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EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS 

BACHARELADO E LICENCIATURA 

  

1. SAÚDE COLETIVA: História da enfermagem de saúde pública no Brasil. Tendências e modelos em saúde 

coletiva. Saúde no Brasil e região centro-oeste. SUS: princípios, estrutura, organização, mobilização social. 

Políticas de saúde. Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de saúde. Níveis 

progressivos de assistência à saúde. 

  

2. INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM: Integração do aluno à universidade. Surgimento e institucionalização da 

enfermagem. Compreensão histórica do cuidar em Enfermagem. Instrumentos básicos de enfermagem. 

Concepções do homem, saúde, meio ambiente e enfermagem como norteadores da práxis profissional. 

Enfermagem como prática social e os diversos papéis do enfermeiro (ensino, pesquisa, assistência, 

gerenciamento). Introdução à ética e legislação no trabalho da enfermagem e na saúde. Cidadania e direitos 

humanos. Associações de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional. Introdução à avaliação do 

estado de saúde da pessoa na fase adulta. 

  

3. ATENDIMENTO PRÉ – HOSPITALAR: Perfil e funções do socorrista. Medidas de proteção para o socorrista 

e para a vítima. Suporte básico de vida em emergências. Atendimento pré-hospitalar a vítimas de traumas, 

afogamento, catástrofes, em acidentes por animais peçonhentos e queimaduras. 

  

4. ANATOMIA HUMANA I ENF: Conceito e divisão da anatomia. Planos e eixos do corpo humano. Sistema 

esquelético, junturas, postura e locomoção. Sistemas muscular, tegumentar, respiratório e digestivo. 

  

5. METODOLOGIA CIENTÍFICA: Conhecimento e ciência. Enfermagem como ciência. A construção do 

conhecimento científico. Elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. 

  

6. BIOFÍSICA ENF: Biofísica das radiações ionizantes (física dos radionuclídeos, radiobiologia, física dos raios 

X e técnicas radiográficas), água, soluções e métodos biofísicos de análise, bioeletricidade (membrana 

biológica, biofísica das membranas, canalopatias). 

  

7. HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA GERAL: Introdução ao estudo da histologia. Citologia. Sangue. Tecido 

conjuntivo propriamente dito. Tecido epitelial. Tecido cartilaginoso. Tecido ósseo. Tecido muscular. Tecido 

nervoso. Desenvolvimento da primeira à oitava semana e da nona semana ao nascimento. Placenta e anexos 

embrionários. 

  

8. PROMOÇÃO DA SAÚDE: Histórico do movimento de promoção da saúde. Conferências nacionais e 

internacionais sobre promoção da saúde. Conceitos atuais e emergentes em promoção da saúde. Políticas 

públicas de promoção da saúde no Brasil. Estratégias de intervenção em promoção da saúde. Educação em 

saúde. Pressupostos teóricos norteadores das políticas e práticas de promoção da saúde. 

  

9. RISCO BIOLÓGICO E BIOSSEGURANÇA: Risco biológico e medidas de precauções básicas para a 

segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde. 
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10. BIOQUÍMICA ENF: Aminoácidos, peptídeos, proteínas, enzimas, vitaminas, coenzimas, carboidratos, 

lipídeos, membranas, ácidos nucléicos. Metabolismo de carboidratos, lipídeos e aminoácidos. Integração do 

metabolismo. 

  

11. ANATOMIA HUMANA II ENF: Sistemas nervoso, sensorial, circulatório, urinário, endócrino e reprodutor 

masculino e feminino. 

  

12. HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS: Sistemas linfático e circulatório. Tubo digestivo. Glândulas anexas do tubo 

digestivo. Sistema respiratório. Pele e anexos. Sistema urinário. Glândulas endócrinas. Sistema reprodutor 

masculino e feminino. 

  

13. PSICOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM: Introdução ao estudo da psicologia. O social e o biológico na 

determinação da condição humana. O desenvolvimento humano na perspectiva das teorias psicológicas. 

Características psicológicas das diferentes fases da vida humana, em seus diversos aspectos: emocional, social, 

cognitivo, sexual e psicológico. Relações interpessoais: enfermeiro, paciente e família. 

  

14. GENÉTICA ENF: Bases citológicas e cromossômicas da hereditariedade. Padrões de herança. Estudo do 

cariótipo humano e das principais cromossomopatias. Genética molecular: estrutura do material genético, 

replicação, transcrição e regulação, mutação/mutagênese, técnicas moleculares aplicadas às doenças humanas. 

Genética bioquímica: erros inatos do metabolismo, hemoglobinopatias. Genética do desenvolvimento. Noções 

de genética de populações. 

  

15. TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: Planejamento de ensino e suas etapas. Uso de tecnologias da 

educação em saúde. 

  

16. EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA ENF: Conceitos da epidemiologia e sua aplicação. Processo saúde-

doença. Transição epidemiológica e demográfica. Medidas utilizadas em epidemiologia: de efeito e de 

associação. Método epidemiológico e Níveis de evidência. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não 

transmissíveis. Indicadores de saúde. Testes diagnósticos. Fontes de dados epidemiológicos e Sistemas 

Nacionais de Informação para a Saúde. Fundamentos para a leitura crítica da literatura epidemiológica. Análise 

exploratória dos dados: tipos de variáveis; medidas de tendência central e de dispersão; apresentação tabular 

e gráfica dos dados; tabelas de contingência. Distribuição discreta e contínua. Eventos vitais. População: censo 

demográfico, pirâmides populacionais e estimativas. 

  

17. BASES PARA O CUIDAR DO INDIVÍDUO E DA FAMÍLIA I: Teorias de Enfermagem. Processo de 

Enfermagem: entrevista para coleta de dados de indivíduos e famílias, semiologia e semiotécnica (adulto e 

idoso), raciocínio clínico, processo diagnóstico. Taxonomias para Classificação da Prática de Enfermagem. 

Taxonomias de Diagnósticos de Enfermagem. 

  

18. FISIOLOGIA: Fisiologia celular e líquidos orgânicos. Estudo dos sistemas nervoso, músculo-esquelético, 

cardiocirculatório, respiratório, gastrintestinal, urinário, endócrino e reprodutor. Sentidos especiais. 
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19. IMUNOLOGIA: Sistema imune: funções, células e tecidos. Imunoglobulinas. Complexo principal de 

histocompatibilidade. Receptor de célula T. Sistema complemento. Reações antígeno-anticorpo. 

Hipersensibilidade. Regulação da resposta imune. Imunohematologia. Imunologia das parasitoses. Doenças 

auto-imunes. Imunoprofilaxia. Testes intradérmicos. Coleta, conservação e transporte de materiais de exames. 

  

20. MICROBIOLOGIA ENF: Estudo da morfologia, citologia e fisiologia dos microrganismos. Relação entre 

microrganismos e infecções humanas. Microbiota humana e nosocomial. Coleta, conservação e transporte de 

materiais. 

  

21. BASES PARA O CUIDAR DO INDIVÍDUO E DA FAMÍLIA II: Processo de enfermagem: planejamento, 

implementação e avaliação da assistência de enfermagem ao indivíduo adulto, idoso e família com alterações 

de saúde de baixa e média complexidade. Classificação de Intervenções e de Resultados de Enfermagem. 

  

22. CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO: Tipos de Centros de Material e Esterilização - CME, 

estrutura física, recursos materiais e fluxograma de funcionamento. Recursos humanos, funções do enfermeiro 

de CME. Métodos de desinfecção e esterilização de artigos odonto-médico-hospitalares, etapas operacionais e 

seus controles de qualidade, recursos materiais e técnicas relacionadas a cada etapa. Controles físicos, 

químicos e biológicos dos processos de esterilização. Riscos laborais em CME, Equipamentos de Proteção 

Individual e Coletiva. 

  

23. FARMACOLOGIA BÁSICA ENF: Fundamentos de farmacologia tratando da farmacocinética e 

farmacodinâmica das drogas de modo geral. Neurotransmissão periférica e central. Abordagem farmacológica 

de pacientes especiais: idosos, gestantes, neonatos, cardiopatas, nefropatas e hepatopatas. Uso racional de 

medicamentos. 

  

24. SAÚDE MENTAL: O homem e suas relações. A construção da dimensão pessoal do enfermeiro - 

autoestima e auto-imagem. Instrumentos básicos do cuidar: comunicação, observação, criatividade, 

concepções do trabalho em grupo / equipe, relacionamento interpessoal. Bases das intervenções de saúde 

mental na prática em saúde. 

  

25. PATOLOGIA: Causas, mecanismos básicos, características morfológicas (macro e microscópicas), evolução 

e conseqüências dos processos patológicos gerais associados às doenças. Repercussões funcionais e 

conseqüências dos processos patológicos gerais sobre as células, tecidos, órgãos e sistemas. 

  

26. PARASITOLOGIA ENF: Ambiente e relação parasita-hospedeiro. Distribuição epidemiológica e geográfica 

de parasitas do homem. Biomorfologia, cadeia epidemiológica, patogenia, diagnóstico clínico-laboratorial, 

profilaxia, controle, tratamento de endemias parasitárias. Sistemática zoológica. Protozoários, helmintos, 

moluscos e artrópodes de relevância epidemiológica. Coleta, conservação e transporte de materiais de exame. 

  

27. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO ENF: A Educação como 

processo social. A educação brasileira na experiência histórica do ocidente. A ideologia liberal e os princípios da 

educação pública. Sociedade, cultura e educação no Brasil: os movimentos educacionais e a luta pelo ensino 
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público, a relação entre a esfera pública e privada no campo da educação e os movimentos da educação 

popular. 

  

28. ENFERMAGEM CLÍNICA: Análise das condições de vida e saúde do adulto e idoso com relação aos 

aspectos biopsicosociais e epidemiológicos. Metodologia da assistência de enfermagem aplicada ao adulto e ao 

idoso portador de doenças crônico-degenerativas em tratamento clínico no ambiente hospitalar. Nutrição 

enteral e parenteral. Atuação de enfermagem em procedimentos e métodos diagnósticos. Organização e 

funcionamento de unidade de clínica geral. 

  

29. ENFERMAGEM EM DOENÇAS INFECCIOSAS: Doenças infecciosas prevalentes em nossa região e país. 

Metodologia da assistência de enfermagem aplicada a pessoas com doenças infecciosas. Profilaxia das infecções 

por topografia: acesso vascular, sistema urinário e respiratório. Atuação da enfermagem em procedimentos e 

métodos diagnósticos. 

  

30. VIGILÂNCIA À SAÚDE: Vigilância Epidemiológica. Vigilância Sanitária. Vigilância ambiental. 

Territorialização. Dinâmica da população. Diagnóstico de Saúde da comunidade. 

  

31. FARMACOLOGIA APLICADA: Farmacologia da dor. Farmacologia cardiovascular e renal. Antimicrobianos. 

Drogas que atuam no sistema nervoso central e dependência química. Mecanismo de ação dos fármacos, 

efeitos terapêuticos e adversos, interações medicamentosas e características farmacocinéticas das drogas. 

  

32. NUTRIÇÃO: Conceitos básicos em alimentação e nutrição. Hábitos e práticas alimentares. Necessidades e 

recomendações nos diferentes ciclos da vida. Macro e micronutrientes - função, fontes e recomendação. 

Segurança alimentar. Avaliação nutricional. Alimentação na promoção da saúde e prevenção de doenças. Dietas 

com consistência modificada. Dietoterapia nas doenças crônicas não transmissíveis. Nutrição enteral e 

parenteral. 

  

33. PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I ENF: Introdução ao estudo da psicologia: fundamentos históricos e 

epistemológicos. Relação Psicologia e educação. Abordagens teóricas: comportamental e psicanalítica e suas 

contribuições para a compreensão do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor e suas 

implicações no processo ensino-aprendizagem. 

  

34. ENFERMAGEM CIRÚRGICA: Metodologia da assistência de enfermagem aplicada à pessoa adulta / idosa 

e acompanhantes no período perioperatório. Procedimentos especializados de enfermagem cirúrgica. Atuação 

de enfermagem em métodos diagnósticos. Medidas profiláticas relacionadas às infecções de feridas cirúrgicas. 

Organização e funcionamento de unidades cirúrgicas. 

  

35. ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA: As diferentes concepções de loucura e sua historicidade. Políticas 

públicas de saúde mental. Fundamentos da enfermagem psiquiátrica. Transtornos mentais. Dependências 

químicas. Estratégias de intervenção em saúde mental. A prática de saúde mental nos diversos espaços 

terapêuticos. 
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36. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE CRÍTICO: Planejamento, organização e funcionamento 

da unidade de emergência. Assistência de enfermagem sistematizada a pessoas e familiares em situação de 

emergência e em estado crítico. Atendimento hospitalar a vítimas de trauma. Aspectos éticos na assistência de 

enfermagem em emergência. Suporte emocional a pessoas e familiares em situações de emergências. Doação, 

captação e transplante de órgãos. 

  

37. ADMINISTRAÇÃO I: Teorias de administração científica aplicadas à enfermagem. Filosofia e estrutura 

organizacional. Divisão de trabalho em enfermagem. Meios e instrumentos do processo de trabalho. Tipos de 

gestão. Sistema de informação. Planejamento. Processo decisório. Trabalho em equipe, conflitos, negociação. 

  

38. SOCIOLOGIA: O homem sob a perspectiva sociológica. Conjuntura nacional. Organização e dinâmica 

social. Sociedade e ciência. Poder. Política social e enfermagem. Representação social da doença. Papel social 

da enfermagem. 

  

39. PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II ENF: Abordagens teóricas da psicologia genética de Piaget e da 

psicologia sócio-histórica de Vygotsky, e suas contribuições para a compreensão do desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, social e psicomotor e suas implicações no processo ensino-aprendizagem. 

  

40. ENFERMAGEM GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA I: A enfermagem no contexto das políticas públicas de 

saúde integral da mulher no âmbito do SUS. Metodologia da assistência de enfermagem aplicada à saúde 

sexual e reprodutiva da mulher (sexualidade, prevenção de câncer de colo uterino e de mama, planejamento 

familiar, doenças sexualmente transmissíveis, pré-natal de baixo risco, climatério), com ênfase nas ações de 

baixa e média complexidade. 

  

41. ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATOLÓGICA I: Políticas públicas e a saúde da criança. Metodologia 

da assistência de enfermagem aplicada ao recém-nascido e à criança sadios e com afecções prevalentes, em 

ambulatórios e na comunidade. 

  

42. PRÁTICAS DA ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA: Metodologia da assistência de enfermagem 

aplicada ao indivíduo, família e comunidade no contexto dos programas e políticas públicas de saúde. 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de ações de saúde junto a instituições do Sistema Único de Saúde 

e outras. 

  

43. ÉTICA E EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM: Abordagem geral da ética. Instrumentos ético-legais que 

norteiam o exercício profissional da Enfermagem. Temas em ética e bioética no ensino, pesquisa e assistência 

de enfermagem. Entidades de classe. 

  

44. ANTROPOLOGIA DA SAÚDE: Cultura: conceitos, relativismo e etnocentrismo. Saúde e cultura. Cultura 

brasileira. Valores, preconceitos, tabus, crenças e religião. 

  

45. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I: Apresentação do projeto do Trabalho de Conclusão de Curso. 
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46. POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL ENF: A relação do Estado e polícias educacionais. Os 

desdobramentos da política educacional no Brasil pós-64. As políticas de regulação e gestão da educação 

brasileira e a (re)democratização da sociedade brasileira. Os movimentos de diversificação, diferenciação e 

avaliação da educação nacional. Legislação educacional atual. A regulamentação do sistema educativo goiano e 

as perspectivas para a escola pública em Goiás. 

  

47. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LICENCIATURA I: Observação da realidade para análise da educação 

como prática social. Abordagens de ensino. Estudo dos processos ensino-aprendizagem. Identificação dos 

problemas da prática educativa em institução de ensino de formação básica. 

  

48. ENFERMAGEM GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA II: A enfermagem na assistência à mulher em unidades 

hospitalares. Metodologia da assistência de enfermagem aplicada à ginecologia e obstetrícia (gestação, parto e 

puerpério fisiológicos e de risco), incluindo aspectos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. 

  

49. ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATOLÓGICA II: Metodologia da assistência de enfermagem 

aplicada ao recém-nascido e à criança sadios e com afecções prevalentes, em unidades hospitalares. 

  

50. ENFERMAGEM HEBIÁTRICA: Condições de vida e saúde do adolescente. Adolescência normal e suas 

transições. Problemas e agravos à saúde do adolescente. Metodologia da assistência de enfermagem aplicada 

ao adolescente. 

  

51. ADMINISTRAÇÃO II: Políticas públicas do SUS para gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e 

humanos. Poder e cultura nas organizações. O gerenciamento de enfermagem nos contextos públicos 

(hospitalar e unidades de saúde), privados e outras modalidades assistenciais. Planejamento estratégico e 

normativo. Gerenciamento de recursos humanos, dimensionamento, recrutamento e seleção, educação 

continuada, avaliação de desempenho, liderança, supervisão, comunicação, relações de trabalho e processo 

grupal. Avaliação da qualidade nos processos de trabalho: custos, auditoria, acreditação. Qualidade de vida e 

saúde do trabalhador. 

  

52. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Perspectivas de gestão e organização do 

trabalho pedagógico: concepções e práticas, democratização e a autonomia da escola; projeto político 

pedagógico; política de formação e profissionalização docentes: formação inicial e continuada, plano de cargos 

e salários. 

  

53. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LICENCIATURA II: Planejamento e implementação de atividades de 

ensino-aprendizagem com base nos problemas identificados. Prática pedagógica problematizadora em 

instituições de ensino profissionalizante na área da saúde na perspectiva de formação de recursos humanos 

para o SUS. 

  

54. TECNOLOGIA E COORDENAÇÃO DE GRUPO NO CONTEXTO DA SAÚDE: Fundamentos teóricos e 

técnicos da dinâmica de grupo. Planejamento, organização e funcionamento de grupos. O grupo como recurso 

na assistência em saúde, enfermagem e no processo de gestão de pessoas. 

  



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 
 

Rua 227, S/N, Qd. 68, St. Leste Universitário – Goiânia-Go – CEP: 74080-605. Fones: (62)3209-6180  

55. FILOSOFIA E ENFERMAGEM: História da filosofia ocidental. Temas em filosofia e interfaces com a 

enfermagem. Processo de desenvolvimento das teorias de enfermagem e sua aplicabilidade. 

  

56. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM I: Estágio supervisionado nos Campi Avançados da 

UFG, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidade. Planejamento, execução e avaliação da 

assistência de enfermagem a indivíduos, famílias e comunidade, observando os princípios e pressupostos do 

SUS. Prática gerencial em enfermagem. 

  

57. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM II: Estágio supervisionado em hospitais gerais e 

especializados do Sistema Único de Saúde (SUS). Prática gerencial em enfermagem. Planejamento, 

implementação e avaliação da assistência e do serviço de enfermagem. Desenvolvimento de recursos humanos 

na área de saúde. 

  

58. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LICENCIATURA III: Estágio supervisionado em hospitais gerais e 

especializado, em ambulatórios, na rede básica de serviços de saúde, em comunidades e instituições de ensino 

profissional. Prática gerencial em enfermagem, planejamento, implementação e avaliação da assistência e do 

serviço de enfermagem. Desenvolvimento de Recursos Humanos na área da saúde. 

  

59. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM III: Estágio supervisionado em hospitais gerais e 

especializados, em ambulatórios, na rede básica de serviços de saúde ou em comunidades. Prática gerencial em 

enfermagem. Planejamento, implementação e avaliação da assistência e do serviço de enfermagem. 

Desenvolvimento de recursos humanos na área de saúde. 

  

60. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II: Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. 


