 

registrada; Projetos e/ou produções técnicas e Produção didático-pedagógica relevante. Como 

observado na Tabela 8 uma média de 14 (quatorze) 70% de docentes possuem mais de nove produções 

e 09 (nove), demonstrando um investimento entre os docentes nas produções acadêmicas. 

Como forma de acompanhamento de algumas das informações apresentadas no quadro abaixo, pode 

ser feita uma busca ao currículo Lattes de cada docente do curso, uma vez que, com a finalidade de 

avaliar e acompanhar o andamento de sua produção acadêmica, o Curso de Enfermagem da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá terá como protocolo, manter o currículo Lattes dos docentes atualizado 

a cada seis meses de acordo com quadro 12 e tabela 8 do Link Lattes do Corpo Docente do curso de 

Enfermagem. 

 

Quadro 12. Quantitativo da produção científica, cultural, artística ou tecnológica dos docentes, 

nos últimos 3 anos (ver no Lattes).  

 

Docente A B C D E F G H I 

Adiel Queiroz Ricci 0 2 0 0 4 0 2 0 6 

Bárbara Cruz Tavares de Macedo Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Catia Maria S Diogo Silva 0 0 0 0 0 0 12 0 6 

Carolina L Julião Vieira 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

Denize Duarte Celento 1 1 0 0 9 0 0 0 42 

Eduardo T Lima Trajano 2 38 0 1 20 5 9 0 13 

Eliara Adelino da Silva 0 0 1 0 0 4 0 0 0 

Geísa S V do Silva 0 5 0 0 4 4 0 0 14 

Irenilda R B R M Cavalcanti 0 6 0 0 3 0 8 0 9 

Lília M Simões Rodrigues 0 6 0 0 21 17 25 0 12 

Marcello Flores Catelli 0 5 0 0 4 1 4 0 7 

Manoela Alves 0 1 0 0 0 0 3 0 1 
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Margarida M D dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Marilei de M T Souza 2 28 2 3 17 24 3 0 19 

Mônica de Almeida Carreiro 3 5 0 1 7 0 6 0 17 

Sebastião J C Gonçalves 4 4 4 0 27 11 18 0 39 

Thiago A S M da Silva 1 3 0 1 4 11 0 0 16 

Thiago L Pereira Marques 0 0 0 0 1 4 0 0 1 

Ulisses Rodrigues Dias 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Vinícius Marins Carraro 0 2 0 0 6 19 3 0 6 

 

Livros ou capítulos – A/ Artigos em revista- B / Texto completo em anais – C / Resumo em evento intern.- 

D /Resumo em evento nacional- E / Resumo em evento local- F/ Material didático institucional- G 

Propriedade intelectual depositada/registrada- H /Produções técnicas relevantes- I. 

 

Tabela 8. Link Lattes do Corpo Docente do curso de Enfermagem 

Nome Link Lattes 

1-Adiel Queiroz Ricci http://lattes.cnpq.br/3421878455072831 

2-Bárbara Cruz T. de Macedo Fernandes http://lattes.cnpq.br/7631380550734567 

3-Catia Maria dos Santos Diogo Silva http://lattes.cnpq.br/5840590989535907 

4-Carolina de Lourdes Julião Vieira http://lattes.cnpq.br/0240809779448435 

5-Denize Duarte Celento http://lattes.cnpq.br/7632745953375578 

6-Eduardo Tavares Lima Trajano http://lattes.cnpq.br/1104445346920483 

7-Eliara Adelino da Silva http://lattes.cnpq.br/5019281237537733 

8-Geísa Sereno Veloso do Silva http://lattes.cnpq.br/3702607410210948 

9-Irenilda R B de R Moreira Cavalcanti http://lattes.cnpq.br/2659703877718170 

10-Lília Marques Simões Rodrigues http://lattes.cnpq.br/0460837761705008 

11-Marcelo Flores Catelli http://lattes.cnpq.br/1916059199594479 

12-Manoela Alves http://lattes.cnpq.br/5084053490722645 

http://lattes.cnpq.br/3421878455072831
http://lattes.cnpq.br/7631380550734567
http://lattes.cnpq.br/5840590989535907
http://lattes.cnpq.br/0240809779448435
http://lattes.cnpq.br/7632745953375578
http://lattes.cnpq.br/1104445346920483
http://lattes.cnpq.br/5019281237537733
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=F291E3FB890095746420D5711A86D935
http://lattes.cnpq.br/2659703877718170
http://lattes.cnpq.br/0460837761705008
http://lattes.cnpq.br/1916059199594479
http://lattes.cnpq.br/5084053490722645
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13-Margarida Donato dos Santos http://lattes.cnpq.br/2691338168392461 

14-Marilei de Melo Tavares de Souza http://lattes.cnpq.br/8659593879053520 

15-Mônica de Almeida Carreiro http://lattes.cnpq.br/1368989025217168 

16-Sebastião Jorge da Cunha Gonçalves http://lattes.cnpq.br/8416874061669475 

17-Thiago A Soares Monteiro da Silva http://lattes.cnpq.br/2278770300341358 

18-Thiago Luiz Pereira Marques http://lattes.cnpq.br/2381665934081615 

19-Ulisses Rodrigues Dias http://lattes.cnpq.br/5084053490722645 

20-Vinícius Marins Carraro http://lattes.cnpq.br/3674038259831762 

Fonte: Plataforma Lattes. 

 

4.9-Núcleo de Orientação Pedagógica da Educação em Enfermagem (NUPEEn) 

 

Para auxiliar no alcance dos objetivos do curso de Enfermagem, será implantado o Núcleo de 

Orientação Pedagógica da Educação em Enfermagem (NUPEEn). O principal objetivo do NUPEEn 

será auxiliar os alunos e professores a enfrentar, com sucesso, o processo de ensino e aprendizagem, 

proporcionando condições concretas de superação do insucesso escolar, ampliando os aspectos 

positivos observados no desempenho dos alunos. 

Dentre os elementos utilizados para reduzir o fracasso escolar e valorizar o sucesso, o NUPEEn 

desenvolverá o Programa de Acompanhamento da Inclusão de Métodos Ativos de ensino 

aprendizagem, por identificá-los como elementos fundamentais nesse processo e reconhecer que seus 

benefícios são inúmeros para um processo de ensino de qualidade. Não  se determina no Curso de 

Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas, método ou estratégia específica, mas o 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem que serão permanente, cabendo a alunos, 

professores e ao NUPEEn, de forma compartilhada, definir os caminhos do processo de ensino, 

principalmente no que refere aos métodos e técnicas de aprender e de ensinar. 

Será função do NUPEEn coordenar a Assistência Pedagógica Domiciliar, nos casos amparados por lei 

e que estejam de acordo com o Regimento da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

http://lattes.cnpq.br/2691338168392461
http://lattes.cnpq.br/8659593879053520
http://lattes.cnpq.br/1368989025217168
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8E51C82D367245B76720C95264B3FC39
http://lattes.cnpq.br/2278770300341358
http://lattes.cnpq.br/2381665934081615
http://lattes.cnpq.br/5084053490722645
http://lattes.cnpq.br/3674038259831762
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A palavra que melhor revela a missão do NUPEEn será acolhimento, que pode ser feito de 

forma individual ou em grupo, por necessidade do próprio estudante, do professor ou do NUPEEn, 

para tratar de assuntos pessoais ou relacionados à universidade, o que leva ao fortalecimento das 

relações da Instituição com alunos, professores e coordenação, desencadeando ações que serão 

conduzidas de acordo com regulamento próprio, visando: 

-Melhor desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno como reflexo do acompanhamento 

do seu rendimento a cada semestre letivo; 

-Desenvolver de comunicação efetiva dentro da universidade, de forma intersetorial, atendendo às 

expectativas de docentes e discentes em todas as suas demandas; 

-Elevar do nível de consciência do aluno sobre a futura atuação profissional, bem como oportunizar o 

reconhecimento do mercado de trabalho e o atual modelo de assistência  à saúde, suas exigências e o 

aprimoramento do trabalho e das atividades de ensino-pesquisa e extensão na   Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá, com base no feedback dos alunos. 

-Assim, de forma contínua, os acadêmicos do curso de Enfermagem terão sua freqüência e seu 

rendimento acadêmico acompanhados, de forma individual e coletiva, principalmente quando 

atingirem um número de faltas que os coloquem em risco de reprovação. Esta atividade não isenta o 

acadêmico de suas responsabilidades, mas visa à detecção de problemas que são comuns ao meio 

educacional, que se identificados   precocemente, poderão se tornar menos danosos aos alunos, aos 

professores, ao curso, à Instituição e às famílias. 

O NUPEEn estabelecerá também parceria com o Hospital, na busca das dificuldades 

encontradas pelos acadêmicos que se encotrarem em fase de estágio curricular, visando superá-las de 

forma conjunta com vistas à harmonização de todos os setores envolvidos e melhoria do rendimento 

do interno. 

A necessidade do apoio psicopedagógico a docentes e discentes do ensino superior  tem sido 

tratado nos últimos tempos sob um enfoque multidisciplinar. Pandolfi et al. (1999) já expunham sobre 

a necessidade de um profissional apoio no ambiente educacional, profissional que contribuiria para 

esclarecer as dimensões psicológicas-pedagógicas no processo de aprendizagem e também das relações 

que se estabelecem entre educadores/aluno/comunidade. Este profissional terá a função de resignificar 
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o trabalho a ser realizado, passando pela apropriação de teorias que levem em consideração os 

processos interativos, constitutivos dos sujeitos em processo de ensino, desenvolvimento e 

aprendizagem em uma perspectiva psicodinâmica e sócio-histórica cujo foco não é o indivíduo, mas 

os sujeitos em relação. 

Assim, trata-se de buscar um auxílio para que os estudantes obtenham sucesso nas atividades 

da vida, em especial, nas acadêmicas, visando um desempenho de acordo com o PPC da Instituição, 

evitando possíveis evasão/desligamentos de estudantes por apresentarem problemas de 

acompanhamento em relação ao curso escolhido. 

Alguns estudos realizados junto a universitários também demonstram a necessidade da 

realização de atendimentos, bem como os motivos que levam a procurar o serviço de apoio, sendo 

alguns deles: evasão, reprovação, adaptação à vida acadêmica, problemas emocionais (angústia, 

ansiedade, depressão, indecisão, conflitos, insegurança, medo, solidão, timidez, entre outros) além da 

necessidade de ser ouvido e orientado. 

Especificamente os ingressantes podem demonstrar dificuldade na adaptação às novas 

exigências do processo de ensino-aprendizagem que se apresentem muitos aspectos diferentes daquele 

aos quais estavam familiarizados no ensino médio, além de deparar-se com novas condições físicas e 

sociais características do universo acadêmico. 

Cabe destacar o papel do NUPEEn na organização e realização de atividades promotoras do 

aprimoramento da prática docente. Assim, o NUPEEn proporá um programa de formação profissional 

do enfermeiro, em condição de docente, considerando o seu papel social que tem como objetivos: 

a) desenvolver um trabalho conjunto de discussão e entendimento das metodologias ativas no 

processo de ensino-aprendizagem; 

b) subsidiar novas ideias que facilitarão o desenvolvimento de diferentes dimensões necessárias ao 

profissional enfermeiro. 

Por entender que Ensino de qualidade só se faz com docentes qualificados, motivados e 

instrumentalizados para a prática pedagógica, o NUPEEn  organizará treinamentos, capacitações e 

importantes discussões acerca do papel do docente no curso de Enfermagem, bem como nas diferentes 

estratégias de ensino-aprendizagem e no processo de avaliação. 
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5- INFRAESTRUTURA 

 

Para o perfeito funcionamento da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, a IES dispõe de salas 

de aula, com quadro branco para aulas expositivas; salas específicas com recursos de multimídia; 

auditório para eventos extracurriculares como palestras, atividades simuladas, seminários e jornadas; 

salas específicas com computadores com acesso à internet. 

O Complexo é organizado em bloco único com quatro pavimentos, nos quais que estão distribuídos 

os espaços físicos para ensino, pesquisa e extensão, além de áreas para secretaria e apoio técnico-

administrativo, todos os espaços com condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida. 

Uma descrição sucinta da infraestrutura da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá pode ser 

assim apresentada: 04 salas de aulas modelos já montadas e previsão de mais 26 salas de aula 

climatizadas; 05 Laboratórios Didáticos Específicos para atender aos Cursos de Enfermagem e 

Medicina Veterinária (Anatômico; Bioquímica/ Biofísica/ Imunologia e Fisiologia; 

Microbiologia/Parasitologia; Histologia/Patologia; Laboratório de Habilidades e Simulação); 01 

Laboratório de Informática; 01 Biblioteca; 01 Auditório;  Salas das Coordenações dos Cursos; 01 Sala 

de Professores, 01 Sala de Reuniões; Gabinetes de Trabalho para docentes de Tempo Integral;  Área 

de Convivência e Lazer; 01 Lanchonete e Áreas Administrativas.  

A infraestrutura de acessibilidade a portadores de necessidades especiais inclui: rampas de acesso 

com corrimões, para o acesso do estudante com deficiência física aos espaços de uso coletivo da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. As rampas obedecerão às inclinações especificadas na Lei 

2.105 de 08/10/98, seção 04, artigos 122 a 125; Banheiros especiais (masculinos e femininos), 

adaptados com de portas largas, barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeira de rodas. 

5.1- Espaço de trabalho para docentes de Tempo Integral 

Os gabinetes de trabalho destinados aos docentes de tempo integral conta com conforto e 

infraestrutura necessários ao desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem de qualidade. Os 

gabinetes individuais contarão com espaço confortável, ventilação e climatização, boas condições de 
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limpeza, de iluminação e acústica, e estarão equipados com mesas e computadores com acesso à 

internet. Possuirão dimensões adequadas onde os docentes poderão complementar suas atividades 

acadêmicas, individualmente ou em pares, garantindo privacidade para o atendimento a discentes e 

orientandos e para a guarda de material e equipamentos pessoais com segurança. 

Haverá, ainda, uma sala para reuniões com docentes ou discentes. 

5.2 Espaço de Trabalho para Coordenador 

As instalações da Coordenação dos Cursos se constituirão de salas próprias, permitindo o 

atendimento a indivíduos ou grupos com privacidade,telefone, equipamento,mobiliário específico, 

efuncionários para atendimento aos Coordenadores, Professores e Alunos suficientes para o 

desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas e computador com acesso à internet e com 

sistema TOTVS educacional instalado, que permite consultas diversas sobre a vida acadêmica, pedidos 

de compras, acompanhamento das atividades docente e acesso ao ambiente de aprendizagem virtual. 

Outro apoio evidenciado à coordenação são os técnicos de informática que estão de plantão para o 

atendimento as demandas de melhorias e demais instruções.  

Também há uma sala de reuniões no mesmo bloco e espaço destinado para o atendimento de 

indivíduos e em grupos com privacidade, para reuniões de colegiado de curso e outras, bem como uma 

sala de reuniões do NDE (que também serve para reuniões de outro caráter). Em todos os casos, a 

conservação é  realizada diariamente por funcionário alocado a estes setores. 

O espaço atende às necessidades institucionais e possibilita formas distintas de trabalho, uma vez 

que está contíguo às salas da Direção Geral, sala de reuniões, sala dos professores, recepção e espaço 

de convivência é um canal distinto de comunicação com a comunidade acadêmica.  

5.3-Sala Coletiva de Professores 

 O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, contará com salas 

destinadas aos docentes de maneira geral: uma sala dos professores e uma sala de reuniões. Com 

dimensões adequadas onde os docentes poderão complementar suas atividades acadêmicas e interagir 

entre si, as salas terão espaço confortável, ventilação e climatização, boas condições de limpeza, de 

iluminação e acústica. Estarão equipadas com computadores com acesso à internet, impressora em 
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rede, pontos livres para acesso à internet, através de notebooks, pontos para acesso cabeado, além de 

acesso à rede wifi. Este ambiente permitirá o acesso a mesas coletivas, copa, sanitários, sala de 

descanso (sofás e TV) e atividades de lazer, disporá de apoio técnico-administrativo e espaço para a 

guarda de equipamentos e materiais.  

 

5.4 Salas de Aula 

 

Todas as salas de aula da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá apresentam dimensões e 

acústica necessárias para atender à quantidade de alunos em seu interior; com climatização e 

iluminação que obedecem aos índices estabelecidos segundo normas para salas de aula.   

A Faculdade de Ciências Médicas disporá de um amplo conjunto de salas para o desenvolvimento 

de suas atividades. Contará com aproximadamente 04 salas de aulas modelo e com previsão de mais 

26 salas (excetuando-se os espaços destinados às aulas práticas), iluminadas, ventiladas e climatizadas, 

em excelente estado de conservação e limpeza, informatizadas, acessíveis aos portadores de 

necessidades especiais e com recursos de multimídia para a realização das aulas, proporcionando um 

ambiente adequado e confortável ao processo ensino-aprendizagem.  

As salas maiores serão utilizadas, preferencialmente, para atividades de metodologia atividades 

como TBL (Team Based Learning) e Seminários de Integração Curricular  (SIC). Os Cursos contarão 

com cinco salas especiais para atividades diferenciadas, em pequenos grupos, que terão cadeiras em 

disposição circular e em nível para facilitar a utilização de metodologias ativas. 

O mobiliário e aparelhagem específica serão suficientes, adequados e ergonômicos, sendo 

diariamente executados serviços de limpeza e manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, 

pisos e equipamentos existentes.  

5.5-Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informática 

 

O Curso terá o apoio da Gerência de Telecomunicações e Informática (GTI), setor responsável pela 

gerência dos recursos de informática da Instituição. À Gerência de Rede compete implantar, manter e 
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atualizar estruturas de hardware e software que possibilitem o pleno funcionamento das diversas redes 

e sub-redes que compõe o Sistema de Informática da . Além da conexão entre os servidores 

corporativos e acadêmico e seus clientes, a Rede da IES disponibilizará para todas as áreas da 

Faculdade de Ciências Médicas, uma conexão dedicada à Internet, sem necessidade de modem e 

discagem.  

O Laboratório de Informática utilizado pelos Cursos da IES funciona de segunda a sexta feira das 

8 às 19 horas e aos sábados de 8 às 12 horas, com mais de 25 computadores disponíveis. Não existem 

restrições quanto ao número de horas diárias que cada aluno pode usar os recursos. Em todos os casos, 

são levados em conta os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de usuários, 

acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e softwares e 

adequação do espaço físico. O laboratório de informática estará equipado com datashow, terminais em 

rede em número suficiente, disponibilizados para consultas e pesquisas.   

A aquisição de software para os laboratórios ocorrerá mediante a solicitação por parte dos 

professores aos responsáveis pelos laboratórios. A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá adotará 

a forma de licenciamento do Office 365, da Microsoft, que permite a instalação ilimitada nos 

laboratórios, incluindo fornecimento de e-mail Institucional para alunos e professores, versões de 

aplicativos. 

A utilização da Internet através de wifi será gratuita e ilimitada na forma de contas, utilizando 

matrícula no curso e senha para acesso, nos laboratórios e sala dos professores. 

  

5.6- Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

O acervo indicado pelo programa das disciplinas referentes à bibliografia básica atende em 

quantidade suficiente e proporcional aos alunos por turma e se encontra plenamente informatizado, 

atualizado e tombado pela IES, e pode ser visualizada neste PPC e na Biblioteca Central. O acervo é 

referendado por meio de um relatório de adequação, que tem como objetivo a comprovação e 

compatibilidade das bibliografias básicas com as ementas e os conteúdos programáticos de todas as 

unidades curriculares da estrutura curricular do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências 
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Médicas de Maricá e relaciona a disponibilidade de títulos físicos ou virtuais com o número de vagas 

anuais pretendidas, o que resultou em três títulos por unidade curricular com acervo e virtual, para o 

atendimento com excelencia da demanda discente é fundamental, nesta metodológica, a participação 

de todos os professores para realizarem uma analise completa das bibliografias (física, virtual e 

periódicos) e posteriori submissão dos resultados para verificação e validação do NDE.  

O acervo é hibrido, empregando títulos com acervo físico e virtual, como forma de garantia de 

acesso, contínuo (24 horas por dia pela MINHA BIBLIOTECA) ou até mesmo como um possível plano 

de contingencia pela utilização do acervo físico disponível na biblioteca, localizada no primeiro andar 

do prédio. 

Outrossim, o próprio discente uma vez conhecendo a MINHA BIBLIOTECA poderá usufruir cerca 

de 8000 títulos e alguns títulos estão disponíveis tanto no acervo físico da bibliografia básica também  

no acervo virtual. 

Na impossibilidade de temporariamente, os discentes e os docentes, ficarem sem acesso aos títulos 

do acervo virtual da MINHA BIBLIOTECA,  a biblioteca possui acervo pelo menos de um título  físico 

na bibliografia  básica para todas as unidades curriculares em número de dez exemplares e quando não 

estão disponíveis na modalidade virtual,  a quantidade é de quinze volumes por título, conforme decisão 

do NDE, registrada em ata e em relatório. 

A IES possui bibliotecária e os funcionários da biblioteca atuam no gerenciamento de todo o acervo 

físico, virtual e os periódicos especializados, além das  instalações  e  atendimento  ao  público  

devidamente  cadastrado 

5.7-Bibliografia complementar por Unidade Curricular 

 

O acervo indicado pelo programa das disciplinas referentes à bibliografia complementar atende em 

quantidade suficiente e proporcional aos alunos por turma e se encontra plenamente informatizada, 

atualizada e tombada pela IES, e podem ser visualizadas neste PPC e na Biblioteca Central. 

As bibliografias complementares apresentam no mínimo de cinco títulos e o acervo é misto: físico 

e virtual, com contrato com a MINHA BIBLIOTECA, quando só estão disponíveis na apresentação 

física, apresentam 02 volumes de cada título. A decisão pelos títulos é devida a garantia do conteúdo 
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programático da unidade curricular, além de relacionar-se também com conteúdos de unidades 

curriculares anteriores. Desta forma reafirma-se o comprometimento da IES com a 

interdisciplinaridade, devidamente referendado pelo relatório de adequação com o proposito de 

comprovação ecompatibilidade das bibliografias complementares com as ementas e os conteúdos 

programáticos de todas as unidades curriculares. É fundamental, nesta metodológica, a participação de 

todos os professores para realizarem uma analise completa das bibliografias (física, virtual e 

periódicos) e a posteriori submissão dos resultados para verificação e validação do NDE. 

Na impossibilidade de temporariamente, os discentes e os docentes, ficarem sem acesso aos títulos 

do acervo virtual da MINHA BIBLIOTECA, a biblioteca possui acervo físico de alguns dos títulos da 

bibliografia complementar para todas as unidades curriculares, podendo ser empregados na 

contingência para a complementação. 

 

A IES possui bibliotecária e os funcionários da biblioteca atuam no gerenciamento de todo o acervo 

físico, virtual e os periódicos especializados, além das instalações e atendimento ao público 

devidamente cadastrado. 

 

 

5.8- Periódicos Especializados 

 

 

Os periódicos especializados são encontrados na Biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá e atendem em quantidade suficiente e proporcional aos alunos, além de serem atualizados 

periodicamente. 

Linkacesso:http://www-periodicos-capes- 

gov.br.ez209.periodicos.capes.gov.br/index.php?option%3Dcom_phome%26Itemid%3D 68%26 

 



 
 

 

225 
 
 

 

O Quadro 13  - Periódicos Especializados apresenta a relação de periódicos por unidade curricular 

embasadas na adequação pelas ementas e conteúdos programáticos, nas bibliografias básica e 

complementar, com o devido de acordo do docente. 
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Nº Unidade Curricular Bibliografia Periódicos 

especializados 

Link 

Nº UNIDADE 

CURRICULAR 

TIPO DE 

REFERÊNCIA 

REVISTA ON-LINE LINK 

1 SOCIOLOGIA Básica Estudos de Sociologia https://periodicos.fclar.unesp

.br/estudos/issue/archive 

Complementar Revista Brasileira de 

Sociologia 

http://www.sbsociologia.co

m.br/revista/index.php/RBS/issu

e/archive 

2 PSICOLOGIA 

APLICADA À SAÚDE 

Básica Applied psychology: 

Health and well-being 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.go

v.br/journal/17580854 

Complementar Health Psychology 

 

http://psycnet-apa-

org.ez209.periodicos.capes.gov.

br/PsycARTICLES/journal/hea 

3 SAÚDE 

AMBIENTAL 

Básica Environmental 

Health 

https://ehjournal.biomedcent

ral.com.ez209.periodicos.capes.

gov.br/articles 

Complementar Revista Saúde e 

Meio Ambiente - 

RESMA  

http://seer.ufms.br/index.php

/sameamb 

4 SAÚDE MENTAL Básica International 

Journal of Mental 

Health Nursing 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.go

v.br/journal/14470349 

Complementar Journal of 

psychiatric and mental 

health nursing 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.go

v.br/journal/13652850 

5 PRÁTICA DE 

LEITURA TEXTUAL 

Básica Letras de hoje http://revistaseletronicas.puc

rs.br/ojs/index.php/fale/issue/arc

hive 

Complementar alfa: Revista de 

linguistica 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=1981-5794&lng=en 

6 TEORIAS DO 

CUIDADO HUMANO 

E DA ENFERMAGEM 

Básica Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0104-1169&lng=en 

Complementar Acta Paulista de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.php?

nrm=iso&script=sci_issues&pid

=0103-2100&lng=en 

7 HISTÓRIA DA 

ENFERMAGEM 

Básica Revista Brasileira 

de Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0034-7167&lng=en 

Complementar REME: Revista 

Mineira de 

Enfermagem 

http://www.reme.org.br/num

erosanteriores 

 

https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/issue/archive
https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/issue/archive
http://www.sbsociologia.com.br/revista/index.php/RBS/issue/archive
http://www.sbsociologia.com.br/revista/index.php/RBS/issue/archive
http://www.sbsociologia.com.br/revista/index.php/RBS/issue/archive
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/17580854
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/17580854
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/17580854
http://psycnet-apa-org.ez209.periodicos.capes.gov.br/PsycARTICLES/journal/hea
http://psycnet-apa-org.ez209.periodicos.capes.gov.br/PsycARTICLES/journal/hea
http://psycnet-apa-org.ez209.periodicos.capes.gov.br/PsycARTICLES/journal/hea
https://ehjournal.biomedcentral.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/articles
https://ehjournal.biomedcentral.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/articles
https://ehjournal.biomedcentral.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/articles
http://seer.ufms.br/index.php/sameamb
http://seer.ufms.br/index.php/sameamb
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14470349
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14470349
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14470349
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/13652850
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/13652850
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/13652850
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/issue/archive
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/issue/archive
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/issue/archive
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1981-5794&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1981-5794&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1981-5794&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0034-7167&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0034-7167&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0034-7167&lng=en
http://www.reme.org.br/numerosanteriores
http://www.reme.org.br/numerosanteriores
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8 INFORMÁTICA 

EM SAÚDE 

Básica Revista Brasileira 

de Sistemas de 

informação 

http://seer.unirio.br/index.ph

p/isys/issue/archive 

 

Complementar Revista de 

informatica teórica e 

aplicada 

https://seer.ufrgs.br/rita/issu

e/archive 

9 SEMINÁRIO DE 

INTEGRAÇÃO 

CURRICULAR I 

Básica Acta Paulista de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0103-2100&lng=en 

Complementar Revista Gaúcha de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=1983-1447&lng=en 

10 ANATOMIA 

HUMANA 

Básica Anatomy & Cell 

Biology 

https://acbjournal.org/ 

Complementar Anatomy research 

intrenational 

https://www.hindawi.com/jo

urnals/ari/contents/ 

11 BIOLOGIA 

CELULAR 

Básica Biology of the Cell https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.go

v.br/journal/1768322x 

Complementar BMC Cell Biology https://bmccellbiol.biomedc

entral.com.ez209.periodicos.cap

es.gov.br/articles 

12 METODOLOGIA 

CIENTÍFICA 

Básica Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0104-1169&lng=en 

Complementar Revista Brasileira 

de Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0034-7167&lng=en 

13 HISTOLOGIA E 

EMBRIOLOGIA 

Básica Biology of the Cell https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.go

v.br/journal/1768322x 

Complementar Current trends in 

Clinical Embryology 

https://www.cce-

online.org/index.php?PAGE=ar

chive 

14 METODOLOGIA 

PARA O CUIDADO 

DE ENFERMAGEM 

Básica Escola Anna Nery http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=1414-8145&lng=en 

Complementar Revista da Escola 

de Enfermagem da 

USP 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0080-6234&lng=en 

15 ENFERMAGEM E 

PROMOÇÃO DA 

SAÚDE 

Básica Global Health 

Promotion 

http://journals.sagepub.com.

ez209.periodicos.capes.gov.br/l

oi/ped 

Complementar Health Promotion 

Practice 

http://journals.sagepub.com.

ez209.periodicos.capes.gov.br/l

oi/hpp 

http://seer.unirio.br/index.php/isys/issue/archive
http://seer.unirio.br/index.php/isys/issue/archive
https://seer.ufrgs.br/rita/issue/archive
https://seer.ufrgs.br/rita/issue/archive
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1983-1447&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1983-1447&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1983-1447&lng=en
https://acbjournal.org/
https://www.hindawi.com/journals/ari/contents/
https://www.hindawi.com/journals/ari/contents/
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/1768322x
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/1768322x
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/1768322x
https://bmccellbiol.biomedcentral.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/articles
https://bmccellbiol.biomedcentral.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/articles
https://bmccellbiol.biomedcentral.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/articles
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0034-7167&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0034-7167&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0034-7167&lng=en
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/1768322x
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/1768322x
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/1768322x
https://www.cce-online.org/index.php?PAGE=archive
https://www.cce-online.org/index.php?PAGE=archive
https://www.cce-online.org/index.php?PAGE=archive
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1414-8145&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1414-8145&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1414-8145&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0080-6234&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0080-6234&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0080-6234&lng=en
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/ped
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/ped
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/ped
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/hpp
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/hpp
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/hpp
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16 SEMINÁRIO DE 

INTEGRAÇÃO 

CURRICULAR II 

Básica Texto e Contexto 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0104-0707&lng=en 

Complementar Revista Gaúcha de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=1983-1447&lng=en 

18 ANATOMIA 

APLICADA 

Básica Anatomy & Cell 

Biology 

https://acbjournal.org/ 

Complementar Revista argentina 

de anatomía clínica 

https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/anatclinar/issue/view/1

683 

19 ÉTICA E 

LEGISLAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Básica Nursing ethics http://journals.sagepub.com.

ez209.periodicos.capes.gov.br/l

oi/nej 

Complementar Revista Brasileira 

de Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0034-7167&lng=en 

20 FISIOLOGIA Básica Anatomy & Cell 

Biology 

https://acbjournal.org/ 

Complementar Biology of the Cell https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.go

v.br/journal/1768322x 

21 EPIDEMIOLOGIA 

CLÍNICA E 

ENFERMAGEM 

Básica Revista Brasileira 

de Epidemiologia 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=1415-790X&lng=en 

Complementar Clinical 

epidemiology 

https://www.dovepress.com/

clinical-epidemiology-i1493-j43 

22 BIOFÍSICA Básica Biophysics https://link-springer-

com.ez209.periodicos.capes.gov

.br/journal/volumesAndIssues/1

1439 

Complementar Biochemistry and 

biophysics reports 

https://www-

sciencedirect.ez209.periodicos.c

apes.gov.br/journal/biochemistr

y-and-biophysics-reports/issues 

23 BIOQUÍMICA Básica Archives of 

biochemistry and 

biophysics 

https://www-

sciencedirect.ez209.periodicos.c

apes.gov.br/journal/archives-of-

biochemistry-and-

biophysics/issues 

Complementar Biochemistry https://link-springer-

com.ez209.periodicos.capes.gov

.br/journal/volumesAndIssues/1

0541 

http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-0707&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-0707&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-0707&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1983-1447&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1983-1447&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1983-1447&lng=en
https://acbjournal.org/
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anatclinar/issue/view/1683
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anatclinar/issue/view/1683
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anatclinar/issue/view/1683
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/nej
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/nej
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/nej
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0034-7167&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0034-7167&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0034-7167&lng=en
https://acbjournal.org/
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/1768322x
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/1768322x
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/1768322x
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1415-790X&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1415-790X&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1415-790X&lng=en
https://www.dovepress.com/clinical-epidemiology-i1493-j43
https://www.dovepress.com/clinical-epidemiology-i1493-j43
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/11439
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/11439
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/11439
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/11439
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/biochemistry-and-biophysics-reports/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/biochemistry-and-biophysics-reports/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/biochemistry-and-biophysics-reports/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/biochemistry-and-biophysics-reports/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-biochemistry-and-biophysics/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-biochemistry-and-biophysics/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-biochemistry-and-biophysics/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-biochemistry-and-biophysics/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-biochemistry-and-biophysics/issues
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10541
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10541
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10541
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10541
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24 SEMINÁRIO DE 

INTEGRAÇÃO 

CURRICULAR III 

Básica Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0104-1169&lng=en 

Complementar Texto e Contexto 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0104-0707&lng=en 

25 PARASITOLOGIA Básica International 

journal for 

parasitology : parasites 

and wildlife 

https://www.journals-

elsevier-

com.ez209.periodicos.capes.gov

.br/international-journal-for-

parasitology-parasites-and-

wildlife/ 

Complementar International 

journal for 

parasitology   

https://www-

sciencedirect.ez209.periodicos.c

apes.gov.br/journal/international

-journal-for-parasitology/issues 

 

26 MICROBIOLOGIA 

E IMUNOLOGIA 

Básica Annals of clinical 

microbiology and 

antimicrobials 

https://www-ncbi-nlm-nih-

gov.ez209.periodicos.capes.gov.

br/pmc/journals/121/ 

Complementar Journal of Clinical 

Microbiology 

https://jcm.asm.org.ez209.pe

riodicos.capes.gov.br/content/by

/year 

27 BIOESTATÍSITICA Básica Biostatistics https://academic-oup-

com.ez209.periodicos.capes.gov

.br/biostatistics/issue 

Complementar Journal of 

biostatistics and 

epidemiology 

http://jbe.tums.ac.ir/index.ph

p/jbe 

 

28 FARMACOLOGIA Básica Annual review of 

pharmacology and 

toxicology 

https://www-annualreviews-

org.ez209.periodicos.capes.gov.

br/loi/pharmtox 

Complementar American journal 

of pharmacology and 

pharmacotherapeutics 

http://www.imedpub.com/ph

armacology-and-

pharmacotherapeutics/ 

29 ENFERMAGE EM 

SAÚDE COLETIVA 

Básica Global Health 

Promotion 

http://journals.sagepub.com.

ez209.periodicos.capes.gov.br/l

oi/ped 

Complementar Health Promotion 

Practice 

http://journals.sagepub.com.

ez209.periodicos.capes.gov.br/l

oi/hpp 

30 MEDIDAS 

ALTERNATIVAS DE 

Básica REME: Revista 

Mineira de 

Enfermagem 

http://www.reme.org.br/num

erosanteriores 

http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
https://www.journals-elsevier-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/international-journal-for-parasitology-parasites-and-wildlife/
https://www.journals-elsevier-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/international-journal-for-parasitology-parasites-and-wildlife/
https://www.journals-elsevier-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/international-journal-for-parasitology-parasites-and-wildlife/
https://www.journals-elsevier-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/international-journal-for-parasitology-parasites-and-wildlife/
https://www.journals-elsevier-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/international-journal-for-parasitology-parasites-and-wildlife/
https://www.journals-elsevier-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/international-journal-for-parasitology-parasites-and-wildlife/
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-journal-for-parasitology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-journal-for-parasitology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-journal-for-parasitology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-journal-for-parasitology/issues
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez209.periodicos.capes.gov.br/pmc/journals/121/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez209.periodicos.capes.gov.br/pmc/journals/121/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez209.periodicos.capes.gov.br/pmc/journals/121/
https://jcm.asm.org.ez209.periodicos.capes.gov.br/content/by/year
https://jcm.asm.org.ez209.periodicos.capes.gov.br/content/by/year
https://jcm.asm.org.ez209.periodicos.capes.gov.br/content/by/year
https://jcm.asm.org.ez209.periodicos.capes.gov.br/content/by/year
https://academic-oup-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/biostatistics/issue
https://academic-oup-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/biostatistics/issue
https://academic-oup-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/biostatistics/issue
http://jbe.tums.ac.ir/index.php/jbe
http://jbe.tums.ac.ir/index.php/jbe
https://www-annualreviews-org.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/pharmtox
https://www-annualreviews-org.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/pharmtox
https://www-annualreviews-org.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/pharmtox
http://www.imedpub.com/pharmacology-and-pharmacotherapeutics/
http://www.imedpub.com/pharmacology-and-pharmacotherapeutics/
http://www.imedpub.com/pharmacology-and-pharmacotherapeutics/
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/ped
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/ped
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/ped
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/hpp
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/hpp
http://journals.sagepub.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/loi/hpp
http://www.reme.org.br/numerosanteriores
http://www.reme.org.br/numerosanteriores
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5.9-Laboratórios Didáticos de Formação Básica e Laboratórios de ensino para a 

área de saúde 

 

Os laboratórios didáticos especializados da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, contam com 

amplas instalações e equipamentos adequados, tanto à formação acadêmica, quanto em quantidade para 

o número de alunos do curso. Todos os ambientes têm acessibilidade, aclimatação, ergonomia e 

segurança, nos quais as atividades práticas são conduzidas por professores e acompanhadas por 

técnicos especializados, sempre com o objetivo de consolidar os conceitos desenvolvidos em outras 

atividades e etapas do processo ensino-aprendizagem. 

Todo insumo necessário às práticas de ensino será armazenado, ficará sob a custódia dos técnicos 

e será disponibilizado anteriormente às aulas práticas de acordo com a especificidade de cada Programa 

de Aprendizagem. 

Os laboratórios possuem o seu Protocolo de Experimentos (Protocolos Operacionais Padrão – 

POPs) que expressam detalhadamente o planejamento das atividades práticas realizadas para o alcance 

dos objetivos pedagógicos bem como o tipo e o funcionamento dos seus equipamentos, instrumentos 

e materiais, padronizando e minimizando a ocorrência de desvios na execução das atividades práticas 

fundamentais à complementação do conteúdo teórico.  

CUIDAR EM 

ENFERMAGEM 

Complementar Revista Gaúcha de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=1983-1447&lng=en 

31 SEMIOLOGIA EM 

EFERMAGEM 

Básica Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0104-1169&lng=en 

Complementar Texto e Contexto 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0104-0707&lng=en 

32 SEMINÁRIO DE 

INTEGRAÇÃO 

CURRICULAR IV 

Básica BMC Nursing https://bmcnurs.biomedcentr

al.com.ez209.periodicos.capes.g

ov.br/articles 

 

Complementar Acta Paulista de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/scielo.p

hp?nrm=iso&script=sci_issues

&pid=0103-2100&lng=en 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1983-1447&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1983-1447&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=1983-1447&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-0707&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-0707&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0104-0707&lng=en
https://bmcnurs.biomedcentral.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/articles
https://bmcnurs.biomedcentral.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/articles
https://bmcnurs.biomedcentral.com.ez209.periodicos.capes.gov.br/articles
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?nrm=iso&script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en
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Cada laboratório possui o seu POP referente aos experimentos realizados e aos seus equipamentos. 

O POP referente aos experimentos realizados contém informações sobre: data de emissão e vigência; 

Programas de Aprendizagem que utilizam o laboratório; identificação do responsável pela elaboração 

e autorização do POP; identificação da atividade realizada (método); identificação do professor 

responsável; instruções sequenciais das etapas fundamentais à realização da atividade, atendendo aos 

critérios de biossegurança.  

O POP referente aos equipamentos contém informações sobre: data de emissão e vigência; 

Programas de Aprendizagem que utilizam o laboratório; identificação do responsável pela elaboração 

e autorização do POP; normas de funcionamento (boas práticas) do laboratório; listagem dos 

equipamentos (tipo, quantidade, modelo, patrimônio); instruções de funcionamento de cada 

equipamento; manutenção e histórico de revisão do protocolo.  

As atividades realizadas nos laboratórios didáticos atenderão aos princípios éticos e apresentam 

autorização do Comitê de Ética Institucional da mantenedora. 

 

5.9.1- Laboratório de Biofísica/ Bioquímica/ Fisiologia/ Imunologia 

 

O laboratório apresenta aproximadamente 34m², com duas bancadas principais ao centro, onde há 

sobre sua superfície bicos de Bunsen. Um total de 20 banquetas serão distribuídas ao redor destas 

bancadas para conforto dos alunos durante as aulas práticas, uma vez que as aulas práticas terão apenas 

20 alunos por grupo, ateendendo as disciplinas de Biofísica, Bioquímica, Fisiologia e Imunologia do 

curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

Uma bancada lateral é modular e apresenta aproximadamente 4 metros de comprimento, terá sobre 

sua superfície a distribuição da maioria dos equipamentos e na parte de baixo um armário onde ficam 

guardados os insumos e vidrarias, neste laboratório também podemos observar duas pias (uma suja e 

outra limpa). Conforme figura 3. Planta Baixa do Laboratório de Bioquímica, Biofísica, Imunologia 

Fisiologia. 
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Figura 3. Planta Baixa do Laboratório de Bioquímica, Biofísica, Imunologia e Fisiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste laboratório serão realizadas atividades práticas como a dosagem das principais substâncias 

envolvidas nas reações bioquímicas corporais consolidando o ensino teórico dos programas de 

aprendizagem. Desta forma, o discente conhecerá os métodos laboratoriais de auxílio diagnóstico, sua 

interpretação e sua aplicabilidade clínica. Para a segurança dos usuários tem um chuveiro e um lava 

olhos. 

Além disso, neste laboratório haverá os seguintes equipamentos para uso em aulas práticas: 01 

analisador bioquímico semi-automático, 01 macrocentrífuga clínica, 01 microcentrífuga para 

hematócrito, 01 destilador de água, 01 maca de exame clínico (adulto), 01 estufa de secagem de vidraria 

e 10 microscópios binoculares. 

 

5.9.2-. Laboratório de Microbiologia/ Parasitologia 

O laboratório apresenta aproximadamente 34m², com três bancadas lateralmente localizadas, onde 

há sobre sua superfície bicos de Bunsen e microscópios. Um total de 8 banquetas serão distribuídas ao 

redor de cada bancada para conforto dos alunos durante as aulas práticas, uma vez que as aulas práticas 

terão aproximadamente 20 alunos por grupo. 

 Haverá atividades relacionadas ao isolamento de organismos de origem bacteriana ou 

parasitológica, atendendo de forma ideal, as áreas de Microbiologia, Bacteriologia, Virologia, 
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Parasitologia e Micologia.  Próximo a pia, observamos equipamentos adequados ao cultivo, isolamento 

e análise destes organismos.Conforme figura 4. Planta Baixa do Laboratório de Microbiologia e 

Parasitologia 

Figura 4. Planta Baixa do Laboratório de Microbiologia e Parasitologia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste laboratório também podemos observar duas pias, uma para produtos contaminados (suja)  e 

outra para produtos não contaminadoa (limpa), dois refrigeradores (um para reagentes e outro para 

amostras), uma lousa digital (para uso dos professores) e para a segurança dos usuários tem um 

chuveiro e um lava olhos. Além disso, estará presente 20 microscópios binoculares de utilização para 

as disciplinas de Microbiologia e Parasitologia. 

 

5.9.3. Laboratório de Histologia/ Patologia 

Atenderá às disciplinas de Histologia e Embriologia, Biologia Celular e Patologia. Possui 4 

bancadas onde estão distribuídos os 20 microscópios para a visualização individual e confortável das 

estruturas histológicas e histopatológicas.De  acordo com figura5. O espaço contará ainda com uma 

lousa digital de alta definição de imagem, onde as imagens capturadas pelo microscópio ou geradas no 

computador serão exibidas durante as aulas e atividades de ensino. Através da projeção destas imagens 

histológicas e histopatológicas, são destacados aspectos morfológicos fundamentais à constituição 

celular. 
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Além disso, na sala haverá um arquivo com uma gama de preparados histológicos para o 

desenvolvimento das aulas práticas e empréstimo aos discentes. 

Figura 5.  Planta Baixa do Laboratório de Histologia e Patologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.5.  Laboratório de Anatomia 

 

Atenderá às disciplinas de Anatomia Humana e Aplicada. A sala principal é climatizada e apresenta 

2 exaustores, apresentando 5 mesas anatômicas em inox, 30 banquetas, uma lousa digital , duas pias e 

armários. De acordo com a Figura 6. Planta Baixa do Anatômico. Esse conhecimento pode acontecer 

através de estratégias pedagógicas envolvendo programas computacionais; materiais didáticos 

sintéticos, sendo montado de peças sintéticas que contempla o ensino de enfermagem garantindo 

tecnologia e inovação para o processo de ensino –aprendizagem, possuem recursos e insumos 

necessários para atender à demanda discente para o Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá.As peças estarão  no anatômico e a manutenção e cuidado ficará na 

responsabilidade do técnico.  
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Figura 6. Planta Baixa do Laboratório de Anatomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O anatômico do Curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem será montado com as 

seguintes peças, conforme quadro 14. Peças Anatômicas, que atederão as demandas dos acadêmicos 

do curso no seu processo de ensino aprendizagem na modalidade de prática das unidades curriculares. 

 

Quadro 14. Peças Anatômicas 
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PEÇAS ANATÔMICAS 

MEIO ESQUELETO DESARTICULADO 

CRANIO DIDATICO MONTADO SOBRE A COLUNA 

CERVICAL 

KIT COM 24 VERTEBRAS 

SISTEMA CIRCULATORIO 

MODELO DE TREINO SOBRE O SISTEMA 

CIRCULATORIO 

FIGADO COM VESICULA BILIAR, PANCREAS E 

DUODENO 

MODELO DE TRATO GI 

SISTEMA NERVOSO 

ESQUELETO DO BRAÇO COM ESCÁPULA E CLAVÍCULA 

ESQUELETO DA PERNA COM OSSO DO QUADRIL 

JUNTA FUNCIONAL DO JOELHO 

MODELO MANGUITO ROTADOR ARTICULADO 

JUNTA FUNCIONAL DO COTOVELO 

ARTICULAÇÃO DO QUADRIL  

PERNAS COM MUSCULOS  

TORSO MUSCULAR DE TAMANHO NATURAL 

QUADRIL COM MUSCULOS E NERVO CIATICO 

MODELO DE COTOVELO COM MUSCULOS 

MUSCULATURA DO PESCOÇO E DA CABEÇA 

CRANIO CLASSICO 

MODELO SECAO CORONAL 

CRANIO COM ENCEFALO 

CRANIO DE ENCAIXE 3B SCIENTIFIC  

CRANIO EXPLODIDO 3B SCIENTIFIC - 22 

ESQUELETO DO PE COM OSSOS 

CRANIO COM MUSCULOS FACIAIS 
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ESQUELETO DA PERNA 

ESQUELETO DO BRACO 

COLUNA CLASSICA FLEXIVEL COM 

CABECAS DE FEMUR 

COSTELAS 

SACRO E COCCIX 

ATLAS E AXIS, REUNIDOS, SEM BASE 

ATLAS E AXIS COM LAMINA OCCIPITAL, MONTADO, 

EM BASE REMOVIVEL 

OSSO HIOIDE, EM BASE 

JUNTA FUNCIONAL DO OMBRO 

MODELO LUXO DE ARTICULACAO UMERAL 

JUNTA FUNCIONAL DO QUADRIL 

JUNTA FUNCIONAL DO JOELHO 

MODELO LUXO DE ARTICULACAO DO JOELHO 

JUNTA FUNCIONAL DO COTOVELO 

ARTICULACAO DO OMBRO COM MANGAS DE 

ROTORES 

MEIO ESQUELETO DESARTICULADO 

ESQUELETO CLASSICO STAN, SOBRE APOIO DE 5 PES 

DE RODINHA 

MEIO ESQUELETO DESARTICULADO, 52 PECAS 

CLAVICULA 

ESTERNO COM CARTILAGEM DA COSTELA 

MODELO BASICO DE QUADRIL - GPI 

UMERO 

ULNA 

ESCAPULA 

ESQUELETO DO BRACO COM ESCAPULA E CLAVICULA 

MODELO DE ESQUELETO DA MAO COM 
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LIGAMENTOS E MUSCULOS 

ESQUELETO DO PE MONTADO EM ARAME 

FEMUR 

TIBIA 

FIBULA 

OSSO DO QUADRIL 

ESQUELETO DA PERNA COM OSSO DO QUADRIL 

MODELO DE ESQUELETO DO PE COM 

LIGAMENTOS E MUSCULOS 

MODELO LUXO DE ARTICULACAO 

COXOFEMORAL 

MODELO DE MANGUITO ROTADOR 

ARTICULADO - GPI 

ARTICULACAO DO QUADRIL, 7 PECAS 

PERNA COM MUSCULOS DESTACAVEIS, 9 PARTES 

TORSO MUSCULAR DE TAMANHO NATURAL, 

EM 27 PARTES 
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5.9.6- Laboratório de Informática 

Atende aos discentes e às práticas de todos os Cursos por meio de salas climatizadas e confortáveis, 

contendo 25 computadores, atualizados frequentemente, com acesso à Internet, facilitando desta forma 

a atualização periódica das informações médicas por parte dos discentes e docentes. Estes laboratórios 

também são utilizados para aulas e para a aplicação de avaliações cognitivas e práticas de alguns 

Programas de Aprendizagem.  

Todas as máquinas viabilizam o acesso à Rede Mundial de Computadores (Internet), com 

velocidade disponível de, no mínimo, 160 mega, possibilitando o acesso ao Portal Acadêmico, à 

biblioteca, ao portal Periódico Capes, à realização de pesquisas e utilização para fins pessoais. Além 

disso, a Universidade dispõe de Rede sem fio (wireless) para uso de docentes e discentes, possibilitando 

atividades que façam uso de ferramentas disponíveis on line em todas as salas de aula.Estará instalado 

o Programa de DOSVOX para atender os portadores de necessidades especiais de visão. 

5.10- Laboratório de Habilidades para atender 1º,2º,3º 4º Módulo do Curso de Enfermagem . 

Trata de um setor destinado ao apoio didático-pedagógico com a finalidade de aperfeiçoar o ensino, 

pesquisa e extensão dos Cursos de Enfermagem, que venha ter necessidade de utilização. Segundo 

Rodrigues 2012, o confronto entre teoria e prática resulta em novas formas de agir e pensar, num 

ambiente em que as atividades práticas são necessárias para a complementação da aprendizagem. O 

momento que o estudante tem a oportunidade da aplicação de seus conhecimentos teóricos, através de 

práticas em situação simulada orientada por docentes e monitores, emergindo num conhecimento 

teórico-prático de qualidade, numa perspectiva crítica e reflexiva. 

Nesse ambiente os estudantes têm a oportunidade de observar, experimentar, treinar, aplicar e 

fundamentar os procedimentos que, futuramente, eles desenvolverão na sua atuação enquanto 

profissional, os quais cuidarão nas mais diversas áreas da saúde e complexidades, permitirão a 

capacitação dos discentes nas diversas competências desenvolvidas nas diferentes fases do curso, com 

recursos tecnológicos  inovadores. 

Como momento da aprendizagem as práticas de laboratório favorecem a aquisição de destreza 

manual e cognitiva necessária para o profissional no seu diagnóstico, na prestação e aplicação do 

cuidado, respeitando as novas tecnologias. Com isso uma prática instrumentalizada fornecerá 
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segurança e a autoconfiança necessárias ao estudante de enfermagem na prestação da assistência em 

saúde de modo integral e satisfatória, tendo em vista o desenvolvimento de competências. Estas se dão 

a partir da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes próprias para o exercício da profissão. 

Localizado no complexo do prédio da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, no 2º andar o 

Laboratório de Habilidades (LH) ,totalmente climatizado, conta com uma área total de 65m². Possui 1 

sala de simulação e habilidades, onde será possível simular várias estações para atender a demanda dos 

aulas práticas no decorrer do curso, onde será ampliado conforme a necessidade no decorrer do 

desenvolvimento dos módulos de aprendizagem.  

O docente deverá entregar o cronograma no início do semestre para o técnico do LH, para que possa 

preparar a unidade para atendê-lo na sua prática, podendo montar cenários de pediatria,ginecologia e 

obstetrícia e outros. 

Afim de utilizar metodologias ativas inovadora no LH, terá um sistema de filmagem,  e som onde 

poderemos estar filmando e em outra sala em tempo real os demais alunos assistirão e discutirão a 

prática realizada. 

Conta com uma docente do Curso de Enfermagem na Coordenação do Laboratório de Habilidades 

para as atividades do curso, a qual será responsável pelo cumprimento do Regulamento do Laboratório, 

atualização dos Protocolos Operacionais Padronizados POP’s tanto técnicos como dos manequins 

simuladores e solicitação de materiais consumo, esses servem para definir regras de segurança e 

qualidade nas atividades desenvolvidas nos laboratórios, exigindo responsabilidade por parte dos atores 

envolvidos.Os POP’s tem a finalidade de padronizar e minimizar a ocorrência de desvios nos dos 

procedimentos técnicos e condutas garantindo a qualidade do serviço. Conta ainda com dois técnicos 

de enfermagem para apoio. 

Atualmente, por recomendação do NDE, existe uma programação para compra periódica de 

manequins e simuladores, visando a melhoria permanente e progressiva do LH,e para manutenção será 

encaminhado ao final de cada semestre as peças que necessitam de manutenção para mantenedora, 

onde será encaminhado para Laerdal em São Paulo, para manutenção quando necessário, em caso de 

necessidade a mantenedora, possui peças para substituição imediata da maioria dos manequins. A 

figura 7 representa a planta baixa do LHS e o quadro 15 a relação de equipamentos do LH. 
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Quadro 15. Relação de Manequins e Equipamentos do LH. 

 

 

 

MANEQUINS /SIMULADORES/EQUIPAMENTOS 

Nursing Anne c/ Simpad Plus 

SimPad System 

Mastectomy Modulo 

Breast Exam Module 

Fundus Skills and assessment module 

Wound Care Assessment Set (Female) 

Portable Patient Monitor - SimPad (Tablet PC 12") 

Pediatric Intubation Trainer 

Simulador neonatal para treinamento RCP 

Simulador braço   para punção venosa 

periférica/administração de medicações IV 

Manequim adulto corpo inteiro avançado para 

treinamento RCP e intubação com painel eletrônico. 

Simulador adulto geriátrico 

Simulador Cateterismo Feminino/Masculino 

Modelo Gestante com feto removível 

Modelo do órgão reprodutor feminino 

Modelo gestacional 

Modelo para auto exame da mama  

Simulador de canulação venoso central 

Ambú + Máscara Pediátrico 
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Bomba de Infusão 

Cânula de Guedel 

Estetoscópio Adulto 

Estetoscópio Infantil 

Esfigmomanômetro adulto 

Esfigmomanômetro pediátrico 

Esfigmomanômetro obeso 

Esfigmomanômetro neonatal 

Maca com controle remoto 

Maca simples 

Berço com balança eletrônico 

Mesa Ginecológica 

Carro de medicamentos 

Carro de Curativos 

Bandejas, cubas rins 

Comadre 

Papagaio 

Biombos 

Ramper 

Pinças dente de rato, anatômica e outras 

Balança antropométrica 

Mesa de cabeceira de paciente 

Cadeira para paciente 

Banquetas 

Mesa para estudo 

Armários para guarda de Insumos e simuladores 
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Figura 7. Planta baixa do LH. 

 

5.11. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 

 

O Curso de Enfermagem de Faculdade de Ciências Médicas de Maricá,  contará com covênio no 

Hospital do Municipal Conde Modesto Leal: Obstétretrícia,Pediatria, Clínica Cirúrgica, Clínica 

Médica.Possui unidade de internação nas áreas de clinica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia, 

obstetrícia, cardiologia, nefrologia, oncologia clinica e cirúrgica, psiquiatria, UTI neonatal e adulto. 

            O Hospital de Maricá, como importante cenário de ensino do curso de Enfermagem, 

receberá os discentes do curso nos seus diversos setores desde o primeiro período nas aulas práticas. 

No Estágio Supervisionado, o discente atua nas áreas de clínica médica, pediatria, ginecologia-

obstetrícia,clínica cirúrgica. 

Outros campos da Rede Municipal serão utilizados como Pronto Atendimento de Emergência e as 

Rede de Atenção Básica, já descritas na dimensão pedagógica quanto fala de estágio e aulas práticas. 
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5.12-Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)-Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, 

ainda será implantado e sua missão é salvaguardar os direitos e a  dignidade dos  sujeitos da pesquisa, 

contribuir para sua qualidade e discutir o papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e social 

da comunidade.  

Desta forma até implementação do CEP da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, as pesquisas 

a serem desenvolvidades utilizarão o CEP da mantenedora. 

5.13- Bilioteca 

 

  5.13.1- INFRAESTRUTURA 

A Biblioteca está localizada, à Avenida Roberto Silveira, 437 - Flamengo, Maricá – RJ. É 

constituída de acervo de livros, folhetos, obras de referência, periódicos, materiais especiais, bases de 

dados eletrônicas, entre outros e tem como objetivo a disseminação da informação nas diversas áreas 

do conhecimento. Como parte integrante dos Processos de Ensino, Pesquisa e Extensão atende o corpo 

docente, discente e administrativo além de usuários de todo o país. Possui ambientes bem iluminados, 

climatizados, excelente acústica, bem higienizado, com mobiliários adequados, proporcionando aos 

usuários conforto e comodidade. Periodicamente, a Biblioteca passa por manutenção, para manter o 

seu estado de conservação.  

Infraestrutura física:  

Salão de estudo em grupo - espaço liberado para usuários, sem a necessidade de agendamento. 

Infraestrutura geral (informática, equipamentos e mobiliários) 

Informática, equipamentos e mobiliários TOTAL 

Microcomputadores completos 10 

Impressoras 01 
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Mesas de estudo  08 

Cadeiras  32 

                 Infraestrutura de pessoal 

O quadro de pessoal das Biblioteca é constituído por profissionais técnico-administrativos, 

conforme tabela abaixo.  

 PESSOAL TOTAL 

Bibliotecária 01 

Auxiliar de biblioteca 02 

TOTAL                                                                              03 

  

5.13.2-  POLÍTICA DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO  

A Política de formação e atualização do acervo bibliográfico tem por finalidade reunir, organizar, 

divulgar e manter atualizado todo o acervo bibliográfico nas diversas áreas do conhecimento.  

A aquisição dos materiais é um trabalho conjunto da Biblioteca, Coordenadores, e Setor de 

Compras.  

A aquisição nas diversas áreas do conhecimento, tem como prioridade as bibliografias básicas e 

complementares solicitadas pelos Coordenadores, Professores e alunos, observando a demanda da 

utilização do acervo; mantendo, assim, uma coerência na prática pedagógica dos cursos oferecidos pela 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. A quantidade de exemplares é determinada 

proporcionalmente ao número de alunos, conforme as recomendações dos Órgãos Oficiais de Educação 

e pela demanda de uso da obra. 

A aquisição de livros tem sua operacionalização da seguinte forma:  

1. Aquisição, a partir de indicações das bibliografias básica e complementar pelos docentes de 

graduação, de acordo com as necessidades de cada disciplina. 

2. A cotação com vários fornecedores e o fechamento do pedido de fornecimento de livros são feitos 

pela Gerência de Suprimentos, após a autorização do chefe da Gerência de Recursos Financeiro.  

No recebimento dos materiais verifica-se a conformidade dos pedidos e seu estado físico para 

aceitação e incorporação ao acervo, por meio do tratamento técnico. 
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O tratamento técnico consiste na catalogação, classificação, etc. Para a catalogação são utilizadas 

as normas da AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano). A classificação é feita pelo Sistema 

de Classificação Decimal de Dewey (CDD) 21. ed. e para Cabeçalho de assuntos as normas da LC 

(Libray of Congress).   

A organização dos materiais bibliográficos consiste em ordená-los sequencialmente nas estantes 

pelo número de chamada que é composto pelo número de classificação de assunto (CDD) + código do 

autor e do título + número do exemplar. 

A conservação dos materiais é feita pela encadernação para tornar em condição de uso os que 

estiverem danificados em decorrência dos empréstimos. A Biblioteca busca fazer a “conservação 

preventiva” dos livros, ou seja, a higienização do acervo, a limpeza das estantes onde os livros se 

encontram, o manuseio correto das obras, a recuperação de capas e páginas danificadas. 

5.13.3- INFORMATIZAÇÃO 

A Biblioteca encontra-se totalmente informatizada; o gerenciamento da Biblioteca e os serviços de 

referência* e de processamento técnico** se dão pelo Sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de 

Bibliotecas PUC-PR).  O Sistema PERGAMUM possibilita maior facilidade e rapidez na consulta, no 

empréstimo e na reserva dos materiais bibliográficos.   

* Serviços de referência: consulta, empréstimo, renovação, reserva e disseminação seletiva da 

informação;  ** Serviços de processamento técnico: catalogação, indexação, etc. 

5.13.4 SERVIÇOS OFERECIDOS PELA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

MÉDICAS DE MARICÁ 

A Biblioteca apresenta um nível satisfatório de funcionalidade no atendimento aos clientes,  

disponibilizando os seguintes serviços: 

1) Empréstimos: domiciliar, local, especial e empréstimo entre Bibliotecas do SIB - FUSVE.  

2) Consulta, renovação e reserva. 

3) Acesso à internet, ao WIFI e às bases de dados: A Biblioteca disponibiliza microcomputadores 

para conexão as bases de dados como a Minha Biblioteca, Portal de Periódicos da CAPES, COMUT, 

BIREME e também as Bases de Dados gratuitas: BVS (BIREME), Domínio Público, Scielo, Biblioteca 

Virtual de Enfermagem etc. 
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Para o acesso à internet com utilização da rede WIFI da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, 

o usuário deverá cadastrar senha junto ao Setor de TI. 

Embora os computadores sejam de acesso livre, o usuário deverá seguir as normas de uso referentes 

a esse serviço, como: 

– Não alterar as configurações dos computadores e/ou programas, bem como instalar qualquer tipo 

de software; 

– Não é permitido consultar sites de conteúdo impróprio, etc. 

A Minha Biblioteca é uma plataforma prática e inovadora para acesso a livros técnicos, científicos 

e profissionais, com acesso via internet. O acervo digital das principais editoras do país está disponível 

gratuitamente para a comunidade acadêmica e reúne milhares de títulos das diversas áreas do 

conhecimento. Com a Minha Biblioteca, é disponibilizada para a comunidade acadêmica uma 

plataforma de ebooks. O acesso é permitido somente aos alunos, professores, residentes e funcionários.  

Portal de Periódicos da CAPES o acesso é livre e gratuito para os usuários da Faculdade de 

Ciências Médicas de  Maricá. O acesso é realizado de qualquer terminal ligado à internet, localizado 

no Campus e na Biblioteca pelo endereço: www.periodicos.capes.gov.br   

O Portal de Periódicos da CAPES oferece acesso aos textos completos de artigos de revistas 

nacionais e internacionais com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento.  

 Programa COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) visa facilitar a obtenção de cópias 

de artigos de periódicos técnico-científicos. A solicitação é feita na Biblioteca, com o funcionário 

responsável pela solicitação. Os custos são de acordo com a tabela vigente do COMUT e são de 

responsabilidade do usuário. Também podem ser solicitadas à BIREME (Biblioteca Regional de 

Medicina). Os custos são de acordo com a tabela vigente da BIREME e são de responsabilidade do 

usuário 

4) Serviços de alerta: emissão de e-mail aos usuários cadastrados na Biblioteca, divulgando os 

materiais incorporados ao acervo; e-mail informando sobre a data de vencimento do material retirado 

por empréstimo, e, e-mail informando a chegada do material reservado. 

5) Levantamento bibliográfico: é uma pesquisa em bases de dados que recupera bibliografias 

sobre o assunto desejado, de acordo com as Normas da ABNT. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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6) Confecção das fichas catalográficas dos TCCs  (Trabalhos de Conclusão de Cursos), 

Dissertações e Teses dos alunos e professores da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e 

Comunidade, segundo as Normas da AACR2. A solicitação é feita pelo site:  

          http://faculdadedemarica.com.br:8082/ 

 7) Capacitação dos alunos: no início de cada semestre, os alunos matriculados no 1º período dos 

cursos da Faculdade de Ciências Médicas de  Maricá realizarão uma visita guiada à Biblioteca para 

conhecerem os serviços oferecidos pelo Sistema Pergamum e às bases de dados, tais como: Portal 

CAPES, Minha Biblioteca.  

8) Visitas guiadas: As visitas guiadas são agendadas pela comunidade externa (Colégios, etc.) para 

conhecerem os serviços oferecidos pela Biblioteca. 

9) Ação Cultural (Eventos: Exposições, Palestras, etc.) é um diferencial na oferta de serviços 

prestados pela Biblioteca, pois promovem a integração da Biblioteca com as comunidades acadêmica 

e externa. É realizada num espaço do salão de estudos. 

 

5.13.5-  FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 

1) Horário de atendimento 

O horário de atendimento da Biblioteca  é excelente estendendo-se por três turnos, a saber: de 2ª a 

6ª feira, das 8:00h às 19:00h; aos sábados, das 08 :00h às 12:00min. 

Bibliotecas Período Letivo 

  De 2.ª a 6.ª feira Sábados 

1 - Biblioteca  8:00h às 19:00h 08 :00h às 12:00min 

 

2) Inscrição 

A inscrição é feita na Área de Atendimento ao Cliente a quem possui vínculo com a Faculdade de 

Ciências Médicas de  Maricá; poderá ser feita durante o período letivo (alunos) e a qualquer momento 

(professores e funcionários). 

Para concluir o processo de inscrição, o aluno apresenta-se na Biblioteca para informar o endereço, 

e-mail e cadastrar a senha que é de seu uso e responsabilidade exclusiva, e não podem, em nenhuma 

http://faculdadedemarica.com.br:8082/
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hipótese, serem cedidos a terceiros. O cadastramento de senha é indispensável para a renovação on-

line do empréstimo de materiais. Os dados pessoais dos usuários são confidenciais.  E, ainda, cadastrar 

a biometria para o empréstimo na Biblioteca. 

Professores e demais funcionários devem apresentar-se na Biblioteca para informar o endereço, e-

mail e cadastrar a senha e biometria. 

3) Documentos necessários por categoria de usuários 

Usuários  Documentos necessários 

Alunos (graduação) Comprovante de matrícula 

Professores e funcionários Crachá funcional 

Alunos dos cursos de curta duração Documento de identificação 

Comunidade externa  Documento de identificação 

 

4)  Acesso ao acervo bibliográfico 

 Empréstimos: Domiciliar, local, especial e empréstimo entre Bibliotecas do SIB - FUSVE. 

O acesso e a consulta ao acervo são livres; os usuários podem contar com os funcionários dos setores 

para auxiliá-los na localização dos materiais nas estantes. Após consultar os materiais, o usuário não 

deverá recolocá-los na estante.  

O empréstimo domiciliar é permitido a quem possui vínculo com a Faculdade de Ciências Médicas 

de  Maricá. Todo o material bibliográfico que tiver mais de um exemplar poderá ser emprestado, 

ficando o último exemplar para consulta local. Os materiais que tiverem um único exemplar, são 

exclusivos para o empréstimo especial. A comunidade externa dispõe somente do empréstimo local.  

Após pesquisar o material desejado nos terminais de autoatendimento, o usuário deverá anotar o 

"número de chamada" (código de localização da obra na estante: classificação + código do autor + 

título) - dirigir-se Setor de Atendimento ao Cliente, que procederá o empréstimo, validado mediante a 

biometria. 

Em caso de esquecimento da senha, o usuário deverá apresentar documento com foto e cadastrar 

nova senha. 
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A consulta pelo site: www.faculdadedemarica.com.br possibilita ao usuário localizar o material, 

renovar, reservar, acompanhar seu histórico de empréstimos. 

O empréstimo entre as Bibliotecas do SIB - FUSVE tem o objetivo de atender os usuários quanto 

aos materiais não disponíveis na sua biblioteca de origem. 

Importante!  O Sistema Pergamum envia e-mail aos usuários com alerta de vencimento do 

empréstimo. Portanto, o não envio da mensagem, independentemente do motivo, não o isenta de 

pagamento de multa.  

O número de dias de atraso é contado separadamente para cada publicação. 

 Número de material e Prazos para o empréstimo 

 

 Devolução 

O material bibliográfico deve ser devolvido ao funcionário do Setor de Atendimento e não ser 

deixado sobre o balcão. 

Importante! O número de dias de atraso na devolução é contado separadamente para cada 

publicação. 

 Reserva e Renovação 

O usuário poderá fazer reserva de material emprestado, que ficará à disposição por 24h após a 

devolução. Decorrido este prazo, o Sistema Pergamum exclui o usuário daquela reserva e o material 

reservado passa para o próximo usuário. As reservas obedecerão à ordem cronológica dos pedidos 

pelos terminais de autoatendimento. 

A renovação será feita por igual período ao empréstimo, desde que não haja solicitação de reserva.  

Usuários N.º de materiais Prazos 

Alunos (Graduação) 4 5 dias úteis 

Professores 6 7 dias úteis 

Funcionários 4 5 dias úteis 

Alunos: Cursos de curta duração livre empréstimo local 

Comunidade externa livre empréstimo local 
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Os materiais bibliográficos podem ser renovados até 40 vezes pela web. Após este limite, o usuário 

deverá devolver o material na respectiva Biblioteca para novo empréstimo. O material emprestado 

deverá ser renovado até a data marcada para a devolução pelos terminais de auto-atendimento e pelo 

site: http://faculdadedemarica.com.br:8082/ 

Importante!  

1. O usuário não poderá reservar materiais que estejam em seu poder. A reserva é pessoal e 

intransferível. 

2. Somente é permitido fazer reservas se todos os exemplares estiverem emprestados. 

3. É permitido reservar apenas um material de cada vez. 

4. Para materiais com atraso, o Sistema bloqueará o usuário automaticamente, não permitindo 

efetuar qualquer renovação. 

5. Materiais com reserva não poderão ser renovados. 

 Cobrança de multa 

Haverá cobrança de multa nos seguintes casos: 

- Descumprimento de prazos estabelecidos para a devolução dos materiais. A multa é diária; incide 

sobre os dias úteis e para cada material que estiver em atraso. Para um novo empréstimo, somente após 

o pagamento da multa, efetuado na Tesouraria do Campus. 

- Em caso de perda ou extravio dos materiais bibliográficos a Biblioteca indicará a edição mais 

recente ou título equivalente nos casos de obras esgotadas; o usuário pagará ainda, a multa até a 

reposição dos materiais. 

- No empréstimo local se o material for retirado das dependências da Biblioteca. 

Nos casos excepcionais o usuário será abonado da multa.  

Importante! A multa por atraso na devolução de materiais é irrevogável! 

 

 Valor da multa 

Modalidade de Empréstimo Valor da Multa  

Empréstimo domiciliar R$ 5,00 por material e por dia de atraso 

Empréstimo local e especial  R$ 5,00 por material e por dia de atraso 

http://faculdadedemarica.com.br:8082/
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 Emissão do “Nada consta” 

Cabe aos Setores de Atendimento aos alunos, professores e funcionários (Secretarias, 

Tesouraria, etc.) solicitar à Biblioteca o “Nada consta”, necessário nos seguintes casos:  

 

Alunos: trancamento de matrícula, transferência.  

Professores e funcionários: rescisão de contrato.  

 

5.13.6- BIBLIOTECA DIGITAL DE TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) 

 

A biblioteca digital tem o objetivo de armazenar e disponibilizar eletronicamente os 

Trabalhos de Conclusão de Cursos produzidos pelos alunos dos cursos de graduação da Faculdade 

de Ciências Médicas de  Maricá, possibilitando ao usuário o acesso on-line a estes trabalhos. São 

inseridos na biblioteca digital somente os TCCs com a autorização de seus autores. 

 

5.13.7- RECEBIMENTO DE DOAÇÃO 

O recebimento de doação de materiais bibliográficos pelo SIB - FUSVE somente com a autorização 

da Coordenação da Biblioteca. 

 

5.13.8- CONDUTAS NA BIBLIOTECA 

1) Nas áreas do acervo não é permitido entrar com alimentos ou bebidas. 

2) Nas dependências das Biblioteca não é permitido fumar. 

(Lei Estadual n.º 5.517 de 17 de agosto de 2009. Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, 

cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica, 

e cria ambientes de uso coletivo livres de tabaco). 

3) Buscar manter o silêncio, nas devidas proporções, na Biblioteca para propiciar um ambiente 

adequado ao estudo e leitura. 

4) O uso do celular é permitido se a conversa for em tom de voz moderado. 
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5) A Coordenação da Biblioteca se reserva o direito de advertir àqueles que desrespeitarem os 

funcionários e as normas vigentes. 

 

5.13.9- RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS  

1) Guardar com segurança a senha pois é sua assinatura para autorização do empréstimo. 

2) Manter atualizado seu cadastro pessoal no Sistema de Bibliotecas. 

3) Acompanhar seu histórico de empréstimos, renovações e reservas, observando os prazos 

estabelecidos para devolução. 

4) Comparecer à Biblioteca quando solicitado. 

5) Zelar pela integridade dos materiais bibliográficos, com vistas à sua preservação. 

Achados e Perdidos 

Os materiais esquecidos na Biblioteca serão guardados até os usuários retirá-los. 

Direitos Autorais 

É proibida a reprodução de livros por inteiro. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 

Assuntos Jurídicos.  De acordo com a Lei de Direitos Autorais 9609 e 9610/98, de 19 de fevereiro de 

1998.  

Para os casos omissos, entre em contato com a Coordenação da Biblioteca. 
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ANEXO I- FORMULÁRIO DE EGRESSO 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

Prezado ex-aluno, 

 

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá quer conhecer a sua 

opinião sobre o processo de Formação durante o curso e sua atuação profissional. O conhecimento 

sobre de Egressos contribui para identificar a compatibilidade entre o perfil do egresso definido no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a realidade vivenciada pelos ex-alunos e com isso promover o 

desenvolvimento qualitativo do Curso. O acompanhamento de egressos tem como objetivos: 

•conhecer a situação profissional atual dos formandos do Curso de Enfermagem da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá; 

• conhecer a adequação entre a formação oferecida pelo curso e as exigências do mercado de trabalho;

   

 

NOME:  

EMAIL  

SEXO: 

INGRESSO:  

CONCLUSÃO:  

DATA DE NASCIMENTO:  

 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL 
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Descrição (opcional) 

1-  Você está exercendo a atividade profissional atualmente?  

CASO SUA RESPOSTA SEJA A SEGUNDA ou A TERCEIRA OPÇÃO À QUESTÃO NUMERO 

1, RESPONDA APENAS AS QUESTÕES 2,3,14 e 18 DESTA PRIMEIRA PARTE DA 

PESQUISA. Por favor responda também a AVALIAÇÃO DO CURSO e a AUTO-AVALIAÇÃO, a 

seguir. 

 Sim, fora da área de minha formação acadêmica      

Não 

 

2- O principal motivo pelo qual você não exerce a sua profissão é: 

Não houve oferta de trabalho      

Não quis exercer a profissão      

Valorizei dedicar-me à família 

A oferta de emprego era fora da minha cidade de residência      

Mantive o meu emprego anterior 

 

3- Na região em que você vive, como são as ofertas profissionais para enfermeiro? 

Há muitas ofertas      

Há ofertas 

Há poucas ofertas 

Praticamente não há ofertas      

Não há ofertas 

 

4- Quanto tempo houve entre a formatura e o início da atividade profissional? 

Imediato 

De 1 a 6 meses 

De 7 meses a 1 ano 

 

5. Em que tipo de organização você exerce a atividade profissional? 

Autônoma Hospital 

Clínica Particular 

Secretaria Municipal de Saúde 

Instituição Educacional de nível médio ou superior 
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6-Como você obteve o seu emprego? 

Concurso público       

Efetivação de estágio      

Seleção de currículo 

Indicação de pessoas      

Não se aplica 

 

7.Seu vínculo empregatício é: 

CLT 

Concurso público municipal      

Concurso público estadual      

Concurso público federal 

Bolsista/ONG/Empresa terceirizada 

Entre um e dois anos      

Entre dois e três anos Há mais de três anos 

 

9. Quantos empregos você tem? 

Um   

Dois      

Três 

Mais de três      

Não se aplica 

 

10. Qual a carga horária do seu emprego? 

 

30 horas semanais 

40 horas semanais 

44 horas semanais      

Horista 

Não se aplica 

 

11. Em que campo de atividade você atua? 

Assistencial hospitalar  
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Assistencial em saúde coletiva 

Gerencial 

 

 

12. Em que campo de atividade você já atuou?  

Assistencial hospitalar 

Assistencial em saúde coletiva      

Atividade de ensino nível médio      

Atividade de ensino nível superior      

Gerencial 

 

13. Em caso de atividade gerencial, a que nível você atua ou atuou? 

Gestão de saúde no município      

Gestão de saúde no hospital      

Gestor de serviço assistencial      

Chefe de equipe assistencial      

Gestão educacional 

 

14. Qual o seu nível de satisfação na sua atividade profissional, quanto ao nível técnico? 

Ótimo  

Bom 

Regular 

  

15. Qual o seu nível de satisfação na sua atividade profissional, quanto ao nível financeiro? 

Ótimo   

Bom   

Regular   

Ruim 

Péssimo 

 

16. Qual é o seu rendimentobruto médio mensal, considerando o salário mínimo no valor de 

R$ 998,00? 

De 1 a 2 salários mínimos 
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De 3 a 4 salários mínimos 

De 5 a 6 salários mínimos 

De 7 a 8 salários mínimos      

Acima de 9 salários mínimos 

 

 

 

 

 

 

17. Qual o seu nível de satisfação na sua atividade profissional, quanto ao nível financeiro? 

Ótimo   

Bom   

Regular 

Ruim 

  

18. Em sua visão, qual é a perspectiva profissional em sua área? 

Ótimo   

Bom   

Regular   

Ruim 

Péssimo 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO 

Descrição (opcional) 

19. Você se sentia preparado para o mercado de trabalho quando se  

Muito 

Preparado o suficiente      

Pouco preparado 

Preparado insuficientemente 

 

20-.Aponte dois (2) pontos fortes da sua formação: 

1- 
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2- 

 

21. Você acha que faltou algo em sua formação na Graduação para sua atuação 

profissional? 

Não  

Sim 

 

 

 

22. Caso sim, faltou algo em sua formação na Graduação para sua atuação profissional em 

relação à (especificar): 

Responda a essa questão APENAS SE TIVER ESCOLHIDO A OPÇÃO "SIM" NA PERGUNTA 

ANTERIOR. 

Formação técnica/prática      

Formação teórica 

Formação gerencial outros 

 

23. De forma geral, qual o conceito que você atribui ao curso?  

Ótimo 

Muito bom      

Bom 

Regular   

Péssimo 

Adicionar opção ou ADICIONAR "OUTRO"               

Não 

 

25. Em caso positivo, quais cursos você realizou 

Atualização  Especialização   

Residência 

Mestrado   

Doutorado 
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26. Você mantém algum contato com a Faculdade de Maricá? * 

Participação eventual em eventos      

Curso de atualização /especialização 

Contatos por meio de visitas às redes sociais do Curso      

Contato com professores 

Não tenho mantido contato 

 

27. Porque você escolheu a Faculdade de Maricá?  

Pela qualidade do ensino      

Pela tradição 

Pela localização  

Pelo preço 

  

 

28. Você escolheria novamente a Faculdade de Maricá para realizar * 

o seu curso? 

Com certeza      

Provavelmente 

Se não tivesse outra opção      

Não 

Não tenho opinião formada 

 

AUTO AVALIAÇÃO 

Descrição (opcional) 

29. Quanto a sua dedicação aos estudos durante o curso, você pode afirmar que foi: 

Ótimo    

Muito bom      

Bom 

Regular   

Péssimo 

 

30. Quanto à assiduidade e pontualidade às aulas você foi:  
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Ótimo 

Muito bom  

Bom 

  

31. Quanto ao seu envolvimento nas atividades programadas, consulta à bibliografia, aulas 

práticas, visitas técnicas, trabalhos solicitados durante   o curso, você pode afirmar que sua 

participação foi: 

Ótima 

Muito boa      

Boa 

Regular   

Péssima 

 

 

32. Você como aluno se avalia:  

Ótimo 

Muito bom      

Bom 

Regular  

Péssimo 

 

33. Você faria alguma sugestão para melhorar a formação profissional dos alunos? 

  

34. Utilize este espaço para os comentários que desejar. 
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ANEXO II- FORMULÁRIO DE TCC 

Maricá, ____ de ___________de _____. 
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Maricá, ____ de ___________de _____. 

Maricá, ____ de ___________de _____. 
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Maricá, ____ de ___________de _____. 

Maricá, ____ de ___________de _____. 
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Maricá, ____ de ___________de _____. 
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[Capture a 

ANEXO III - Requerimento de 

Atividades Complementares 

[Capture a 
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ANEXO IV- Plano Individual de Trabalho PIT 


