
1

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UniCEUB

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE - FACES

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM

2018

1



2

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UniCEUB

Getúlio Américo Moreira Lopes
Reitor

Edevaldo Alves da Silva
Vice-Reitor

Maurício de Sousa Neves Filho
Secretário-Geral

Elizabeth Regina Lopes Manzur
Pró-Reitora Acadêmica

Gabriel Costa Mallab
Pró-Reitor Administrativo-Financeiro

Geraldo Jorge Rabelo
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto da Cruz
Diretor Acadêmico
Diretor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS

José Pereira da Luz Filho
Diretor de Ensino a Distância
Diretor da Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS

João Herculino de Souza Lopes Filho
Diretor do Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento - ICPD

Dalva Guimarães dos Reis
Diretora da Faculdade de Ciências da Educação e Saúde – FACES

Valéria Cristina da Silva de Aguiar
Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem

2



3

CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UniCEUB

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE – FACES

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM

2018

3



4

4



5

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Saúde

U: Bacharelado

MODALIDADE: Presencial, com oferta de até 20% da carga horária total do curso a distância.

INÍCIO DE FUNCIONAMENTO: 2003

CARGA HORÁRIA: 4085 horas de disciplinas (incluindo 200 horas de atividades
complementares e 60 horas de disciplinas institucionais).

NÚMERO DE VAGAS AUTORIZADAS: 120 / Semestre, 240/anual.

REGIME DE MATRÍCULA: Semestral.

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Matutino e Noturno.

REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO: Ensino médio concluído, participação com bom
desempenho no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e participação no vestibular
institucional.

ATOS LEGAIS:

● RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, institui Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem.

● Ata CONSU 19/04/2000, de Criação do Curso;

● Ata CONSU com alteração de carga horária e/ou alteração de matriz curricular, se houver.

● Ato de Reconhecimento - Portaria MEC nº 531, de 25 de agosto de 2006;

● Renovação de reconhecimento - Portaria MEC nº 948, de 30 de agosto de 2021;

COORDENAÇÃO: Valéria Cristina da Silva de Aguiar

ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO: SEPN 707/907, campus do UniCEUB, CEP: 70790-075,
Asa Norte, Brasília/DF e Avenida das Araucárias, Rua 214 Lote 1/17, QS 1 - Taguatinga, Brasília -
DF, 72025-120.
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1. HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA IES

O Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB, sociedade sem fins lucrativos, com

sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, começou a funcionar em 1967, por meio da

autorização das Faculdades de Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e de Filosofia,

Ciências e Letras.

A instalação do Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB foi realizada na Câmara

dos Deputados, em solenidade transmitida para todo o país pelo programa “A Voz do Brasil”, no dia

03 de maio de 1968. Os primeiros cursos realizados foram: Direito, Pedagogia, Geografia, História,

Matemática, Letras, Psicologia, Economia, Contabilidade e Administração.

No dia 03 de maio de 1970, começou a ser edificado o Campus do CEUB, em endereço

privilegiado: SEPN 707/907. Em seguida, foi inaugurado o Colégio do CEUB, que começou com o

Ensino Médio, expandindo-se mais tarde com a implantação do Ensino Fundamental e da Educação

Infantil e encerrando suas atividades em 2009 para dar acesso ao Curso de Medicina.

Em 1995, foi criado o Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento – ICPD para

juntamente com o Centro de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão Universitária – CESAPE,

atuar nas áreas de extensão e pesquisa, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado,

prestação de serviços e em projetos de parcerias com entidades públicas e privadas de forma a

estabelecer a integração da Instituição com a comunidade.

Em conexão com a atualização de seus currículos e a implantação de projetos de Iniciação

Científica nas diferentes áreas de conhecimento, foram modernizados os Laboratórios de

Informática em todas as Faculdades. A reestruturação do Campus, acompanhada da reorganização

administrativa, permitiu a implantação de sistemas informatizados de controle acadêmico, em 1996,

possibilitando o acesso constante, pelo aluno, a sua situação curricular e financeira, facilitando a

verificação de faltas, menções e mensalidades, bem como o fluxo de disciplinas do curso em que

está matriculado.

No dia 24 de fevereiro de 1998, o Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB foi

transformado em Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, condição pioneira na Região

Centro-Oeste, que ensejou a criação de novos cursos: Relações Internacionais, Engenharia de

Computação, Bacharelado e Licenciatura em Biologia e Matemática, e o novo turno de

funcionamento vespertino, com as graduações em Direito, Psicologia, Arquitetura, Propaganda e

Marketing e Turismo.
8
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O credenciamento do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB consta no decreto de 23

de fevereiro de 1999 no DOU. O UniCEUB teve seu recredenciamento primeiramente pela portaria

MEC nº 2.235, de 29 de julho de 2004, publicada no D.O.U. de 3 de agosto de 2004 e

posteriormente pela portaria MEC nº 920, de 12 de julho de 2011, publicada no D.O.U. de 13 de

julho de 2011.

Pioneirismo sempre foi uma característica do UniCEUB. A Instituição foi inaugurada em

1967, com o nome de Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB. Oferecia cursos de ensino

superior no período noturno, uma opção à Universidade de Brasília, que só tinha aulas no período

diurno. No primeiro vestibular do UniCEUB, todas as vagas foram preenchidas. Começava, assim,

uma história de sucesso que sempre soube renovar-se.

Outra característica do UniCEUB é a evolução permanente. A Instituição sempre

acompanhou a modernização tecnológica e pedagógica do ensino, sendo referência em todo o

Centro-Oeste.

A qualidade no ensino foi decisiva para o MEC transformar a faculdade no primeiro centro

universitário de Brasília, na década de 90. Nessa ocasião, passou a denominar-se UniCEUB -

Centro Universitário de Brasília.

A Instituição oferece cursos em diversas áreas: ciências jurídicas, ciências sociais, ciências

exatas, ciências da saúde, ciências da educação e tecnologia. Há, também, a pós-graduação lato

sensu com muitas opções de curso. Os cursos de Mestrado em Direito e Psicologia são

bem-conceituados do Distrito Federal e dispõem de corpo docente com reputação nacional.

O UniCEUB possui vários projetos institucionais, proporcionando formação teórica e prática

para nossos alunos e bem-estar para toda a comunidade

a) Projetos Institucionais de Ensino

i. Monitoria

ii. Representantes de turma

b) Projetos de Extensão e Integração Comunitária

i. Programa de Extensão Curricular e Educação Continuada

ii. Programa de Qualidade da Vivência Acadêmica

iii. Programa de Desenvolvimento Sustentável e Integração Comunitária

c) Projetos Institucionais de Pesquisa
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i. Programa de Iniciação Científica - PIC/UNICEUB

ii. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/ CNPq

iii. Programa de Iniciação Científica – PIC/Júnior/UniCEUB

iv. Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/UniCEUB

v. Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do UniCEUB

vi. Cursos de Nivelamento

A filosofia – síntese do pensamento institucional, assumida desde 1994 e repensada em 2006

nos debates realizados pelos gestores no Encontro da Alta Gerência em Mestre D’Armas, estabelece

como referencial norteador da formação:

Preparar o homem integral por meio da busca do conhecimento e da

verdade, assegurando-lhe a compreensão adequada de si mesmo e de sua

responsabilidade social e profissional.

Para realizar a missão institucional, o UniCEUB compromete-se a:

Gerar, sistematizar e disseminar o conhecimento visando à formação de cidadãos reflexivos

e empreendedores, comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Os Princípios legais e Institucionais estão apoiados nos seguintes princípios:

• Princípio da liberdade e da tolerância – Liberdade de opinião, crenças e valores, pelo

reconhecimento do direito à existência e à expressão dos diferentes grupos sociais e multiculturais.

• Princípio da ética e da solidariedade – Formação do educando para o fortalecimento da

cidadania e da construção da sociedade mais justa.

• Princípio da responsabilidade social – Valorização do espírito de cooperação, da

capacidade criativa e do senso empreendedor, voltados ao desenvolvimento socioeconômico, à

proteção ao meio ambiente e à qualidade de vida.

• Princípio da articulação entre teoria e prática – Integração de teoria e prática permeando

atividades de ensino, pesquisa e extensão, possibilitando a formação técnico-científica aplicável à

atuação profissional.

• Princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão – articulação entre os

diferentes componentes curriculares e as propostas de intervenção que estruturam os projetos

pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, levando-se em consideração que a realidade

não é objeto específico de um componente curricular e que isso propicia pluralidade metodológica.
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Assim, pela articulação das atividades de ensino, a pesquisa e a extensão, desenvolvem-se melhores

condições para a produção de conhecimentos científicos e o desenvolvimento de atitude

investigativa, criativa e crítica (PROPOSTA PEDAGÓGICA UniCEUB,2012).

O atual Plano Nacional de Educação 2011-2020, diz que:

Na proposta de PNE 2011-2020 foram fixadas apenas vinte metas (um número bastante

reduzido, comparado com o anterior) e se fizeram acompanhar das estratégias indispensáveis

a sua concretização. A formulação de vinte metas multidimensionais – acompanhadas das

respectivas estratégias de implementação – permitirá que a sociedade tenha clareza das

reivindicações a serem opostas ao Poder Público. A fim de que o PNE não redunde em uma

carta de boas intenções incapaz de manter a mobilização social pela melhoria da qualidade

da educação, é preciso associar a cada uma das metas uma série de estratégias a serem

implementadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em

regime de colaboração. São as estratégias que orientam não apenas a atuação do Poder

Público, mas, sobretudo, a mobilização da sociedade civil organizada.

O UniCEUB tem consciência de que todas as modalidades de ensino colaboram para que sua

missão seja cumprida. A implantação e expansão da modalidade presencial de ensino vêm

contribuindo, de modo bastante significativo, para o desenvolvimento da sociedade em níveis local

e regional, produzindo, ainda, reflexos desta formação acadêmica e profissional em nível nacional.

Atenta às necessidades de expansão e interiorização da Educação Superior no Brasil, como

política pública, o UniCEUB vem cumprir sua responsabilidade social implantando a modalidade

Educação a Distância de acordo com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (2011-2020) e

a Missão da Instituição.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

2.1 Contexto Educacional

A Enfermagem tem como definição precípua ser gente que cuida de gente, segundo

Horta (1979). Assim é uma profissão com conhecimento técnico específico e também com

uma bagagem humanista que garante o cuidar como ação fundamental da profissão e a

preocupação com a pessoa é a base de sua ação.

Neste último século a Enfermagem teve várias ênfases, fazendo com que atualmente

seu campo de trabalho não esteja mais concentrado na área hospitalar, uma vez que o

profissional enfermeiro perpassa por todos os níveis de complexidade de atenção integral à

saúde, estabelecendo na promoção à saúde e na prevenção do adoecimento seu

fortalecimento, conforme preconiza o Ministério da Saúde.

Além da atenção básica e da área hospitalar, a profissão também tem se desenvolvido

nas áreas de gestão em saúde, auditoria, saúde do trabalhador, educação e pesquisa entre

outras, tornando a profissão atrativa principalmente por fazer parte de um grande mercado

de trabalho ainda a ser explorado.

O processo de transição epidemiológica, as evoluções tecnológicas, a saúde garantida

como direito humano básico, são fatores que determinam as competências necessárias à

prática do Enfermeiro, pois sendo profissional de saúde, a garantia da segurança no

atendimento em todos os níveis de complexidade deve permear as ações relacionadas à

profissão, assim como a promoção da saúde do indivíduo ou da coletividade.

O Sistema Único de Saúde (SUS) após a promulgação da Lei Orgânica da Saúde –

LOS, nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção,

proteção e recuperação da saúde, bem como a organização, o funcionamento dos serviços

correspondentes, definindo assim que a saúde é um direito fundamental do ser humano,

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício sem

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.

Assim as conquistas do SUS estão pautadas com base nos princípios de acesso,

universalidade, equidade e integralidade, e com base nas diretrizes organizativas de

descentralização, regionalização, hierarquização e participação da comunidade (Ministério da

Saúde, 2002).

Como forma de fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, o Ministério da Saúde
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criou, em 1994, a Estratégia Saúde da Família (ESF), inicialmente denominada Programa de Saúde

da Família. A ESF definida por equipes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de

enfermagem, odontólogos e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), busca discutir e ampliar o

tradicional modelo sanitário médico-curativista, para a compreensão de uma abordagem coletiva,

multi e interprofissional, centrada na família e na comunidade (ALVES, 2005).

Todas as discussões em torno da atuação dos profissionais da saúde no SUS, reconhecem o

enfermeiro como interlocutor e o principal agente catalisador das políticas e programas voltados

para a saúde coletiva, em especial para a ESF, principalmente pelo seu envolvimento efetivo com as

verdadeiras necessidades de saúde do indivíduo e das comunidades (BARBOSA, et. al., 2004).

Sendo assim, o enfermeiro, que traz como essência o cuidado do ser humano em todas as

suas dimensões, individual ou coletivamente, de forma integral e holística, é formado para atuar nos

diferentes espaços sociais, como na atenção, na gestão, no ensino, na pesquisa, no controle social,

bem como no fomento de ações educativas e de promoção da saúde dos indivíduos, famílias e

comunidades (CARVALHO, et. al., 2007).

Nessa direção, os gestores, os usuários e os demais profissionais da saúde visualizam a

atuação da enfermagem como algo considerado imprescindível, e que nos serviços há melhor

desempenho quando estes são coordenados por enfermeiros (SAÚDE, 2006).

Justifica-se, portanto, a ênfase no papel do ensino superior em Enfermagem com merecida

atenção, em função das pesquisas que apontam o cenário social e epidemiológico no País, com

vistas ao novo modelo de saúde, preconizado pelo SUS, destacando-se a carga atual de doenças,

caracterizada por um quadro de contrastes entre a promoção à saúde, a prevenção às doenças e a

recuperação ou acompanhamento de doenças crônicas não transmissíveis.
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O enfermeiro deve ser um agente de transformação para um mundo melhor, não

fechando os olhos aos problemas que estão a sua volta e responsabilizando-se pelo que está

acontecendo na atualidade, colaborando na formação de uma sociedade mais justa,

envolvendo-se na solução dos problemas sociais, espirituais, ecológicos e psicobiológicos,

com atitudes práticas e críticas.

Destaca-se também que este profissional deve estar preparado para atuar em equipes

multiprofissionais e possuir senso crítico a respeito do seu papel técnico e humano na

intervenção, frente a promoção da saúde e prevenção do adoecimento de indivíduos ou

grupos populacionais.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área de

saúde no Brasil compõe-se de um contingente de 3,5 milhões de trabalhadores, dos quais

aproximadamente 50% atuam na enfermagem (cerca de 1,7 milhão), o estudo também evidencia

que a categoria de enfermeiro está presente em todos os municípios, fortemente inserida no SUS e

com atuação nos setores público (59,3%), privado (31,8%), filantrópico (14,6%) e de ensino (8,2%).

Para a OPAS/OMS (2016), enfermeiras e enfermeiros são fundamentais para os sistemas de

saúde, fornecendo a grande maioria dos serviços, porém a categoria ainda é escassa e a força de

trabalho de enfermagem é mal aproveitada, uma vez que se faz necessário melhorar a educação e o

exercício da profissão para que estes profissionais possam desenvolver e utilizar plenamente suas

habilidades, conhecimentos e experiência.

Ainda segundo a OPAS/OMS os enfermeiros são responsáveis por 60% a 89% da força de

trabalho de saúde e entregam até 90% de todos os serviços de saúde. Eles estão na linha de frente do

fornecimento de promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação nas áreas mais

bem-estruturadas e nas carentes também.

Estudo encomendado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), à FIOCRUZ em

2013, mostra um total no Brasil de aproximadamente 414 mil profissionais enfermeiros ou seja 23%

do quadro da enfermagem, e destes, aproximadamente 7% desenvolvem suas atividades laborais na

região Norte, 24% na região Nordeste, 49% concentram-se na região Sudeste, 12% na região Sul e

8% na região Centro-Oeste. A maior parte dos profissionais de enfermagem está concentrada no

Estado de São Paulo que possui 200 cursos de graduação em enfermagem, dos quais 29 estão na

capital paulista.
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A enfermagem hoje no Distrito Federal, é composta por um quadro de 75,1% de técnicos e

auxiliares e 24,9% de enfermeiros e destes 53,8% das equipes de enfermagem atuam no setor

público, 47,3% no privado, 2,2% no filantrópico e 5,1% nas atividades de ensino.

Estes valores por si justificam a importância de desenvolvimento no Distrito Federal de um

curso de graduação em Enfermagem, com ensino de excelência, com vistas a formação de

profissionais devidamente capacitados para atuar em todas as linhas de frente em que a enfermagem

se faz necessária.

Ainda segundo o IBGE (2017), a população estimada no Distrito Federal / DF é de

3.039.444 / pessoas e apresenta o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dentre os

estados e municípios do país. Em 2000, o IDHM do DF era igual a 0,680, situando-se na faixa de

Médio Desenvolvimento Humano. Em 2010, o número cresceu para 0,792, alcançando a faixa de

Alto Desenvolvimento Humano. A região também apresentou um aumento nos três indicadores que

compõe o IDHM: educação, longevidade e renda sendo que entre 2000 e 2010, a educação foi a que

mais evoluiu, passando de 0,516 para 0,701.

O UniCEUB está localizado em área privilegiada no Plano Piloto, mais especificamente na

Asa Norte, onde junto das regiões do Lago Sul, Sudoeste, Noroeste, Águas Claras têm IDHM na

faixa mais alta da classificação, entre 0,955 e 0,957.

Os cursos de Enfermagem do DF estão sob a jurisdição do COREN/DF e totalizam, em

2017, aproximadamente dezessete escolas de nível superior em enfermagem em um universo de

cerca de 900 cursos de nível superior no país.

De acordo com Avelar (2016), atualmente o Brasil conta com 0,9% de enfermeiros para cada

mil habitantes, e meio profissional para cada médico, porém a OMS recomenda um enfermeiro para

cada 500 pessoas. 

O mercado de trabalho é vasto e promissor, oferecendo excelentes oportunidades, visto que,

além das instituições de saúde, o enfermeiro pode atuar em diversas áreas como home care, casas de

repouso, centros de diagnóstico e outros, sendo a quinta área com maior empregabilidade no Brasil,

com base em dados de pesquisas do Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada / IPEA.

Os dados apresentados, juntamente com a atual situação social, econômica e cultural que o

país está passando, mostram o crescimento expressivo da categoria em resposta a expansão dos

campos de atuação no mercado de trabalho e a necessidade do profissional acompanhando a saúde

da população.
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2.2 Histórico do Curso

O curso Bacharelado em Enfermagem do UniCEUB teve sua primeira turma iniciada em

2003 sob o Ato de Reconhecimento - Portaria MEC nº 531, de 25 de agosto de 2006. À princípio o

curso totalizava 9 semestres ou 4 anos e meio, com 4085 horas incluindo 200 horas complementares

e 60 horas de disciplinas institucionais, com oferta de 60 vagas/semestre para o período matutino.

Ao longo dos anos, o ensino de graduação em enfermagem do UniCEUB passou por

diferentes etapas, no que se refere ao número de vagas e Projeto Pedagógico. Tais mudanças

se fizeram acompanhar de adequações na infraestrutura física e acadêmica, ampliação do

corpo docente e de funcionários, bem como estabelecimento de parcerias com instituições

diversas, concedentes de campo para ensino clínico-prático e estágios curriculares nas áreas

da saúde - contemplando os três níveis de complexidade e educação.

Durante o desenvolvimento do curso, o perfil do profissional enfermeiro frente a sociedade e

as demais categorias da área da saúde foi sendo alterado, com ênfase no modelo atual de atenção às

saúde, observando as propostas do SUS e as políticas de saúde, privilegiando desta forma a Atenção

Básica, fortalecendo a cobertura da ESF e aumentando a resolutividade da atenção à saúde no SUS,

com foco de atenção para a educação, promoção e proteção da saúde, segundo iniciativas do

Ministério da Saúde e não mais enfatizando a área hospitalar.

Assim em 2010 uma nova proposta de matriz curricular surge e nesta nova matriz o

curso passa a ser desenvolvido com 4085 horas/totais, distribuídas em 10 (dez) semestres,

incluindo 200 horas de atividades complementares e 60 para disciplinas institucionais

obrigatórias, sendo as unidades curriculares de Ética, Cidadania e Realidade Brasileira I e II.

Neste cenário, o curso bacharelado em enfermagem do UniCEUB, em suas

oportunidades educativas traz ao aluno, discussões e práticas que propiciam ao futuro

enfermeiro planejar e intervir em indivíduos/populações vulneráveis, concretizando o direito

e promovendo o conceito de promoção, prevenção e recuperação como forma de equilíbrio

aos diversos grupos populacionais e estabelecendo para isso temáticas transversais com

ênfase aos grupos populacionais, agora voltados para os princípios do SUS, estimulando

para isso o poder decisório do futuro profissional.

Desta forma, o curso superior em enfermagem do UniCEUB privilegia na sua matriz

curricular os componentes de cidadania frente às desigualdades sociais, trazendo soluções

práticas aos principais problemas de saúde da população, a partir da discussão e tomada de
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decisões compartilhadas, por meio de uma formação técnica e humanística, promovendo

uma visão do contexto social com ampliação dos horizontes, uma vez que as propostas

pedagógicas, teorias, práticas e demais atividades são planejadas com vistas a despertar no

aluno egresso a consciência de seu papel na sociedade, como agente modificador no que diz

respeito ao estado de saúde da sociedade.

O curso de enfermagem do UniCEUB possui atualmente turmas em processo de formação

nos Campi da Asa Norte e Taguatinga, localizados no Plano Piloto / DF e na cidade satélite de

Taguatinga, nos períodos matutino e noturno, do 1º ao 10º período do curso.

Para fins de desenvolvimento das atividades acadêmicas do curso, com vistas a apresentar

ao aluno cenários práticos, com identificação de problemas e oportunizando o desenvolvimento da

resolutividade, os professores contam com laboratórios de habilidades clínicas e de simulação

realística, incentivando desta forma ao desenvolvimento da tomada de decisões e ainda para o

desenvolvimento do ensino clínico-prático o curso mantém parcerias com instituições de saúde de

níveis de complexidade primário, secundário e terciário que integram o Sistema Único de Saúde (SUS)

na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF)  e também instituições renomadas da rede privada.

Nesses espaços, o estudante realiza o contato e a prática do cuidado integral de

enfermagem a indivíduos, grupos e comunidade, a interação com equipe multidisciplinar na

assistência ao usuário, a gestão da equipe e do serviço de saúde.

O processo de mudança do perfil da saúde no país é dinâmico e nesta perspectiva de

mudança, principalmente buscando uma maior aproximação e identificação do curso junto ao

Ministério da Saúde e vindo de encontro com as discussões da Associação Brasileira de

Enfermagem (ABEN) quanto a nova Diretriz Curricular Nacional do Curso de Graduação em

Enfermagem, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) vem se reunindo para a elaboração de uma

terceira matriz curricular que deverá estar em vigência a partir do 1º semestre do ano de 2019.

A nova proposta estabelece um processo de trabalho pautado principalmente no

reconhecimento do enfermeiro como interlocutor e o principal agente catalisador das políticas e

programas voltados para a saúde coletiva, em especial para a ESF, principalmente pelo seu

envolvimento efetivo com as verdadeiras necessidades de saúde do indivíduo e das comunidades.

A proposta da nova matriz incorpora a adoção de uma metodologia mais participativa, com a

introdução da pedagogia crítico-reflexiva, valorizando a interdisciplinaridade. Essa metodologia de

ensino pretende inserir o estudante desde os primeiros semestres do curso, nos cenários de prática, por

meio de unidades curriculares integrativas, aproximando-os da profissão escolhida, bem como provoca
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maior integração entre os diferentes atores (estudantes, professores, profissionais e usuários dos

serviços).

O curso também possui corpo docente qualificado e em quantidade suficiente para suprir a

demanda acadêmica, além de contar com o Centro de Atendimento à Comunidade – CAC, em uma

relação de clínica-escola, onde os alunos acompanhados por enfermeiros orientadores de prática são

encaminhados pelos docentes das disciplinas específicas, à fim de integrar a vivência da prática com

a teoria consolidada em sala de aula.

Neste espaço o aluno interage com a sistematização da assistência de enfermagem,

ferramenta fundamental para o trabalho de excelência do enfermeiro, realizando assim consulta de

enfermagem com prática de exame físico e estabelecendo a importância das relações interpessoais,

onde o aluno inicia o desenvolvimento das habilidades de integração com as diversas equipes que

promovem a saúde da comunidade.

A biblioteca também apresenta as bibliografias básicas e complementares de todas as

disciplinas referentes ao curso, permitindo que os alunos tenham acesso aos livros físicos e virtuais,

atuais, e de referência na área da saúde e da enfermagem.

Ressalta-se também que a política de ensino no âmbito do curso segue as políticas

institucionais que visam o estímulo à qualificação docente para assegurar a continuidade e

crescimento das áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão do UniCEUB e, ainda, a participação

do curso e dos professores na Pós-Graduação para fortalecer o vínculo entre graduação e

pós-graduação.

Obteve renovação de reconhecimento por meio da Portaria MEC nº 819, de 30 de dezembro

de 2014.

2.3 Objetivos do Curso

O objetivo do curso de Graduação em Bacharelado em Enfermagem encontra-se em

consonância às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (Parecer

CNE/CES 1.133/2001), e à Lei do Exercício Profissional do Enfermeiro, segundo Conselho Federal

de Enfermagem. O ensino de graduação em Enfermagem se constitui na etapa inicial da vida

acadêmica do estudante para a formação do profissional enfermeiro onde as atividades de ensino

apresentam oportunidades para torná-los cidadãos, com responsabilidades para a construção de uma

sociedade democrática, justa e participativa.
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2.3.1 Objetivo Geral

Formar o profissional enfermeiro para o desenvolvimento da análise crítica e das habilidades

para gerenciar o processo do cuidado de enfermagem, individual e coletivo, na perspectiva da

integralidade, do raciocínio clínico e epidemiológico, nos diferentes contextos de prática

profissional, em consonância com a realidade social e de saúde.

2.3.2 Objetivos Específicos

● Agir profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas

expressões e fases evolutivas;

● Incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de atuação profissional;

● Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 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.

2.4 Perfil Profissional do Egresso

Enfermeiro com formação para desenvolver e gerenciar o processo do cuidado de

enfermagem, individual e coletivo, na perspectiva da integralidade, do raciocínio clínico e

epidemiológico, nos diferentes contextos de prática profissional, em consonância com a realidade

social e de saúde. Capaz de atuar com senso de responsabilidade social, política e ética, envolvido

na formação de profissionais de saúde e na produção e utilização de conhecimento científico.

A formação do aluno está pautada na articulação entre o mundo do trabalho e a educação

crítico-reflexiva, onde o aprendizado do estudante inicia-se por meio de sua inserção nos diversos

cenários da prática profissional (domicílio e Núcleo de Saúde da Família, Unidades Básicas de

Saúde, Hospitais e outros). A partir desta inserção o estudante deve problematizar a situações

vivenciadas no mundo do trabalho, por meio da busca de conhecimentos e desenvolvimento de

habilidades procedimentais, com iniciativa, criatividade, flexibilidade e ética.

Neste contexto, citam-se as competências gerais na formação do Enfermeiro:

● Atenção à saúde: o enfermeiro deve estar apto a desenvolver ações de prevenção,
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promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, assegurando

a sua prática de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde. Capaz de

pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos.

Os profissionais devem realizar suas atividades dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos

princípios da ética/bioética, tendo a certeza de somente encerrar o ato técnico, com a resolução do

problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;

● Tomada de decisões: o trabalho do enfermeiro deve estar fundamentado na capacidade de

tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de

medicamentos, de equipamentos, de procedimentos de práticas. Para este fim, o mesmo deve

possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas de enfermagem

mais adequadas, baseadas em evidências científicas;

● Comunicação: o enfermeiro deve ser acessível e manter a confidencialidade das

informações a ele confiada, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A

comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio

de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;

● Lideranças: no trabalho em equipe multiprofissional, o enfermeiro deverá estar apto a

assumir posição de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar das suas equipes de trabalho, mas

também para 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: o enfermeiro deve estar apto a tomar iniciativas, fazer o

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de

informação, da mesma forma que deve estar apto a ser empreendedor ou líder na equipe de saúde;

● Educação permanente: o enfermeiro deve ser capaz de aprender continuamente, tanto na

sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, o enfermeiro deve aprender a aprender e ter

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/ estágios das futuras gerações

de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros

profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais.

Ao encerrar o processo de graduação em Enfermagem, pretende-se que o aluno apresente as

seguintes competências e habilidades para sua inserção no mercado profissional:

● Desenvolver a prática profissional com responsabilidade;
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● Exercer a sua prática profissional de acordo com os quadros ético, deontológico e jurídico;

● 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;

● 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;

● Respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;

● Atuar de acordo com os fundamentos da prestação e gestão de cuidados;

● Contribuir para a promoção da saúde; e compreender a política de saúde no contexto das

políticas sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações, respondendo às

especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas estrategicamente, em níveis

de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das

famílias e das comunidades;

● Utilizar o Processo de Enfermagem;

● Estabelecer comunicação e relações interpessoais eficazes; de forma também a estabelecer

novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de organização social,

suas transformações e expressões;

● Promover um ambiente seguro;

● Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional;

● Atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher,

do adulto e do idoso;

● Atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos;

● Considerar a relação custo-benefício nas decisões dos procedimentos na saúde;

● Reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem;

● 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 em enfermagem;
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● Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus

condicionantes e determinantes;

● Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de

promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da

assistência;

● Compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de enfermagem às

diferentes demandas dos usuários;

● 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;

● Planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, considerando a

especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e

adoecimento;

● Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento

que objetivem a qualificação da prática profissional;

● 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;

● Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como

enfermeiro;

● Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e planejamento

em saúde;

● Contribuir para a valorização profissional;

● Contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de Enfermagem;

● Desenvolver processos de formação contínua;

● Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, suas

expressões e fases evolutivas;

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

● Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;

● Participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde;
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● Assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde.

2.5 Matriz Curricular

O currículo do curso é desenvolvido em dez semestres ou cinco anos, sendo que os conteúdos

estão distribuídos em disciplinas básicas, profissionalizantes, optativas, estágio supervisionado e

atividades complementares.

Na matriz curricular, para obter o título de Bacharel em Enfermagem (Enfermeiro), o aluno

deverá realizar todas as disciplinas obrigatórias, incluindo Ética, Cidadania e Realidade Brasileira I

e II (30 horas/cada, total 60 horas), duas disciplinas optativas (75 horas/cada), as disciplinas de

estágio supervisionado I, II e III (825 horas), realizar um artigo científico para a disciplina de

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (75 horas) e apresentar um total de 200 horas de atividades

complementares desenvolvidas ao longo do curso.

Os princípios norteadores para a formação do aluno são a liberdade de opinião, tolerância,

ética, solidariedade e responsabilidade social. Esses princípios são alcançados por meio da

articulação entre teoria e prática e das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

A articulação entre ensino-pesquisa-extensão permite a inserção do acadêmico no campo de

investigação e atuação profissional da área, por meio de diferentes disciplinas que estimulam tal

prática em seus programas e planos de ensino que compõem a matriz curricular.

A função ensino representa o esforço institucional da oferta do curso de enfermagem que

atenda às finalidades profissionais e que correspondam às demandas do acadêmico e às

necessidades do mercado de trabalho.

A função pesquisa, assumida como princípio educativo e vinculada à formação profissional,

visa o seu aprimoramento e aos avanços de qualidade apontando caminhos para o aprimoramento

do ensino.

A função extensão complementa o currículo da formação à medida que seus projetos e ações

compõem o processo de formação e oferece oportunidades para que a instituição fortaleça a atuação

profissional, fazendo cumprir o compromisso social, ético e profissional na comunidade e no

trabalho.

As atividades de pesquisa e extensão são apreciadas por meio de projetos de iniciação

científica, projetos de extensão, projetos de pesquisa e monitoria, ofertados aos alunos e

estimulando o corpo docente e discente a engajar-se em atividades de extensão e integração
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comunitária, predominando o talento e a vocação para o desenvolvimento desses programas.

No curso bacharelado em Enfermagem do UniCEUB, a matriz curricular estimula atividades

interdisciplinares incitando o aluno de forma ampla à compreensão da inter-relação entre teoria e

prática, possibilitando a vivência do aluno durante a sua formação, e não apenas no estágio

curricular supervisionado e na prática profissional específica.

Cabe ressaltar que as atividades práticas proporcionam a interação entre a teoria e a prática

nas disciplinas com necessidade de desenvolvimento de habilidades específicas para a profissão,

possibilitando a realização da consulta de enfermagem e do processo de enfermagem, integrando

conteúdos de Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE), previstos no Código de Ética

do profissional enfermeiro como atividade inerente ao enfermeiro.

Também estão previstas na composição das unidades curriculares, visitas técnicas com ênfase

na integração entre o ensino e aprendizagem da sala de aula e a vivência dos cenários de prática,

favorecendo assim o amadurecimento do aluno no convívio com a comunidade e fornecendo

subsídios para o melhor desempenho das habilidades práticas necessárias para o exercício da

profissão.

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENFERMAGEM (2º/2010)

Semestre Código Componente Curricular Pré-Requisit

o
Créditos

Carga

Horária

1º

1 Língua Portuguesa - 5 75

2 Sociologia - 5 75

3 Citologia/Histologia/Embriologia - 5 75

4 Anatomia Humana I - 5 75

5 Fund. Teór e Prát de Enfermagem - 5 75

Subtotal 25 375

2º

Código Componente Curricular Pré-Requisit

o
Créditos

C / H

6 Anatomia Humana II 4 5 75

7 Fisiologia Humana I - 5 75

8 Bioquímica - 5 75

9 Métodos Epidemiológicos - 5 75
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10 Ética Profissional e Bioética - 5 75

Subtotal 25 375

3º

Código Componente Curricular Pré-Requisit

o
Créditos

C / H

11 Microbiologia - 5 75

12 Parasitologia - 5 75

13 Imunologia Humana - 5 75

14 Genética Humana - 5 75

15 Fisiologia Humana II 7 5 75

Subtotal 25 375

4°

Código Componente Curricular Pré-Requisit

o
Créditos

C / H

16 Nutrição Aplicada a Enfermagem - 5 75

17 Fisiopatologia - 5 75

18 Programas e Políticas de Saúde - 5 75

19 Semiologia e Semiotécnica - 5 75

20 Farmacologia Básica - 5 75

Subtotal 25 375

5º

Código Componente Curricular Pré-Requisit

o
Créditos

C / H

21 Prevenção Doenças infectoparasitárias - 5 75

22 Farmacologia Clínica 20 5 75

23 Interpretações de Exames - 5 75

24 Relações Psicossociais - 5 75

25 Saúde Coletiva - 5 75

Subtotal 25 375

6º

Código Componente Curricular Pré-Requisi

to
Créditos

C / H

26 Saúde da Mulher I - 5 75
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27 Saúde da Criança e do Adolescente I - 5 75

28 Saúde do Adulto I - 5 75

29 Saúde Mental - 5 75

30 Optativa - 5 75

Subtotal 25 375

7º

Código Componente Curricular Pré-Requisi

to
Créditos

C / H

31 Saúde da Mulher II 26 5 75

32 Saúde da Criança e do Adolescente II 27 5 75

33 Saúde do Adulto II 28 5 75

34 Saúde do Idoso - 5 75

35 Capacitação Pedagógica - 5 75

Subtotal 25 375

8º

Código Componente Curricular Pré-Requisi

to
Créditos

C / H

36 Estáqio Curricular Supervisionado I 19, 26, 27, 28, 31,34 15 225

37 Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico - 5 75

38 Métodos de Projetos - 5 75

Subtotal 25 375

Componente Curricular Pré- Créditos C / H

39 Estáqio Curricular Supervisionado II 36, 37 15 225

9º 40 Administração dos Serviços de Saúde - 5 75

41 Monografia/TCC 38 5 75

Subtotal 25 375

Componente Curricular Pré- Créditos C/H

10º 42 Estáqio Curricular Supervisionado III 39, 40 25 375

43 Optativa - 5 75

Subtotal 30 450
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Componente

Curricular

Ética, Cidadania e Realidade Brasileira I e

II

No

decorrer

do Curso

4 60

Disciplinas Optativas No 6º e no

10º

semestre

10 150

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Com um total de 200 horas sob a forma de produção coletiva de projetos de

estudo, realização de pesquisas, oficinas, seminários, monitorias, cursos,

eventos, atividades de extensão e atividades práticas orientadas, dentre outros,

promovidos pela Instituição (CNE/CP n° 28/2001, p. 12), no decorrer do curso.

Total 4085

4020

OBS: O ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é componente

curricular obrigatório conforme disposições da Lei 10.861, de 14 de abril de

2004, art.5º, § 5º.

2.6 Conteúdos Curriculares

Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em enfermagem se relacionam com todo o

processo de saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrados à realidade

epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em Enfermagem.

Em relação às diretrizes curriculares nacionais, a matriz foi organizada seguindo os eixos

norteadores do currículo:

●Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem: Ciências Biológicas e da Saúde – neste tópico

de estudo, incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de Morfologia, Fisiologia, Farmacologia,

Patologia (agressão e defesa), Biologia Celular e Molecular, Nutrição, Saúde Coletiva e Saúde

Ambiental/Biossegurança.
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●Ciências Humanas: neste tópico de estudo, incluem-se os conteúdos de Sociologia,

Psicologia, Comunicação, Educação e Políticas de Saúde.

●Fundamentos de Enfermagem: neste tópico de estudo, incluem-se os conteúdos técnicos,

metodológicos, os meios e instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em

nível individual e coletivo, incluindo: História da Enfermagem; Exercício de Enfermagem

(Bioética, Ética Profissional e Legislação); Métodos Epidemiológicos; Semiologia e Semiotécnica

de Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).

●Assistência de Enfermagem: neste tópico de estudo, incluem-se os conteúdos (teóricos e

práticos) que compõem a assistência de Enfermagem em nível individual e coletivo em todos os

níveis de complexidade, prestada à criança e ao adolescente, ao adulto em instância clínica,

cirúrgica e em condições de emergência, à mulher no contexto ginecológico e obstétrico, ao idoso e

ao indivíduo portador de transtorno mental.

●Administração de Enfermagem: neste tópico de estudo, incluem-se os conteúdos (teóricos e

práticos) da administração do processo de trabalho de enfermagem e da assistência de enfermagem,

priorizando hospitais gerais e especializados, ambulatórios e rede de atenção básica de serviços de

saúde.

●Ensino de Enfermagem: neste tópico de estudo, incluem-se os conteúdos pertinentes à

capacitação pedagógica do enfermeiro, independente da licenciatura em Enfermagem.

Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem assimilados e adquiridos

no nível de graduação do Enfermeiro devem conferir-lhe terminalidade e capacidade acadêmica

e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades prevalentes e prioritárias da população

conforme o quadro epidemiológico do país/região. Este conjunto de competências deve promover

no aluno e no Enfermeiro a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e

permanente.

Visando à formação cidadã, a matriz curricular de todos os cursos da Instituição, contempla

também a disciplina “Libras”. Esta foi instituída por adequação da IES ao Decreto 5.626/2005 que

trata sobre a inclusão da disciplina de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, por meio da

Resolução nº 003/2008.

O UniCEUB assim reflete também os seus princípios estimulando uma discussão em suas

matrizes curriculares sobre o entendimento e respeito às diferenças humanas, bem como à inclusão

social e educacional.

Os alunos do curso de Enfermagem também são favorecidos na sua formação acadêmica
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pela integralização das disciplinas “Ética, Cidadania e Realidade Brasileira I e II” que fortalece a

cultura da ética, respeito e cidadania contribuindo para o embasamento do comportamento moral

que se faz imprescindível ao exercício profissional.

Cada disciplina apresenta uma carga horária de 30 horas/aula e o aluno poderá cursar em

qualquer período do curso, não havendo pré-requisito, podendo inclusive cursá-las

simultaneamente.

De acordo com o Parecer CNE/CP 03/2004, as instituições de educação superior devem

elaborar uma pedagogia antirracista e antidiscriminatória, construir estratégias educacionais

orientadas pelo princípio de igualdade básica da pessoa humana como sujeito de direitos e

posicionar-se formalmente contra todo e qualquer indício de discriminação.

As IES são as instituições fundamentais e responsáveis pela elaboração, execução e

avaliação dos cursos e programas que oferecem, assim como de seus projetos institucionais,

projetos pedagógicos dos cursos e planos de ensino articulados à temática étnico-racial.

É importante que se opere a distribuição e divulgação sistematizada deste Plano entre as

IES para que as mesmas, respeitando o princípio da autonomia universitária, incluam em seus

currículos os conteúdos e disciplinas que versam sobre a educação das relações étnico-raciais

(Parecer CNE/CP 03/2004).

Os conteúdos relacionados à cultura étnica racial são abordados nas disciplinas de Ética e

Realidade Brasileira I e II bem como os conteúdos de direitos humanos.

A unidade curricular de Sociologia, remete ao aluno reflexões e discussões sobre questões

sociais da atualidade, além dos conceitos de cultura, religião e ciências comportamentais.

Com vistas a privilegiar novas metodologias de ensino e contemplando as diretrizes do

MEC, as disciplinas de Ética I e II e Sociologia são ofertadas tanto na modalidade presencial como

à distância (EAD), cuja ferramenta para o seu desenvolvimento é o uso da plataforma Moodle.

Em relação à política ambiental, na disciplina de Tópicos Especiais – Biossegurança e as

Práticas Biomédicas, Saúde do Adulto II e Administração dos Serviços de Enfermagem são

abordados conteúdos relacionados à educação ambiental e Plano de Gerenciamento de Resíduos

Sólidos de Saúde.

Para integralização da carga horária mínima obrigatória os alunos do curso de Enfermagem

devem apresentar 200 horas de atividades complementares que podem ser realizadas em qualquer

momento do curso e são normatizadas de acordo com o documento “Regulamentação Mestre

D’armas”. As principais atividades oferecidas são: participação em projetos de extensão ou outros
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projetos especiais do curso, participação em disciplinas extracurriculares, atividades de monitoria,

pesquisa de iniciação científica, atividades de voluntariado, participação como ouvinte nas

apresentações de trabalho de conclusão de curso, atividade de representação de turma.

A matriz do curso de Enfermagem foi implantada após ampla discussão entre coordenação,

professores, membros do NDE, orientadores de prática em Enfermagem e assessoria pedagógica do

UniCEUB. Além disso, houve a contribuição do relatório elaborado pela Comissão de Avaliação

Própria (CPA) da instituição frente aos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos

estudantes (ENADE) do curso de Enfermagem em 2007 e visita da comissão do MEC para

avaliação do curso em 2009, conforme exposto no projeto pedagógico do curso.

Por fim, segundo a resolução nº 4 de 6 de abril de 2009 do Ministério da Educação, a matriz

atende as 4.000 horas como mínimo exigido para os cursos de Enfermagem.
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2.6.1 Ementário e Bibliografia

Conteúdos curriculares

Unidade Curricular – 1º Semestre

Disciplina: Anatomia Humana I

Ementa: Fundamentos básicos de anatomia humana: estruturas e função dos diversos sistemas
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orgânicos. Estrutura biológica do ser humano. Noções de nomenclatura anatômica. Construção de

planos e eixos anatômicos. Variações anatômicas. Métodos macroscópicos, topográficos e de

imagem.

Bibliografia Básica

NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. Elsevier, 2000.

STAUBESAND, J.; Ferner. Sobotta, atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e extremidade

superior [v.1]. GUANABARA KOOGAN, 2000.

VAN DE GRAAFF, Kent Marshall. Anatomia humana [acompanha cd-rom], Editora: MANOLE,

Autor: VAN DE GRAAFF, KENT MARSHALL, Ano: 2002, Quantidade: 10. MANOLE, 2002.

Bibliografia Complementar

DI DIO, Liberato J a. Tratado de anatomia sistêmica aplicada [v.1]. ATHENEU, 2002.

DI DIO, Liberato J a. Tratado de anatomia sistêmica aplicada [v.2]. ATHENEU, 2002.

ROHEN, Johannes W.; Yokochi. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e

regional. MANOLE, 2010.

SPENCE, Alexander P. Anatomia humana básica [ex.19 consulta local]. MANOLE, 1991.

TORTORA, Gerald J.; Derrickson. Princípios de anatomia e fisiologia. GUANABARA KOOGAN,

2012.

Disciplina: Citologia, Histologia, Embriologia

Ementa: Compreensão básica das propriedades dos sistemas vivos e dos processos de comunicação,

reprodução e desenvolvimento celulares relacionados à formação da identidade biológica.

Bibliografia Básica

DE ROBERTIS, E M F. Bases Da Biologia Celular E Molecular. GUANABARA KOOGAN, 2001.

JUNQUEIRA, L.c.u; Carneiro. Histologia Básica. 11 ed. RJ: Guanabara Koogan, 2008.

MOORE, Keith L.; Persaud. Embriologia básica. 7 ed. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2008.

Bibliografia Complementar

CARLSON, Bruce M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. Rio de Janeiro:

GUANABARA KOOGAN, 1996.
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CATALA, M. Embriologia Desenvolvimento humano inicial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,

2003.

GARTNER, L.p. & Hiatt. Atlas colorido de histologia. 3 ed. RJ: GUANABARA KOOGAN, 2000.

HIB, Jose. Di fiore histologia: texto e atlas. RJ: GUANABARA KOOGAN, 2003.

SADLER, T.w. Langman Embriologia Médica. RJ: Guanabara Koogan, 2005

Disciplina: Fundamentos Teóricos e Práticos de Enfermagem

Ementa: Contextualização teórica e prática do enfermeiro em seus diferentes espaços de trabalho.

Momentos históricos da saúde no Brasil. Momentos históricos da enfermagem. Formação

profissional do enfermeiro. Abordagem de Introdução à ética e legislação da enfermagem e

conhecimento dos Conselhos de classe da categoria. Introdução aos conceitos dos processos de

cuidar da enfermagem, bem como do processo saúde-doença. Conhecimento das principais teoristas

e métodos teóricos da enfermagem.

Bibliografia Básica

OGUISSO, T.; Schmidt. O EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM: Uma abordagem ético-legal. 3 ed.

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

SILVA, L. D.; Pereira. PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM: Semiotécnica para o cuidado.

Rio de Janeiro: Medsi, 2004.

TAYLOR, C.; Lillis. FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM: A arte e a ciência do cuidado de

Enfermagem. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

Bibliografia Complementar

BARROS, Alba Lucia Botura Leite. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de

enfermagem do adulto; entrevista e exame físico geral. UNIFESP, 2002.

BORK, Anna Margherita Toldi. Enfermagem baseada em evidências. GUANABARA KOOGAN,

2005.

TELMA RIBEIRO GARCIA,. Notas sobre enfermagem: um guia para cuidadores na atualidade.

Elsevier, 2010.

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow. Instrumentos básicos para o cuidar: um desafio para a

qualidade de assistência. ATHENEU, 2003.

BARROS, Alba Lucia Botura Leite. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de

enfermagem do adulto; entrevista e exame físico geral. UNIFESP, 2002.
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CIANCIARULLO, Tamara Iwanow; Gualda. Sistema de assistência de enfermagem: evolução e

tendências. ICONE, 2001.

Disciplina: Língua Portuguesa

Ementa: Língua, linguagem, sociedade, ideologia e identidade. Leitura e produção textual:

funcionalidades de gêneros e tipos textuais.

Bibliografia Básica

AZEREDO, José Carlos de. Gramática houaiss da língua portuguesa [ex. 75-105 consulta local].

Publifolha, 2008.

GOLDSTEIN, Norma Seltzer; Louzada. O texto sem mistério: leitura e escrita na universidade.

ATICA, 2009.

KOCH, Ingedore Villaca; Elias. Ler e escrever: estratégias de produção textual. CONTEXTO,

2010.

Bibliografia Complementar

ANTUNES, Irande. Lutar com palavras: coesão e coerência. PARABOLA, 2005.

CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreesao leitora e expresao escrita em todas as disciplinas

e profissões. ARTMED, 2008.

COSTA, Sergio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. Autêntica, 2008.

GARCEZ, Lucilia Helena Do Carmo. Técnica de redação: o que e preciso saber para bem escrever.

MARTINS FONTES, 2004.

GNERRE, Maurizio. Linguagem, escrita e poder. Martins Fontes, 2009.

HOUAISS, Antônio; Villar. Dicionário houaiss da língua portuguesa. Objetiva, 2009.

KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e linguagem. Cortez, 2011.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaca. Desvendando os segredos do texto. CORTEZ, 2006.

KOCH, Ingedore Villaca; Elis. Ler e compreender: os sentidos do textos. CONTEXTO, 2010.

MACHADO, Anna Rachel. Trabalho de pesquisa: diários de leitura para a revisão bibliográfica. 2

ed. SP: Parábola, 2007.

PENCO, Carlo. Introdução a filosofia da linguagem. VOZES, 2006.

Disciplina: Sociologia
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Contexto histórico, social e intelectual da sociologia como ciência. Sociologia e senso comum.

Cultura e natureza. Introdução aos clássicos da sociologia: o positivismo, o materialismo histórico e

a sociologia compreensiva. Conceitos e noções básicas. Temas especiais de Sociologia

contemporânea relativa à realidade brasileira mundial: globalização, políticas públicas, redes

sociais, responsabilidade social, terceiro setor, multiculturalismo, relações de gênero, democracia e

cidadania, mídia e novas tecnologias.

Bibliografia Básica

BAUMANN, Zygmunt E May. Aprendendo a pensar com a sociologia. RJ: Jorge Zahar, 2010.

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.

TURNER, Jonathan H. Sociologia: conceitos e aplicações. MAKRON BOOKS, 2000.

Bibliografia Complementar

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. MARTINS FONTES, 2000.

BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Vozes, 2002.

CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil – o longo caminho. RJ: Civilização Brasileira,

2002.

FORACCHI, Marialice Mencarini; Martins. Sociologia e sociedade: leituras de introdução a

sociologia. LTC, 1994.

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. JORGE ZAHAR, 2011.

Unidade Curricular – 2º semestre

Disciplina: Anatomia Humana II

Ementa: Fundamentos básicos de anatomia humana: estruturas e função dos diversos sistemas

orgânicos. Estrutura biológica do ser humano. Noções de nomenclatura anatômica. Construção de

planos e eixos anatômicos. Variações anatômicas. Métodos macroscópicos, topográficos e de

imagem.

Bibliografia Básica

NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. ELSEVIER, 2011.

STAUBESAND, J.; Ferner. Sobotta Atlas de Anatomia Humana. 21 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
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Koogan, 2002.

VAN DE GRAFF, K.m. Anatomia Humana. 6 ed. São Paulo: Manole, 2003.

Bibliografia Complementar

DANGELO, Jose Geraldo; Fattini. Anatomia humana básica. ATHENEU, 2003.

DANGELO, Jose Geraldo; Fattini. Anatomia humana básica. ATHENEU, 2003.

DI DIO, Liberato J.a. Tratado de Anatomia Sistêmica Aplicada. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2002.

ROHEN, J.w. E Yocochi. Atlas Fotográfico de Anatomia Sistêmica e Regional. 4 ed. São Paulo:

Manole, 1989.

TORTORA, G. J.; Grabowski. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, 2002.

Disciplina: Bioquímica

Ementa: Noções de química orgânica. Água. Compostos biológicos: Carboidratos, Lipídeos,

Proteínas e Enzimas. Unidades fundamentais das moléculas orgânicas. Vias metabólicas:

anabolismo e catabolismo. Bioenergética. Vitaminas. Integração Metabólica.

Bibliografia Básica

CAMPBELL, Mary K.; Farrell. Bioquímica: Bioquímica Básica [v.1]. THOMSON, 2007.

NELSON, David L.; Cox. Princípios de Bioquímica de Lehninger. ARTMED, 2011.

VOET, Donald; Voet. Bioquímica [acompanha Cd-rom]. ARTMED, 2006.

Bibliografia Complementar

BAYNES, John W.; Dominiczack. BAYNES, John W.; Dominiczack, Título: Bioquímica Médica,

Edição: ---, Editora:ELSEVIER, Ano: 2010, Quantidade: 2. ELSEVIER, 2010.

DEVLIN, Thomas M. de. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. EDGARD BLUCHER,

2007.

KOOLMAN, Jan; Rohm. Bioquímica: Texto E Atlas. ARTMED, 2005.

MARZZOCO, Anita; Torres. Bioquímica Básica. Grupo Gen, 2007.

SALWAY, J. G. Metabolismo Passo a Passo. ARTMED, 2009.

Disciplina: Fisiologia Humana I
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Ementa: Bases fisiológicas do equilíbrio do organismo humano em relação aos sistemas muscular,

cardiorrespiratório e digestório.

Bibliografia Básica

BERKALOFF, Andre; Bourguet. Biologia e fisiologia celular. EDGARD BLUCHER, 1998.

GUYTON, A.G. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

Bibliografia Complementar

HORTA, W.A. Processo de Enfermagem. São Paulo: EPU, 1979.

KAWAMOTO, E.C.; Portes. Fundamentos de Enfermagem. São Paulo: Savier, 1984.

OKUNO, Emico; Caldas. Ibere Luiz; Chow. Física para ciências biológicas e biomédicas.

HARBRA, 1982.

RANG, H. P.; Dale. Farmacologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

TORTORA, G. J. Corpo Humano, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. São Paulo.

Disciplina: Métodos Epidemiológicos

Ementa: Epidemiologia: histórico, conceito e áreas. Processo saúde-doença. Indicadores de saúde:

definição, obtenção e usos. Métodos em epidemiologia descritiva e analítica e aplicações.

Bioestatística básica.

Bibliografia Básica

ALMEIDA FILHO, Naomar De; Barreto. Epidemiologia E Saúde: Fundamentos, Métodos e

Aplicações. GUANABARA KOOGAN, 2011.

FLETCHER, Robert H; Fletcher. Epidemiologia Clínica: Elementos Essenciais. ARTES

MÉDICAS, 2006.

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: Teoria E Prática. Guanabara Koogan, 2012.

Bibliografia Complementar

BEAGLEHOLE, R.; Bonita. Epidemiologia Básica. SANTOS, 2001.

DANCEY, Christine P. Estatística sem Matemática para Psicologia. Penso, 2013.

JEKEL, James F; Katz. Epidemiologia, Bioestatística E Medicina Preventiva. ARTMED, 2006.
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KATZ, David L. Revisão em Epidemiologia Bioestatística E Medicina Preventiva. REVINTER,

2001.

VIEIRA, Sonia. Introdução a Bioestatística. ELSEVIER, 2008.

Disciplina: Ética Profissional e Bioética

Ementa: Conceituação e interdisciplinaridade da Moral à Bioética/Ética e Direito. Deontologia em

Enfermagem. Bioética e a prática de Enfermagem. - Dimensão ética relativa aos direitos dos

usuários dos serviços de saúde; ao sigilo profissional e à privacidade. Situações e dilemas bioéticos

envolvidos nas questões de saúde: engenharia genética: concepção assistida, políticas

populacionais. Aborto; doação e transplante de órgãos, pesquisa envolvendo seres humanos.

Paciente terminal: morte e morrer, eutanásia, distanásia.

Bibliografia Básica

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. A ética na saúde. SP: PIONEIRA, 1997.

DRANE, J; Pessini. Bioética, Medicina e Tecnologia: Desafios Éticos na fronteira do conhecimento

Humano. SP: Loyola, 2003.

GELAIN, I. Deontologia e enfermagem. SP: EPU, 2005.

Bibliografia Complementar

GARRAFA & COSTA., A bioética no século XXI. BRASILIA: EdUnB, 2000.

GAUDERER, E. Christian. Os direitos do Paciente, um manual de sobrevivência. SP: EPU, 1998.

LIRA, Nazareth Freire; Bonfim. História da enfermagem e legislação. RJ: CULTURA MEDICA,

1989.

MARTIN, Leonard M. A ética médica diante do paciente terminal. SP: SANTUARIO, 1993.

OGUISSO, T.; Shimidt. O exercício da enfermagem: Uma abordagem ético-legal. RJ: Guanabara

Koogan, 1997.

VASQUEZ, A. S. Ética. RJ: Civilização Brasileira, 1978.

Unidade Curricular – 3º semestre

Disciplina: Fisiologia Humana II

Ementa: Sistema nervoso, sistema renal, sistema endócrino e sistema reprodutor masculino e
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feminino

Bibliografia Básica

ALRES, M. M. Fisiologia. RJ: Guanabara Koogan, 2008.

CARLSON, Neil R. Fisiologia do comportamento. 7 ed. SP: Manole, 2002.

GUYTON, A. G. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. RJ: Elservier, 2006.

Bibliografia Complementar

BERNE, R. M.; Levy. Fisiologia. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

OKUNO, E. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. SP: Harper & Row do Brasil, 1986.

PURVES, W. K.; Sadava. Vida a ciência da biologia (Volume III: Plantas e Animais). 6 ed. Porto

Alegre: ARTMED, 2002.

SILBERNAGL, S. Fisiologia Texto e Atlas. Porto Alegre: Artmed, 2003.

TORTORA, G. J. Corpo Humano, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 4 ed. SP: Artmed, 2001.

Disciplina: Genética Humana I

Ementa: Bases da hereditariedade, mecanismos de transmissão hereditária. Padrões de herança e

análise de heredogramas. Heranças dos tipos sanguíneos e hemotransfusão. Variação genética e

polimorfismo. Erros inatos do metabolismo. Aspectos genéticos das hemoglobinopatias. Genética

do câncer. Diagnóstico pré-natal e consulta genética. Testes moleculares.

Bibliografia Básica

GRIFFITHS A. J. F., Introdução à Genética. 9 ed. Guanabara Koogan, 2009.

NUSSBAUM, Robert L.; Mcinnes. Thompson & Thompson – Genética Médica. 7 ed. Elsevier,

2009.

PIERCE, A. B. Genética – Um enfoque conceitual. Guanabara Koogan. , 2004.

Bibliografia Complementar

BURNS, George W. Genética. 6 ed. Guanabara Koogan, 1991

MIR, Luis (org.). Genômica. ATHENEU, 2004.

NELSON DAVID L.; KOX MICHAEL M. L., Lehninger - Princípios de Bioquímica. 5 ed. Sarvier,

2011.

SNUSTAD, D. Peter; Simmons. Fundamentos de Genética. 4 ed. Guanabara Koogan, 2006.
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STRACHAN, Tom; Read. Genêtica molecular humana. ARTMED, 2002.

Disciplina: Imunologia Humana

Ementa: Introdução ao sistema imunitário. Células do sistema imunitário. Sistema complemento.

Antígenos e imunogenicidade. Imunofisiologia. Imunização. Imunopatologia. Interações

antígeno-anticorpo. Aplicações laboratoriais.

Bibliografia Básica

ABBAS, a K; Lichtman. Imunologia Básica. RJ: Elsevier, 2009.

ABBAS, a K; Lichtman. Imunologia Celular e Molecular. RJ: Elsevier, 2005.

SHARON, Jacqueline. Imunologia Básica. GUANABARA KOOGAN, 2000

Bibliografia Complementar

FORTE, Wilma Neves. Imunologia Básica E Aplicada. ARTMED, 2004.

PEAKMAN, Mark; Vergani. Imunologia: básica e clínica. RIO DE JANEIRO :

GUANABARA KOOGAN, 1999.

ROITT, Ivam; Rabson. Imunologia Básica. GUANABARA KOOGAN, 2003.

SCROFERNEKER, Maria Lucia (org.); Pohlmann. Imunologia Básica E Aplicada. SAGRA

LUZZATTO, 1998.

SOLE, Dirceu (ed.); Bernd. Tratado de Alergia E Imunologia. ATHENEU, 2011.

Disciplina: Microbiologia

Ementa: Organização celular microbiana. Patogenicidade. Diagnóstico etiológico. Métodos de

controle microbiano. Microbiota humana e nosocomial. Técnicas de identificação microbiana e

obtenção de amostras.

Bibliografia Básica

BURTON, Gwendolyn R. W.; Engelkirk. Microbiologia para as ciências da saúde. RJ:

GUANABARA KOOGAN, 2005.

MADIGAN, Michel T; Martininko. Microbiologia de brock. SP: Prentice Hall, 2004.

TORTORA, Gerard J.; Funke. Microbiologia. Porto Alegre: ARTMED, 2012.
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Bibliografia Complementar

COURA, J R. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. RJ: Guanabara Koogan, 2005.

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: ARTMED, 2010.

PELCZAR JR, M J; Chan. Microbiologia - conceitos e aplicações. SP: Pearson Education do Brasil,

1997.

STROHL, William A; Rouse. Microbiologia ilustrada. Porto Alegre: ARTMED, 2004.

VERMELHO, Alane Beatriz E Outros. Práticas de microbiologia. RJ: Guanabara koogan, 2006.

Disciplina: Parasitologia

Ementa: Aspectos básicos do parasitismo de acordo com o modelo ecológico da relação entre

parasita, hospedeiro e o ambiente. O impacto das parasitoses na Saúde Pública, bem como a atuação

do enfermeiro no controle parasitário.

Bibliografia Básica

CIMERMAN, B. Atlas de Parasitologia: Artrópodes, Protozoários e Helmintos. São Paulo:

Atheneu, 2002.

REY, Luis. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nas Américas e na África. Rio

de Janeiro: GUANABARA KOOGAN, 2001.

WALTER, R & Barra. Microbiologia, Imunologia, Parasitologia. Curitiba: Século XXI, 2001.

Bibliografia Complementar

NEVES, David Pereira. Parasitologia dinâmica. São Paulo: ATHENEU, 2003.

NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. São Paulo: ATHENEU, 2005.

PESSOA, Samuel Barnsley; Martins. Parasitologia médica. Rio de Janeiro: GUANABARA

KOOGAN, 1988.

REY, L. Parasitologia – parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais. Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

WILSON, R.a. Introdução à Parasitologia. São Paulo: EPU, 1980.

Unidade Curricular – 4º semestre

Disciplina: Farmacologia Básica
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Ementa: Conhecimentos básicos sobre utilização dos medicamentos. Farmacodinâmica,

farmacocinética, uso terapêutico, interações medicamentosas e toxicidade.

Bibliografia Básica

GOODMAN & GILMAN ,. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. MCGRAW-HILL, 2003.

RANG, H. P.; Dale. M. M.; Ritter. Farmacologia. Elsevier, 2011.

SILVA, Penildon. Farmacologia. GUANABARA KOOGAN, 2010.

Bibliografia Complementar

CRAIG, Charles R; Stitzel. Farmacologia moderna com aplicações clínicas. GUANABARA

KOOGAN, 2005.

KATZUNG., Farmacologia: Básica e Clínica. Guanabara Koogan, 2007.

LULLMANN, Heinz E Outros. Farmacologia: texto e atlas. Artmed, 2008.

RAFFA, Robert B; Rawls. Atlas de Farmacologia de Netter. ARTMED, 2006.

RANG, H. P.; Dale. M. M.; Ritter. Farmacologia. Elsevier, 2011.

Disciplina: Fisiopatologia

Ementa: Conceitos básicos em Patologia; mecanismos de lesão, adaptação e morte celular;

inflamação; desequilíbrios hemodinâmicos; neoplasias; infecção; alterações hormonais; alterações

genéticas; patologias associadas aos sistemas: pneumocardiovascular, renal, hepático, imune e

gastrointestinal.

Bibliografia Básica

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. GUANABARA KOOGAN, 2004.

BRAUN, Carie A.; Anderson. Fisiopatologia: alterações funcionais na saúde humana. ARTMED,

2007.

CONTRAN, Ramzi S; Kumar. Robbins patologia estrutural e funcional. GUANABARA

KOOGAN, 2000.

Bibliografia Complementar

FARIA, Jose Lopes. Patologia geral: fundamentos das doencas, com aplicações clínicas.

GUANABARA KOOGAN, 2003.
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KUMAR, Vinay; Abbas. Robbins e cotran patologia: bases patologicas das doenças. ELSEVIER,

2010.

MITCHELL, Richard N. Fundamentos de patologia. ELSEVIER, 2006.

SILBERNAGL, Stefan; Lang. Fisiopatologia - texto e atlas. ARTMED, 2006.

SOARES, Edson Garcia (coord.). Patologia nutricional. GUANABARA KOOGAN, 2009.

Disciplina: Nutrição Aplicada a Enfermagem

Ementa: Estudo sobre os conhecimentos básicos de Nutrição, Dietética e Dietoterapia aplicados ao

processo de cuidado nutricional, em sua interface com a prestação de assistência de enfermagem ao

cliente em nível hospitalar e ambulatorial.

Bibliografia Básica

CUPPARI, Lilian. Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto. MANOLE, 2002.

DOVERA, Themis Maria Dresch Da Silveira. Nutrição aplicada ao curso de enfermagem.

GUANABARA KOOGAN, 2007.

VITOLO, Marcia Regina. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. RUBIO, 2008.

Bibliografia Complementar:

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Guia alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde, 2014.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Guia alimentar para crianças menores de dois anos. Ministério da

Saúde, 2002.

DUTRA-DE-OLVEIRA, J. E. Ciências nutricionais. SARVIER, 2000.

MAHAN, L Kathleen; Escott-stump. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. ROCA, 2005.

WAITZBERG, Dan Linetzky. Nutrição enteral e parenteral na pratica clínica. ATHENEU, 1998.

Disciplina: Programas de Políticas de Saúde

Ementa: Formas de organização do Sistema de Saúde Brasileiro, componentes organizativos e

projetos de orientação, reforma sanitária e Sistema Único de Saúde e a consolidação das Políticas

Públicas de Saúde voltadas para as populações em situações de vulnerabilidade. Organização da

Atenção Básica e a inserção do Enfermeiro na Estratégia da Saúde da Família.

Bibliografia Básica
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COHN, A.; Elias. Saúde no Brasil: políticas e organização dos serviços. 4 ed. São Paulo: Cortez,

2001.

MONTEIRO, Carlos Augusto (org.). Velhos E Novos Males Da Saúde No Brasil: a Evolução Do

País e de Suas Doenças. HUCITEC, 2006.

PAIM, Jairnilson Silva; Almeida Filho. a Crise Da Saúde Pública E a Utopia Da Saúde Coletiva.

CASA DA QUALIDADE, 2000.

Bibliografia Complementar

AGUIAR, Z.n. &ribeiro. Doenças Transmissíveis. Martinari, 2004.

ALMEIDA FILHO, N. Rouquayrol. Introdução à Epidemiologia. Guanabara-Koogan, 2006.

MINISTERIO DA SAUDE. Guia de vigilância epidemiológica. MINISTERIO DA SAUDE, 2005.

CARMO, E. H.; Barros. Mudanças nos padrões de morbi-mortalidade da população brasileira: os

desafios para um novo século. Epidemiologia e Serviço de Saúde

TEIXEIRA, C. F. Modelos Assistenciais e Vigilância da Saúde. Informe Epidemiológico do SUS

Disciplina: Semiologia e Semiotécnica

Ementa: Sistematização da assistência de enfermagem integral no processo saúde-doença, buscando

a promoção da saúde e a prevenção da doença. Postura profissional no contexto interdisciplinar,

considerando o cliente como um todo complexo e individual, respeitando-o como ser humano;

inserido no contexto social.

Bibliografia Básica

CARMAGNANI, Mis. Procedimentos de Enfermagem - Guia Prático. RIO DE JANEIRO:

GUANABARA KOOGAN, 2009.

LYNN, P. Manual de habilidades de Enfermagem Clínica de Taylor. PORTO ALEGRE: ARTMED,

2012.

POTTER, Patrícia A.; Perry. Fundamentos de Enfermagem [v.1]. ELSEVIER, 2006.

Bibliografia Complementar

ANDRIS., Semiologia, bases para prática assistencial. Guanabara Koogan, 2005.

BARROS, Alba Lucia Botura Leite. Anamnese E Exame Físico: Avaliação Diagnóstica de
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Enfermagem do Adulto; Exame Dos Órgãos Genitais [copia]. UNIFESP, 2002.

JACKSON, Marilynn; Jackson. Guia de Bolso de Enfermagem Clínica. ARTMED, 2007.

KAWAMOTO, Emilia Emi. Fundamentos de Enfermagem. Grupo GEN, 2012.

SCEMONS, Donna. Nurse to nurse [recurso eletrônico]: cuidados com feridas em enfermagem. 1

ed. PORTO ALEGRE: ARTMED, 2011.

Unidade Curricular – 5º semestre

Disciplina: Farmacologia Clínica

Ementa: Estudo dos princípios gerais da terapêutica farmacológica. Fármacos indicados e

contraindicados para as patologias que acometem os diferentes sistemas orgânicos. Variações

individuais nas respostas farmacológicas. Mecanismo de ação. Efeitos adversos.

Bibliografia Básica

GOODMAN, Louis Sanford; Gilman. As Bases Farmacológicas Da Terapêutica. MCGRAW-HILL,

2003.

RANG & DALE/ H. P. RANG,. . Farmacologia. 7 ed. RIO DE JANEIRO : elsevier, 2011.

SILVA, Penildon. Farmacologia. GUANABARA KOOGAN, 2010.

Bibliografia Complementar

CRAIG, Charles R; Stitzel. Farmacologia Moderna com Aplicações Clínicas. GUANABARA

KOOGAN, 2005.

LULLMANN, Heinz; Mohr. Farmacologia: Texto E Atlas. ARTMED, 2008.

RAFFA, Robert B; Rawls. Atlas de Farmacologia de Netter. ARTMED, 2006.

RANG, H. P.; Dale. M. M.; Ritter. Farmacologia. Elsevier, 2011.

SCHELLACK, G. Farmacologia Uma abordagem didática. SÃO PAULO: FUNDAMENTO

EDUCACIONAL, 2006.

STHAL, Stephen M. Psicofarmacologia: base neurocientíficas e aplicações práticas. Guanabara

Koogan, 2010.

SCHELLACK, G. Farmacologia – Uma abordagem didática. SÃO PAULO: FUNDAMENTO

EDUCACIONAL, 2006.
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Disciplina: Interpretação de Exames

Ementa: Estudo dos principais exames complementares utilizados para o diagnóstico e suas

correlações com as principais patologias vivenciadas pelo enfermeiro em sua prática clínica.

Bibliografia Básica

GUERRA, Celso Carlos de Campos. Clínica e laboratório. SARVIER, 2011.

WALLACH, Jacques B. Interpretação de exames laboratoriais. GUANABARA KOOGAN, 2009.

WEISSLEDER, Ralph; Rieumont. Introdução ao diagnóstico por imagem. REVINTER, 2004.

Bibliografia Complementar

ALBUQUERQUE, Silvio Cavalcanti De; Silva. Diagnóstico por imagem em pediatria: revisão de

casos. MEDBOOK, 2006.

ANDRIOLO, Adagmar (coord.). Guia de medicina laboratorial. MANOLE, 2005.

SALZMAN, B. Radiologia Clínica. Rio de Janeiro: Encéfalo, 2006.

XAVIER, Ricardo Machado; Dora. Laboratório na pratica clínica: consulta rápida. ARTMED, 2010.

ZAGO, M. A.; Falcão. Hematologia, fundamentos e prática. Atheneu, 2001.

Disciplina: Prevenção de Doenças Infectoparasitárias

Ementa: Conhecer os problemas reais e potenciais de saúde pública, relacionados às doenças

infecciosas e parasitárias, emergência e reemergência de doenças, fatores determinantes e medidas

de prevenção e controle das doenças infecciosas e parasitárias no contexto atual da Saúde Coletiva.

Bibliografia Básica

ALMEIDA FILHO, Naomar De; Rouquayrol. Introdução à Epidemiologia. Guanabara Koogan,

2006.

COLOMBRINI, Maria Rosa Ceccato (org.); Marchiori. Enfermagem em Infectologia: Cuidados

com o Paciente Internado. ATHENEU, 2010.

NEVES, David Pereira. Parasitologia Humana. ATHENEU, 2011.

Bibliografia Complementar

AGUIAR, Z.n. &ribeiro. Doenças Transmissíveis. Matinari, 2006.
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BRASIL,. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 7 ed. Brasilia: Ministério da Saúde,

2010.

BRASIL,. Vigilância em Saúde: zoonoses. 1 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

BRASIL,. Vigilância em Saúde: dengue, esquistossomose, hanseníase, malária, tracoma e

tuberculose. 1 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL,. HIV/Aids, hepatites e outras DST. 1 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE,. Guia de Vigilância em Saúde. 1 ed. BRASÍLIA: Ministério

da Saúde do Brasil, 2014.

REY, Luis. Parasitologia: Parasitos E Doenças Parasitárias Do Homem Nas Américas E Na África.

GUANABARA KOOGAN, 2001.

VERONESI-FOCACCIA,. Tratado de Infectologia [acompanha Livro]. Atheneu, 2009.

Disciplina: Relações Psicossociais

Ementa: Introdução às Ciências Psicológicas e Antropológicas, e suas relações com a prática do

Enfermeiro e suas contribuições. Determinantes socioculturais e psicológicos do processo

saúde-doença. Adesão aos cuidados com a saúde. Relação enfermeiro-usuário. Atuação e

assistência humanizada na equipe, na família e na comunidade.

Bibliografia Básica

BOCK, Ana Mercês Bahia; Furtado. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 13 ed.

São Paulo: Saraiva, 1999.

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 19 ed. JORGE ZAHAR, 2006.

RILEY, Julia Balzer. Comunicação em enfermagem. Loures: LUSOCIENCIA, 2004.

Bibliografia Complementar

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Atenção e Gestão do SUS. Clínica ampliada e compartilhada. Brasília:

Ministério da Saúde, 2009.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS.

Gestão participativa e cogestão. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

CORRADI-WEBSTER, C.; Carvalho. Diálogos da psicologia com a enfermagem em tempos de

transição paradigmática. Revista da escola de enfermagem da USP.

TAYLOR, Carol; Lellis. Fundamentos de enfermagem: a arte e a ciência do cuidado de
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enfermagem. Porto Alegre: ARTMED, 2007.

TIMBY, B. Conceitos e Habilidades Fundamentais no Atendimento em Enfermagem. Porto Alegre:

Artmed, 2007.

Disciplina: Saúde Coletiva

Ementa: Estuda o conceito de Promoção da Saúde no transcorrer da história, como forma de

aproximação ao conhecimento da realidade, discutindo aspectos históricos, políticos e as

implicações com a prática da enfermagem. Discuti a evolução e o campo da saúde pública na

organização da atenção à saúde. Conceito e instrumentos de saúde pública. Usos da epidemiologia e

dos indicadores de saúde. As principais áreas programáticas da saúde pública nos serviços de saúde

oferecidos à população. Especificidades e práticas de saúde pública nos vários campos

profissionais, sua interação social e atuação na saúde coletiva.

Bibliografia Básica

CAMPOS, Gastao Wagner de Souza (org.); Minayo. Tratado de Saúde Coletiva. 2 ed. São Paulo:

HUCITEC, 2012.

FILHO, N. A. Epidemiologia e Saúde: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2011.

MCWHINNEY, Ian R.; Freeman. Manual de Medicina de Família E Comunidade. ARTMED, 2010.

Bibliografia Complementar

BEAGLEHOLE, R.; Bonita. Epidemiologia Básica. SANTOS, 2001.

GUSSO, Gustavo; Lopes. Tratado de Medicina Familiar e Comunitária. Porto Alegre: ARTMED,

2012.

PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e pratica. GUANABARA KOOGAN, 2012.

VIANNA, Maria Lucia Teixeira Werneck. a Americanização [perversa] Da Seguridade Social No

Brasil: Estratégia de Bem-estar E Políticas Públicas. REVAN, 1998.

WRIGHT, Lorraine M. Enfermeiras E Familias: Uma Guia para Avaliação E Intervenção Na

Família. ROCA, 2008.

Unidade Curricular – 6º semestre
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Disciplina: Optativa - Tópicos Especiais – Sistematização da Assistência de Enfermagem

Ementa: Processo de Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem, com enfoque

principalmente na utilização das nomenclaturas NANDA, NIC, NOC. Classificação Internacional

para a Prática de Enfermagem (CIPE).

Bibliografia Básica

HORTA, Wanda de Aguiar. Processo de enfermagem, Editora: EPU/EDUSP, Autor: HORTA,

WANDA DE AGUIAR, Ano: 1979, Quantidade: 6. EPU/EDUSP, 1979.

NANDA, Diagnóstico de enfermagem. 6 eds. Porto Alegre: Artmed, 2001.

TANNURE, Meire Chucre; Goncalves. Sae: sistematização da assistência de enfermagem: guia

prático. GUANABARA KOOGAN, 2008.

Bibliografia Complementar

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: um guia passo a passo.

ARTMED, 2000.

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow; Gualda. Sistema de assistência de enfermagem: evolução e

tendências. ICONE, 2001.

MOORHEAD, Sue (org.); Johnson. Classificação dos resultados de enfermagem. ARTMED, 2008.

MCCLOSKEY, Joanne D (org.). Classificação das intervenções de enfermagem [nic]. ARTMED,

2008.

Disciplina: Saúde da Criança e do Adolescente I

Ementa: Metodologia aplicada ao aprendizado do desenvolvimento e crescimento da criança sadia,

envolvendo a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a nutrição da criança e do adolescente.

Incluindo-se o trabalho e a participação da família, num contexto socioeconômico, político e

ambiental do Brasil.

Bibliografia Básica

ALMEIDA, Fabiane de Amorim (org.); Sabates. Enfermagem Pediátrica: a Criança, O Adolescente

E Sua Família No Hospital. MANOLE, 2008.

HOCKENBERRY, Marilyn J. Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. ELSEVIER, 2006.

JUNIOR, D.c; Burns. Tratado de pediatria. 3 ed. Sociedade Brasileira de Pediatria, 2014.
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Bibliografia Complementar

BRASIL. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. 1 ed.

BRASÍLIA: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002. COLLET, Neusa; Oliveira. Enfermagem Pediátrica.

AB, 2002.

KLIEGMAN, Robert M. Nelson: Tratado de Pediatria [v.1]. ELSEVIER, 2009.

MUSCARI, Mary E. Enfermagem Pediátrica. GUANABARA KOOGAN, 1998.

NANDA,. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA. PORTO ALEGRE: ARTMED, 2012.

TANNURE, Meire Chucre; Pinheiro. Sae: Sistematização Da Assistência de Enfermagem: Guia

Prático. GUANABARA KOOGAN, 2010.

Disciplina: Saúde da Mulher I

Ementa: Aborda aspectos da saúde sexual no ciclo de vida da mulher, promoção da saúde sexual e

reprodutiva na diversidade; a prevenção de doenças ginecológicas; e a assistência de enfermagem

na saúde sexual e reprodutiva.

Bibliografia Básica

CARVALHO, A.p.c de [at All]. Desigualdade de Género, Raça e Etnia. Curitiba: Intersaberes, 2012.

FREITAS, Fernando; Menke. Rotinas em Ginecologia. ARTMED, 2008.

LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Enfermagem Na Saúde Da Mulher. AB, 2006.

Bibliografia Complementar

ALDRIGHI, Jose Mendes; Buchalla. Epidemiologia Dos Agravos a Saúde Da Mulher. ATHENEU,

2005.

BARACT, Edmundo C E de Melo. Ginecologia Baseada em Casos Clínicos. São Paulo : Manole,

2005.

BARBOSA, Regina Maria (org.); Aquino. Interfaces: Gênero, Sexualidade E Saúde Reprodutiva.

UNICAMP, 2002.

BELDA JUNIOR, Walter. Doenças Sexualmente Transmissíveis. ATHENEU, 2009.

BRASIL,. Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero. Brasília:

Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL,. Saúde sexual e saúde Brasília. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
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BRASIL,. Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos: uma prioridade do governo. Brasília:

Ministério da Saúde, 2005.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE,. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher:

Princípios e Diretrizes. Brasília: Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, 2007.

GARCIA, Leila Posenato; Freitas. Avaliação do impacto da Lei Maria da Penha sobre a mortalidade

de mulheres por agressões no Brasil, 2001-2011. 22 ed. Brasília: Epidemiol. Serv. Saúde, 2013.

GI BARROS S. M. O.; MARIN H. F.; ABRÃO A. C. F. V (ORG),. Enfermagem obstétrica e

ginecológica: guia para prática assistencial. São Paulo : Roca, 2002.

GONZALEZ, Helcye. Enfermagem em Ginecologia E Obstetrícia. SENAC, 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE CANCER / MINISTERIO DA SAUDE (INCA/MS),. Nomenclatura

Brasileira para Laudos Cervicais E Condutas Preconizadas: Recomendações para Profissionais do

INCA.

LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Enfermagem Na Saúde Da Mulher. AB, 2006.

TELES, Maria Amelia de Almeida. O Que E Violência contra a Mulher. BRASILIENSE, 2002.

Disciplina: Saúde do Adulto I

Ementa: Atuação do enfermeiro nos distúrbios clínicos de saúde do adulto. Assistência de

enfermagem às patologias crônicas: diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica.

Sistematização da assistência de enfermagem ao adulto.

Bibliografia Básica

PORTO, Celmo Celeno. Semiologia Médica. GUANABARA KOOGAN, 2001.

SMELTZER, Suzanne C; Bare. Brunner E Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica

[v.2]. GUANABARA KOOGAN, 2002.

TANNURE, Meire Chucre; Pinheiro. Sae: Sistematização Da Assistência de Enfermagem: Guia

Prático. GUANABARA KOOGAN, 2010.

Bibliografia Complementar

AMERICAN COLLEGE CARDIOLOGY,. Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and

Management of High Blood Pressure in Adults. J Am Coll Cardiol., 2017.

BARROS, A.l.b.l. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Porto

Alegre: Artmed, 2016.
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BORGES, Eline Lima; Saar. Feridas: Como Tratar. COOPMED, 2001.

BRASIL, Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes mellitus:

manual de hipertensão arterial e diabetes mellitus. 1 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

BRASIL, Sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos. 1 ed. Brasília:

Ministério da Saúde, 2002.

BRASIL, Guia para uso de hemocomponentes. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL, Conselho Federal de Enfermagem. Resolução 514, de 05 de maio de 2016. Aprova o Guia

de Recomendações para os registros de enfermagem no prontuário do paciente, com a finalidade de

nortear os profissionais de Enfermagem. Brasília: Conselho Federal de Enfermagem, 2016.

BRASIL, Ministério Da Saúde. Guia para uso de hemocomponentes. 2 ed. Brasília: Ministério da

Saúde, 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 158, de 04 de fevereiro de 2016. Redefine o

regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Atenção Básica n° 36: Estratégias para o cuidado

da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Atenção Básica n° 37: Estratégias para o cuidado

da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRUNNER, L. S.; Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13 ed. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2016.

CHAYAMITI, E. M. P. C. Manual de Assistência Integral às Pessoas com Feridas. Ribeirão Preto:

Secretaria Municipal da Saúde, 2011.

COSTA, A. L. J.; Eugênio. Cuidados de Enfermagem: eixo ambiente e saúde. São Paulo: Artmed,

2014.

HUDAK, Carolyn M; Gallo. Cuidados Intensivos de Enfermagem: Uma Abordagem Holística.

GUANABARA KOOGAN, 1997.

NANDA. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Definições e classificação 2015-2017. PORTO

ALEGRE: ARTMED, 2015.

NOGIMI, Z.; Conceição. Boas práticas: cálculo seguro. v. 1. São Paulo: COREN-SP, 2011.

NOGIMI, Z.; Conceição. Boas práticas: cálculo seguro. v. 2. São Paulo: COREN-SP, 2011.

RIBEIRO, A. G. Et Al. Tratamento de feridas. 1 ed. Goiânia: AB, 2004.

SANTOS, J. B. Et Al. Avaliação e tratamento de feridas: orientações aos profissionais de saúde.

Porto Alegre: Hospital das Clínicas, 2013.
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA. Classificação das Lesões por Pressão -

Consenso NPUAP 2016. SOBEST, 2016.

SOUZA, Virginia Helena Soares; Mozachi. O Hospital: Manual Do Ambiente Hospitalar. Os

Autores, 2007.

Disciplina: Saúde Mental

Ementa: Evolução histórica da enfermagem em saúde mental e a história da loucura. A Reforma

Psiquiátrica e as tendências da enfermagem em saúde mental. Compreensão de aspectos ligados ao

relacionamento interpessoal e sua dinâmica enquanto indivíduo e representante de um grupo.

Organização da saúde mental no SUS, a consolidação da Política Nacional de Saúde Mental e a

operacionalização dos serviços de saúde mental no contexto do SUS. Princípios fundamentais em

saúde mental visando a assistência ao indivíduo em sofrimento psíquico e sua família, reabilitação

psicossocial e o estudo das psicopatologias e métodos terapêuticos utilizados em psiquiatria.

Bibliografia Básica

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, Editora:

ARTMED, Autor: DALGALARRONDO, PAULO, Ano: 2008, Quantidade: 2. ARTMED, 2008.

KAPLAN, Harold I.; Sadock. Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria

clínica. ARTES MEDICAS, 2003.

STEFANELLI, Maguida Costa; Fukuda. Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais.

Manole, 2008.

Bibliografia Complementar

CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicofármacos. Grupo A, 2011.

SADOCK, Benjamin J.; Sadock. Manual de farmacologia psiquiátrica de kaplan & sadock.

ARTMED

STUART, Gail W; Laraia. Enfermagem psiquiátrica: princípios e pratica. ARTMED, 2001.

TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos de cuidados. GUANABARA

KOOGAN, 2000.

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Saúde mental e economia solidária: inclusão social pelo

trabalho. MINISTERIO DA SAUDE, 2005.
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Unidade Curricular – 7º semestre

Disciplina: Saúde da Criança e do Adolescente II

Ementa: Metodologia aplicada ao aprendizado do desenvolvimento e crescimento da criança que

necessita de cuidados específicos, relacionados às patologias mais comuns na infância e na

adolescência. Esse conhecimento envolve a ação do enfermeiro através da sistematização da

assistência de enfermagem na avaliação e no cuidado da criança enferma, com a inserção da família

no processo como um todo.

Bibliografia Básica

HOCKENBERRY, Marilyn J. Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. ELSEVIER, 2006.

KLIEGMAN, Robert M. Nelson: Tratado de Pediatria [v.1]. ELSEVIER, 2009.

WHALEY, Luciele F; Wong. Enfermagem Pediátrica: Elementos Essenciais a Intervenção Efetiva.

GUANABARA KOOGAN, 1999.

Bibliografia Complementar

COLLET, Neusa; Oliveira. Enfermagem Pediátrica. AB, 2002.

MUSCARI, Mary E. Enfermagem Pediátrica. GUANABARA KOOGAN, 1998.

TANNURE, Meire Chucre; Pinheiro. Sae: Sistematização Da Assistência de Enfermagem: Guia

Prático. GUANABARA KOOGAN, 2010.

KLIEGMAN, Robert M. Nelson: Tratado de Pediatria [v.2]. ELSEVIER, 2009.

CARPENITO MOYET, Lynda Juall. Planos de Cuidados de Enfermagem E Documentação:

Diagnósticos de Enfermagem E Problemas Colaborativos. ARTMED, 2006.

Disciplina: Saúde da Mulher II

Ementa: Aborda as alterações do organismo materno e a assistência de Enfermagem na gestação,

parto, puerpério; a assistência de enfermagem ao recém-nascido normal; e os indicadores

relacionados à saúde materna e perinatal.

Bibliografia Básica

89



90

MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; Rezende Filho. Rezende, obstetrícia fundamental.

Guanabara Koogan, 2011.

NEME, Bussamara. Obstetrícia básica. SARVIER, 2005.

ZIEGEL, Erna E; Cranley. Enfermagem obstétrica. GUANABARA KOOGAN, 1986.

Bibliografia Complementar

BARROS, Sonia Maria Oliveira de. Enfermagem obstétrica e ginecológica: guia para à pratica

assistencial. Roca, 2009.

BARROS, Sonia Maria Oliveira de (org.). Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. MANOLE,

2006.

BRASIL, Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada. Brasília: Ministério da Saúde,

2006.

BRASIL, Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

CARVALHO, Geraldo Mota. CARVALHO, Geraldo Mota, Título: Enfermagem em Obstetrícia,

Edição: ---, Editora:EPU, Ano: 2007, Quantidade: 5. EPU, 2007.

Disciplina: Saúde do Adulto II

Ementa: Assistência de enfermagem integral ao adulto na fase perioperatória (pré, trans e

pós-operatório), conhecendo a fisiopatologia e afecções dos sistemas, suas causas e tratamento.

Conhecer os aspectos organizacionais das unidades de clínica cirúrgica, centro cirúrgico,

recuperação pós-anestésica e central de material e esterilização.

Bibliografia Básica

BRUNNER, L.s.&suddarth. Enfermagem Médico Cirúrgica. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara,

2005.

SMELTZER, S. C.; B.g. Tratado de enfermagem médico cirúrgica. 7 eds. Rio de janeiro:

Guanabara, 2009.

SOBECC. Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. 5 ed. São Paulo: SOBECC,

2009.

Bibliografia Complementar

CARVALHO, R.; Bianchi. Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recuperação. 1 ed. São Paulo:
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Manole, 2007.

FERNANDES, At. Infecção Hospitalar e suas Interfaces na Área de Saúde. São Paulo: : Atheneu,

2005.

KAWAMOTO, E.e. Enfermagem em Clínica Cirúrgica. São Paulo: Ed.Ver e Ampl, 1999.

MEEKER, M.h. & rothrock. Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. 10 ed. RIO DE

JANEIRO: Guanabara Koogan, 2002. NETTINA, S.m. Prática de Enfermagem na Unidade de

Centro Cirúrgico. 2 ed. São Paulo: GUANABARA, 1997.

PERANSZINI, M.&ramos. Manual do Residente de Cirurgia. 3 ed. RIO JANEIRO:

GUARANARA

POSSARI, J. Assistência de Enfermagem na Recuperação Pós Anestésica (RPA). 3 ed. SÃO

PAULO: Iátria, 2007.

POSSARI, J.f. Centro Cirúrgico Planejamento, Organização e Gestão. 3 ed. SÃO PAULO: ATRIA,

2007.

POSSARI, J.f. Centro de Material e Esterilização, Organização e Gestão. 3 ed. São Paulo: Atria ,

2007

Disciplina: Saúde do Idoso

Ementa: Estudo sobre os aspectos biopsicossociais e abordagem-político-econômica do processo do

envelhecimento. Alterações anátomo-fisiológicas e patológicas do indivíduo idoso e o

conhecimento das doenças crônico-degenerativas dos diversos sistemas orgânicos. Ações de

atenção integral à saúde do idoso em todos os níveis de complexidade da saúde e Sistematização da

Assistência de Enfermagem como garantia da qualidade de cuidados e de vida do idoso com

incapacidade ou não, em situações cotidianas ou de emergência.

Bibliografia Básica

ELIOPOULOS, Charlotte. Enfermagem gerontológica. ARTMED, 2005.

ROACH, Sally S. Introdução à enfermagem gerontológica. GUANABARA KOOGAN, 2003.

FREITAS, Elisabete Viana de. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Grupo GEN, 2011.

Bibliografia Complementar

BRASIL, Lei 10.741 (1/10/2003). BRASIL, 2003.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Política Nacional de Saúde do Idoso. Ministério da Saúde,
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1999.

CARVALHO FILHO ET, Papaléo Netto M. Geriatria: fundamentos da clínica e terapêutica.

Atheneu, 2005.

JACOB FILHO W; GORZONI M L., Geriatria e Gerontologia. Roca, 2008.

RODRIGUES RAP, Diogo Mjd. Como cuidar dos idosos. Papirus, 2004.

Unidade Curricular – 8º semestre

Disciplina: Assistência ao Paciente Crítico

Ementa: Serviço de urgência e emergência. Assistência ao paciente em situações de Emergência e

Urgência e internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Bibliografia Básica

SALLUM, Ana Maria Calil (ed.); Paranhos. O Enfermeiro E As Situações de Emergência.

ATHENEU, 2010.

SCHELL, Hildy M; Puntillo. Segredos em Enfermagem Na Terapia Intensiva. ARTMED, 2005.

MACHADO, Edjane Guerra de Azevedo. Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. AB,

2004.

Bibliografia Complementar

HERDMAN, T. Heather [org.]. Diagnósticos de Enfermagem Da Nanda International: Definições E

Classificação 2012-2014. Artmed, 2013.

SALOMONE, Jeffrey P. (ed.); Pons. Atendimento Pre-hospitalar Ao Traumatizado Phtls:

Prehospital Trauma Life Support [acompanha Dvd]. ELSEVIER, 2007.

SMELTZER, Suzanne C; Bare. Brunner E Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica

[v.1]. GUANABARA KOOGAN, 2005.

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das Diretrizes da American Heart Association

para RCP e ACE. American Heart Association, 2010.

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado I

Ementa: Metodologia aplicada à prática da assistência de enfermagem aos pacientes internados para

tratamento clínico e aos clientes saudáveis que participam dos programas oferecidos pelas Unidades

Básicas de Saúde / Centros de Saúde.
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Bibliografia Básica

NANDA INTERNATIONAL. Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: Definições e Classificação

2012-2014. Porto Alegre: Grupo A, 2012.

SMELTZER E BARE. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. RJ: Guanabara Koogan, 2011.

MARIA, Vera Lucia Regina. Exame clínico de enfermagem do adulto: focos de atenção

psicobiológicos como base para diagnósticos de enfermagem. IATRIA, 2008.

Bibliografia Complementar

CARPENITO, L. J. Plano de cuidados de enfermagem e documentação. 2 eds. Porto Alegre: Artes

Médicas, 1999.

CLARK / MCGEE. Enfermagem oncológica. Artmed, 1997.

GUYTON, A. C.; et al. Tratado de fisiologia médica. RJ: Guanabara Koogan, 2002.

HUDAK, Carolyn M; Gallo. Cuidados intensivos de enfermagem: uma abordagem holística. RJ:

GUANABARA KOOGAN, 1997.

KAWAMOTO, Emilia Emi; Fortes. Fundamentos de enfermagem. SP: EPU, 2001.

Disciplina: Métodos e Projetos

Ementa: Método de estudo: leitura escrita e oralidade. Ciências e conhecimento. Método e técnica.

Característica e composição de trabalhos acadêmicos e elaboração de pré-projeto e do projeto de

pesquisa, tipos de monografias e referências bibliográficas.

Bibliografia Básica

POLIT, Denise F.; Beck. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação e

utilização. Porto Alegre: ARTMED, 2004.

HULLEY, Stephen B; Cummings. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica.

Porto Alegre: ARTMED, 2003.

CAMPANA, Alvaro Oscar. Investigação científica na área médica. São Paulo: MANOLE, 2001.

BÓS AJG,. EpiInfo sem mistérios: um manual prático. PORTO ALEGRE: EDIPUCRS, 2004.

DANCEY, Christine; Reidy. Estatística sem matemática para psicologia. Porto Alegre: ARTMED,

2006.

GRESSLER, Lori Alice. Introdução a pesquisa: projetos e relatórios. São Paulo: Loyola, 2003.

MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia: caderno de exercícios. São Paulo: ATHENEU, 2003.
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PEREIRA, Mg. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Gunabara Koogan, 2012

Unidade Curricular – 9º semestre

Disciplina: Administração dos Serviços de Saúde

Ementa: As teorias da administração geral, passando pelo processo administrativo e ferramentas

para administração dos serviços de saúde. O serviço de enfermagem e suas dimensões

administrativas. Análise e discussão dos principais tópicos relacionados à administração em saúde e

enfermagem

Bibliografia Básica

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. MANOLE, 2014.

KURGANT, Paulina; Ciampone. A pesquisa na área de gerenciamento em enfermagem no Brasil.

GUANABARA KOOGAN, 2010.

MARQUIS, Bessie; Huston. Administração e liderança em enfermagem: teoria e aplicação.

ARTMED, 2010.

Bibliografia Complementar

BEZERRA, A. L.q. O contexto da Educação Continuada em Enfermagem. 1 ed. São Paulo: Editora

Lemar e Martinari, 2003.

CECCIM, R.b. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário. Interface -

Comunicação, Saúde, Educação, 2005.

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. SÃO PAULO: ATLAS, 2010.

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação a Administração Geral. MANOLE, 2009.

COFEN, Dimensionamento de Enfermagem. COFEN

CUNHA ICKO, Ximenes Neto Frg. COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DE ENFERMEIRAS: UM

NOVO VELHO DESAFIO?. Texto Contexto Enferm. GAIDZINSKI, R. (et.al). Diagnóstico de

Enfermagem na prática clínica. 1 ed. PORTO ALEGRE: Artmed, 2008.

HUNTER, James C. O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança.

SEXTANTE, 2004.

MOTTA, Kamb; Munari. Os Pontos Críticos das Atividades do Enfermeiro-Gestor no Hospital

Público. 1 ed. Revista Eletrônica de Psicologia e Políticas Públicas, 2009. PAULA M, Peres Am.
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PROCESSO DE TRABALHO E COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO ENFERMEIRO DA

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. Rev Rene. SANTOS, Alvaro Da Silva (org.); Miranda. a

Enfermagem Na Gestão em Atenção Primária a Saúde. MANOLE, 2007.

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado II

Ementa: Metodologia aplicada à prática da assistência de enfermagem aos pacientes em situações

de urgência e emergência, tratamento clínico e /ou cirúrgico e assistência de enfermagem ao

paciente crítico. Metodologia aplicada à prática da assistência de enfermagem aos pacientes

pediátricos.

Bibliografia Básica

KAWAMOTO, Emilia Emi; Fortes. Fundamentos de enfermagem. EPU, 2001.

NANDA INTERNATIONAL,. Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: Definições e Classificação

2012-2014. Grupo A, 2012.

SMELTZER, Suzanne C; Bare. Brunner e suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica.

GUANABARA KOOGAN, 2005.

Bibliografia Complementar

CARPENITO, L. J. Plano de cuidados de enfermagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.

CLARK, Jane C; Mcgee. Enfermagem oncologica: um currículo básico. ARTMED, 1997.

GUYTON, Arthur C; Hall. Fundamentos de guyton: tratado de fisiologia médica. GUANABARA

KOOGAN, 2002.

HUDAK, Carolyn M; Gallo. Cuidados intensivos de enfermagem: uma abordagem holística.

GUANABARA KOOGAN, 1997. KAWAMOTO, Emilia Emi (coord.). Enfermagem comunitária.

EPU, 1995.

LOWDERMILK, Deitra Leonard; Perry. O cuidado em enfermagem materna. ARTMED

MARIA, Vera Lucia Regina. Exame clínico de enfermagem do adulto: focos de atenção

psicobiológicos como base para diagnósticos de enfermagem. IATRIA, 2008. NETTINA, Sandra

M. Pratica de enfermagem. GUANABARA KOOGAN, 2007.

STRIGHT, Barbara R; Harrison. Enfermagem materna e neonatal. GUANABARA KOOGAN,

1998.
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Disciplina: Monografia / TCC

Ementa: Análise de elementos gerais e técnicos que fundamentam a pesquisa científica.

Apresentação de técnicas usuais utilizadas em trabalhos científicos, de acordo com as normas da

ABNT. Análise e sistematização de procedimentos técnicos e metodológicos para preparação e

apresentação de monografias.

Bibliografia Básica

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. Nbr 6023: informação e

documentação - referências - elaboração. ABNT, 2002.

LAKATOS, Eva Maria; Marconi. Fundamentos de metodologia científica. Atlas, 2010.

MARTINS, Gilberto de Andrade; Lintz. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de

conclusão de curso. Atlas, 2007.

Bibliografia Complementar

PESSOA, S. Dissertação não é bicho-papão: desmistificando monografias, teses e escritos

acadêmicos. RJ: Rocco, 2005.

SALOMON, Delcio Vieira. Como fazer uma monografia. MARTINS FONTES, 2000.

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico, Editora: CORTEZ, Autor:

SEVERINO, ANTONIO JOAQUIM, Ano: 2003, Quantidade: 6. CORTEZ, 2003.

UNIVERSITAS CIÊNCIAS DA SAÚDE. Revista Científica da Faculdade de Ciências da Educação

e Saúde do Centro Universitário de Brasília. Universitas Ciências da Saúde.

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. PERSPECTIVA, 1977.

Unidade Curricular – 10º semestre

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado III

Ementa: Aplicação dos conhecimentos e habilidades adquiridas no curso na prática assistencial em

unidades básicas de saúde, ambulatórios e hospitais.

Bibliografia Básica

CARPENITO, L. J. Plano de cuidados de enfermagem e documentação. Porto Alegre: Artes

Médicas, 1999.
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NETTINA, Sandra M. Pratica de enfermagem. GUANABARA KOOGAN, 2003.

NANDA INTERNATIONAL. Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: Definições e Classificação

2012-2014. Grupo A, 2012.

Bibliografia Complementar

HUDAK, Carolyn M; Gallo. Cuidados intensivos de enfermagem: uma abordagem holística.

GUANABARA KOOGAN, 1997.

KAWAMOTO, Emilia Emi; Fortes. Fundamentos de enfermagem. EPU, 2001.

LOURDERMIEL/PERRY/BOBAY. O cuidado em enfermagem materna. SP: artmed, 2001.

STRIGHT, Barbara R; Harrison. Enfermagem materna e neonatal. GUANABARA KOOGAN,

1998.

MARIA, Vera Lucia Regina. Exame clínico de enfermagem do adulto: focos de atenção

psicobiológicos como base para diagnósticos de enfermagem, Editora IATRIA, Autor MARIA,

VERA LUCIA REGINA, Ano: 2008, Quantidade 2. IATRIA, 2008.

Disciplina: Tópicos Especiais – Biossegurança e Práticas Biomédicas

Ementa: Aspectos éticos, legais, técnicos e práticos de Biossegurança na atuação profissional em

Enfermagem.

Bibliografia Básica

CARPENITO, L. J. Plano de cuidados de enfermagem e documentação. Porto Alegre: Artes

Médicas, 1999.

NANDA INTERNATIONAL, Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: Definições e Classificação

2012-2014. Grupo A, 2012.

NETTINA, Sandra M. Pratica de enfermagem. GUANABARA KOOGAN, 2003.

Bibliografia Complementar

HUDAK, Carolyn M; Gallo. Cuidados intensivos de enfermagem: uma abordagem holística.

GUANABARA KOOGAN, 1997. KAWAMOTO, Emilia Emi; Fortes. Fundamentos de

enfermagem. EPU, 2001.

LOURDERMIEL/PERRY/BOBAY. ,. O cuidado em enfermagem materna. SP: artmed, 2001.

MARIA, Vera Lucia Regina. Exame clínico de enfermagem do adulto: focos de atenção
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psicobiológicos como base para diagnósticos de enfermagem, Editora: IATRIA, Autor: MARIA,

VERA LUCIA REGINA, Ano: 2008, Quantidade: 2. IATRIA, 2008. STRIGHT, Barbara R;

Harrison. Enfermagem materna e neonatal. GUANABARA KOOGAN, 1998.

Ética, Cidadania e Realidade Brasileira I

Ementa: Reflexões sobre ética e cidadania numa perspectiva histórica e o debate sobre realidade

brasileira.

Bibliografia Básica

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 16 ed. Rio de Janeiro:

Civilização Brasileira, 2013.

SÁNCHEZ VASQUEZ, Adolfo. Ética. 34 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

Bibliografia Complementar

COMPARATO, Fabio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. 3 ed. São Paulo:

companhia das Letras, 2006.

MOUFFE, Chantal. O regresso do político. Portugal: Gradiva, 1996.

PEGORARO, Olinto A. Ética dos maiores mestres através da história. 4 eds. Rio de Janeiro: Vozes,

2010.

PINSKY, Jaime, PINSKY, Carla Bassanezi, (orgs.). História da cidadania. 5 ed. São Paulo:

Contexto, 2010.

SIDEKUM, Antonio. Ética e alteridade: a subjetividade ferida. São Leopoldo: Unisinos, 2002

Ética, Cidadania e Realidade Brasileira II

Ementa: Debate ético na contemporaneidade e a educação em Direitos Humanos. Políticas públicas.

Bibliografia Básica

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 16 ed. Rio de Janeiro:

Civilização Brasileira, 2013.

SÁNCHEZ VASQUEZ, Adolfo. Ética. 34 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.
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Bibliografia Complementar

COMPARATO, Fabio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. 3 ed. São Paulo:
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Contexto, 2010.
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2.7 Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Curricular do Curso de Enfermagem é uma atividade didático-pedagógica e

conforme as Diretrizes Curriculares, a prática profissional da Enfermagem desenvolve-se por meio

do Estágio Curricular Supervisionado (ECS).

Trata-se de um conjunto de disciplinas que oferecem oportunidades para o estudante aplicar

os conhecimentos teóricos nos diversos cenários de prática da saúde, momento este de

desenvolver o trabalho interdisciplinar. Assim, o currículo deve oportunizar carga horária e espaço

para esse desenvolvimento.

O Estágio é um conjunto de atividades de formação, realizadas sob a supervisão de docentes

da instituição formadora, e acompanhado por profissionais, em que o estudante experimenta

situações de efetivo exercício profissional.

O estágio supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular as competências

desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades formativas, de caráter teórico ou

prático (BRASIL, 2005, p.3).

O Estágio Curricular Supervisionado tem o papel de elemento integrador na formação do

enfermeiro, oferecendo ao estudante oportunidades de ampliar e utilizar as habilidades, os

conhecimentos e as atitudes adquiridos no curso para responder às necessidades e aos desafios da

realidade dos serviços de saúde.
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A meta do estágio será, portanto, o desenvolvimento de um saber teórico-prático que exija

uma postura investigativa e problematizadora da realidade de saúde, integrando suas ações ao

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem.

O estágio supervisionado está distribuído em disciplinas sendo realizado de acordo com a

área de atuação, nos cenários de prática em instituições conveniadas com o UniCEUB, sendo estes

de atendimento público (Secretara de Saúde do Distrito Federal – SES/DF) ou espaços privados.

Os Estágios Supervisionados do curso de Enfermagem do UniCEUB são realizados nos 3

(três) últimos semestres do curso (oitavo, nono e décimo semestres) com carga horária total de 825

horas, divididas da seguinte forma:

● Estágio Curricular Supervisionado I – 225 horas;

● Estágio Curricular Supervisionado II – 225 horas;

● Estágio Curricular Supervisionado III – 375 horas.

A equipe do setor de estágio é formada por:

● Supervisor de estágio: coordena, acompanha e avalia todas as atividades do setor;

● Orientador de prática: é responsável pela organização, operacionalização das atividades,

acompanhamento e avaliação do aluno no cenário de prática;

● Estagiários: alunos regularmente matriculados nas disciplinas Estágio Curricular

Supervisionado I, II e III.

Objetivo geral

Capacitar os alunos a desenvolver a assistência de enfermagem, utilizando a sistematização

da assistência de enfermagem para a individualização do cuidado.

Objetivos específicos

● Permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando uma melhor

qualificação do futuro profissional;

● Proporcionar e facilitar o relacionamento interpessoal;

● Propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e experiências no campo

profissional;

● Promover a integração entre o acadêmico e a comunidade.

● Desenvolver a capacidade de observação clínica, análise, reflexão, avaliação do processo e

tomada de decisão em situações reais de trabalho.
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● Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem de acordo com os preceitos

científicos da profissão.

● Formar profissionais capazes de prestar assistência de enfermagem individualizada a

clientes, identificando sinais e sintomas, planejando executando e avaliando a assistência

com base nas necessidades biopsicossociais do cliente e da comunidade, utilizando o

processo de enfermagem como metodologia.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I

Com carga horária de 225 h (15 créditos) é oferecido no 8º período do Curso.

Esse estágio permite ao aluno a prática da Enfermagem Comunitária, da Saúde Mental, e da

clínica médica, principalmente as ações de menor complexidade, relacionada às atividades

desenvolvidas nos Programas de Atenção à Saúde como a ESF, proporcionando ao aluno

conhecimentos de saúde coletiva, voltados grupos populacionais com vistas a saúde da mulher,

saúde da criança e saúde do adulto, além de atividades ao indivíduo portador de transtorno mental,

frequentador do CAPS e ainda indivíduos com necessidades especiais de reabilitação.

Este estágio é realizado no âmbito da rede pública de saúde do DF, por meio de convênio

celebrado entre a SES/DF e o UniCEUB, de acordo com a Instrução Operacional, sobre as

atividades curriculares de alunos matriculados nos cursos de graduação para estágio, nas estruturas

orgânicas da SES/DF, Diário Oficial nº 219 de 21 de outubro de 2013 e por meio da política de

regionalização da SES/DF, ficando assim toda a região norte sob os cuidados do UniCEUB,

contando com as unidades de Paranoá, Sobradinho, Planaltina e Asa Norte, e na região Sul, com

designação das unidades de saúde de Taguatinga, Samambaia e Recanto das Emas, permitindo

assim ao aluno, vivenciar a prática no Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal.

A atuação do futuro profissional inclui o acompanhamento coletivo e individualizado nas

etapas de promoção à saúde, prevenção às doenças e reabilitação e recuperação do indivíduo no que

couber.

Os cenários de ensino-aprendizagem são os serviços de atenção à saúde no nível local

(SES/DF), em Unidades Básicas de Saúde, Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS).

Cenários atuais para o estágio curricular supervisionado I:

● Centro de Saúde em Planaltina/DF, Sobradinho e Asa Norte;

● Centro de Saúde em Taguatinga, Samambaia e Recanto das Emas;

● Centro de Atenção Psicossocial – CAPS de Planaltina e da Asa Norte – SES/DF;
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II

Com carga horária de 225 h (15 créditos) é oferecido no 9º período do Curso.

Essa modalidade de estágio também está contemplada no Termo de Convênio firmado entre

o UniCEUB e a SES/DF e permite ao aluno o atendimento individualizado na área hospitalar,

desenvolvendo as habilidades e competências concernentes ao atendimento hospitalar, com ênfase

ao desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE.

Esta modalidade permite ao aluno estabelecer as atividades prioritárias do profissional

Enfermeiro, inclusive desenvolvendo a habilidade de tomada de decisão, proporcionando ao cliente

bem-estar e maior qualidade de vida durante o período de permanência deste na unidade hospitalar.

O estágio deve favorecer o aprofundamento no desenvolvimento da competência

(conhecimentos, habilidades e atitudes) para a realização de ações voltadas ao cuidado integral às

necessidades individuais, coletivas e gestão do cuidado em saúde/enfermagem e de serviços de

saúde no contexto da área hospitalar considerando as políticas de saúde, as Redes de Atenção à

Saúde e o cuidado integral ao indivíduo na área específica.

Nesta disciplina os alunos realizam atividades em Unidades de Urgência e Emergência,

Pediatria, Clínica Médica, Obstetrícia, Centro Cirúrgico, Clínica Cirúrgica e Unidade de Cuidados

Paliativos. Este estágio também é desenvolvido em unidades da Secretaria de Saúde do Distrito

Federal / SES/DF.

Atualmente os cenários de estágio são:

● Box Adulto do Hospital Regional de Planaltina - HRP/SES/DF;

● Centro Cirúrgico e clínica cirúrgica do Hospital Regional de Planaltina –

HRP/SES/DF;

● Pronto Socorro do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN/SES/DF;

● Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga – HRT/SES/DF;

● Pediatria do Hospital Regional de Sobradinho – HRS/SES/DF;

● Pediatria do Hospital de Santa Maria – HSM/IGES/DF;

● Hospital de Apoio de Brasília Ala A (oncologia) – SES/DF;

● Ortopedia do Hospital de Base – HBB/IGES/DF.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III

Com carga horária de 375 h (25 créditos) é oferecido no 10º período do Curso.

102



103

O estágio deve favorecer o aprofundamento no desenvolvimento da competência

(conhecimentos, habilidades e atitudes) para a realização de ações voltadas ao cuidado integral às

necessidades individuais, coletivas e gestão do cuidado em saúde/enfermagem e de serviços de

saúde no contexto da área hospitalar considerando a Rede Privada de Hospitais do Distrito Federal,

devidamente conveniados com o UniCEUB.

As modalidades de Assistência Hospitalar de Alta Complexidade e Administração e Gestão

dos Serviços de Enfermagem serão realizadas durante a execução do Estágio Curricular

Supervisionado III, e delineia as ações do discente junto a Unidade de Terapia Intensiva – UTI e

permite ainda que o mesmo tenha a visão de gerenciamento das unidades que compõem o hospital,

desenvolvendo para isso o seu censo de liderança, ação esta inerente ao profissional Enfermeiro

junto da sua equipe de trabalho.

O Estágio Curricular Supervisionado III é realizado em instituições de saúde privadas que

firmam parceria com a IES por meio de Termos de Convênios, sendo estes o Hospital Santa Luzia,

Hospital Santa Helena, Hospital do Coração do Brasil, Hospital Pronto Norte e Hospital Santa

Lúcia.

Nesta modalidade de estágio os alunos realizam atividades próprias de administração e

gestão das equipes de Enfermagem, permanecendo para isso nas unidades de atendimento

hospitalar, sob os olhares mais críticos dos enfermeiros gestores das unidades de trabalho,

recebendo uma supervisão indireta dos orientadores de prática da IES.

Esta ação é importante para que o aluno desenvolva seu senso de responsabilidade enquanto

gestor da unidade, com desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para a

manutenção dos trabalhos de qualidade e ainda na manutenção do bem-estar não somente dos

clientes por ele atendidos, mas também de toda a equipe sob sua supervisão.

Ainda nesta concepção, o aluno realizará seu atendimento nas unidades de saúde de alta

complexidade, principalmente na UTI, onde desenvolverá habilidades e competências próprias para

níveis de atendimento que exijam conhecimento mais específico do ponto de vista clínico.

O estágio curricular supervisionado permite que o aluno realize a prática clínica-hospitalar

dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. Tem como benefícios a aceleração da

formação profissional, a motivação pelo estudo continuado, assimilação do conteúdo teórico

aprendido e as definições pessoais face ao futuro exercício profissional e ainda se orienta pelos

valores éticos e profissionais presentes na proposta pedagógica da Instituição e no Projeto

Pedagógico do Curso.
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A respeito do processo de avaliação do estágio, ressalta-se que este utiliza instrumentos

próprios, especificamente elaborados, sendo a avaliação do estágio um processo contínuo e

sistemático, estando sob a responsabilidade do docente supervisor de estágio com a participação dos

orientadores de prática e no estágio curricular supervisionado III soma-se também a avaliação do

Enfermeiro gestor do local onde o aluno realizou suas atividades de campo.

A avaliação deverá se adequar em função das atividades específicas de cada campo de

estágio e seus instrumentos deverão ser apresentados ao aluno no primeiro dia de estágio, devendo o

mesmo ser avaliado mediante critérios que se relacionem com a observação de atitudes,

habilidades/destrezas e conhecimentos teóricos e práticos.

Ao final de cada campo de estágio, o aluno deverá apresentar um trabalho específico da

área, nos moldes de estudo de caso que contribuirá como um dos critérios de avaliação do

aluno/estagiário.

O aluno de Enfermagem também pode participar de programas de estágio supervisionado

não obrigatório conforme preconizado na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe

sobre os estágios supervisionados de estudantes e para isto, deverá ser realizado um termo de

compromisso entre o UniCEUB e a instituição concedente da atividade de estágio, adequando-se

aos princípios norteadores da formação em Enfermagem e à etapa da formação e calendário escolar

que o aluno se encontra.

Além disso, a coordenação de Enfermagem procura avaliar as condições das instalações da

parte concedente do estágio, assim como requisita um relatório de atividades realizadas em campo

de estágio, certificando-se para isso do desenvolvimento das habilidades e competências

importantes para a formação do profissional Enfermeiro.

2.8 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

De acordo com as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de

Graduação em Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 3/2001) é exigido de todos os estudantes,

como requisito básico para sua formação, a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso

(TCC).

O TCC contribui para que a formação na Graduação de Enfermagem assegure a articulação

entre ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino crítico, reflexivo, criativo, que

leve à construção do perfil almejado, estimulando a realização de experimentos e/ou projetos de
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pesquisa; socializando o conhecimento produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos

modelos explicativos do processo saúde-doença (Resolução CNE/CES nº 3/2001).

Assim, para a conclusão do curso de Bacharelado em Enfermagem é exigido a realização

detrabalho científico, cuja problemática tenha surgido das vivencias acadêmicas nos serviços de

saúde e/ou participação em Núcleos/Grupos de Pesquisa.

Neste Curso, o TCC é uma disciplina obrigatória, com 5 créditos, e com carga horária total

de 75 horas/aula realizada sob a supervisão de um docente.

O TCC deve ser elaborado individualmente pelo estudante sob tutoria de um orientador

(docente do curso), sendo permitida a coorientação por outro professor ou por orientador de prática,

observando-se as seguintes situações:

1º Para fundamentação dessa atividade, será oferecida a disciplina de Trabalho de Conclusão

do Curso, de caráter obrigatório.

2º O tema do TCC deverá ser extraído da vivência do estudante, ao longo do curso, por

intermédio das atividades previstas nas estruturas curriculares. O estudante terá acesso às

informações sobre o desenvolvimento do TCC desde seu ingresso na Universidade e nas disciplinas

das estruturas curriculares.

3º Os projetos de Iniciação Cientifica, com ou sem financiamento, poderão ser considerados

como TCC, desde que finalizados e que tenham relatórios parciais e finais apresentados.

4º As atividades de tutoria acadêmica ou vinculadas a programas de cultura e extensão

universitária não serão consideradas como TCC.

5º Seu desenvolvimento ocorre a partir do 8º semestre do curso, articulado com a disciplina

de Métodos de Projetos a qual deve fundamentar a elaboração de um Pré-Projeto de Pesquisa para o

desenvolvimento do TCC que será realizado no 9º semestre do curso. Desta forma o aluno e o

professor/orientador poderão no 10º semestre publicar o trabalho em periódico de sua escolha.

A apresentação do TCC dar-se-á na modalidade oral, com o propósito de avaliação e de

disseminação da geração de conhecimento, onde o aluno deverá entregar o trabalho (artigo ou

monografia) com uma semana de antecedência para análise dos avaliadores e realizar a

apresentação oral sob avaliação de uma banca examinadora, composta por 2 (dois) avaliadores.

O TCC deverá ser redigido em forma de artigo científico.

O artigo deverá ser apresentado de acordo com as normas da ABNT fornecidas pelo

professor da disciplina.

Os avaliadores serão docentes com títulos de mestres ou doutores que atuam no curso de
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Graduação de Enfermagem.

2.9 Atividades Complementares

As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o curso de

Graduação e são as atividades que não estão incluídas nas práticas pedagógicas, previstas no

desenvolvimento regular das disciplinas, das matrizes curriculares dos cursos de graduação, desde

que adequadas à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno.

No curso de Bacharelado em Enfermagem, o cálculo do número de horas segue a

recomendação de 5 a 6% do total da carga horária da matriz curricular do curso, o que equivale a

200 horas sendo que a análise e o cômputo dessas atividades serão realizadas pela Central de

Relacionamento (Bloco 1), via processo autuado pelo aluno.

As atividades complementares serão escolhidas pelo graduando, levando-se em

consideração, entre outras, participação em projetos de pesquisa, cursos de extensão, de língua

estrangeira e de informática, bem como grupos de estudo desde que orientados por docentes,

atividade de monitoria e representatividade estudantil, além de participação em congressos,

jornadas, oficinas, minicursos ou ainda trabalhos voluntários, conforme as categorias elencadas no

quadro abaixo.

Categoria A – Atualização

Atividades Requisitos Pontos

(mínimo – máximo)

Participar como ouvinte em

eentos como seminários,

palestras, congressos,

conferências, jornadas, fóruns,

etc...

Apresentar certificado de

participação

20 por evento (0-100)

Participar como ouvinte em

bancas de monografia

Declaração do presidente da

banca

2 por banca (0-50)

Participar de Semana

Científica do curso

Apresentar certificado de

participação

20 por evento (0-100)
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Categoria B – Produção Científica

Atividades Requisitos Pontos

(mínimo-máximo)

Participar como conferencista

ou debatedor em eventos da

área de graduação como

seminários, palestras,

congressos, conferências,

jornadas, mesas redondas,

fóruns, etc...

- Sem resumo: apresentar

certificado.

- Com resumo: cópia do

resumo, da capa e do índice.

100 por participação (0-200)

Participar como conferencistas

ou debatedor em eventos fora

da área de graduação, como

seminários, palestras,

congressos, conferências,

jornadas, mesas redondas,

fóruns, etc...

- Sem resumo: apresentar

certificado.

- Com resumo: cópia do

resumo, da capa e do índice.

100 por participação (0-200)

Pesquisa realizada sob

orientação de docente do curso

ou da faculdade

Relatório do aluno com a

assinatura do professo

orientador (no mínimo por um

semestre)

100 por pesquisa

Publicação de trabalhos em

revistas indexadas

Cópia do artigo, da capa de

revista e do índice.

100 por publicação

Participação como bolsista em

programas de iniciação

científica (PIC, PIBIC).

Apresentação do certificado

emitido pela instituição

resp0onsável (no mínimo por

um semestre)

100 para a participação durante

um semestre completo. (0-200)

Categoria C – Comprometimento Social
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●

Destaca-se ainda que o curso de Bacharelado em Enfermagem do UniCEUB frequentemente

oferece atividades complementares como palestras, cursos de extensão, oficinas, realizadas pelos

orientadores de prática, docentes ou ainda por profissionais convidados, com o intuito de aproximar

o aluno dos conteúdos específicos do curso com necessidade de desenvolvimento de habilidades ou

ainda pela relevância dos conteúdos, podendo estes eventos serem realizados por alunos

matriculados em todos os semestres do curso.

Cabe ressaltar que as disciplinas que necessitam do desenvolvimento de habilidades clínicas

ou ainda as unidades curriculares específicas para a formação do enfermeiro, realizam visitas

técnicas acompanhadas pelos docentes responsáveis pelas mesmas ou ainda pelos orientadores de

prática.

O curso de enfermagem do UniCEUB utiliza o Centro de Atendimento à Comunidade –

CAC como clínica escola, localizado no Edifício União, no Setor comercial Sul. Este serviço atende

a comunidade e por meio da consulta de enfermagem, com foco na promoção à saúde e prevenção
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do adoecimento oportuniza que os alunos desenvolvam suas habilidades voltadas para o indivíduo e

para a comunidade.

A Semana da Enfermagem é um evento científico, oferecido anualmente onde são realizadas

atividades técnico-científicas como palestras, oficinas e minicursos e conta com a presença de

profissionais da área de Enfermagem apresentando temas atuais podendo ser em formato de painéis

dialogados, expostos pelos alunos dos diversos semestres do curso, com a presença de banca

examinadora.

3 ENSINO

3.1 Políticas de Ensino

O UniCEUB distingue dois pilares fundamentais para suas políticas de ensino: promover a

produção dos saberes gerados na práxis reflexiva e desenvolver, criticamente, os saberes e as

competências básicas para a sociedade do conhecimento. Neste sentido, aprendizagem e

competências são duas faces de uma política de ensino e formação, centradas na contextualização,

flexibilidade e interdisciplinaridade, e fortalecidas pelos projetos de monitoria, estagiário bolsista,

representação estudantil, entre outros. 

Ao estabelecer sua política de ensino, a IES procura compreender os saberes e as

competências requeridas pelo mundo do trabalho e oferecer um ensino de qualidade, direcionando

as atividades do processo ensino-aprendizagem para a formação de um profissional com pleno

domínio dos fundamentos da sua área de conhecimento, com capacidade de se apropriar das

inovações, de interagir com a tecnologia e com a sociedade da informação, bem como participar

ativamente como cidadão na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Desse modo, a

ação educativa entre professor e aluno deve ser vivida como o encontro de duas subjetividades, cada

qual sendo agente de sua própria história.

Na perspectiva do ensino como prática social, o ensino deve ser voltado para a produção da

aprendizagem significativa, que exija do estudante uma atividade investigativa e que lhe permita

vivenciar a pesquisa como um processo indispensável a sua aprendizagem. Deverá ser também um

ensino com extensão para possibilitar a compreensão da relevância social e política do processo de

produção do conhecimento.

A dimensão ética do ensino é balizada por uma ação que identifica e valoriza a diversidade,

que mantenha relações com o coletivo e com as construções históricas e sociais. Logo, reside no
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âmbito das práticas humanas. As dimensões multiculturais e pluriética, as de direitos humanos e a

ambiental visam à construção de uma nação democrática e à garantia e ao respeito dos direitos

humanos e legais.

O UniCEUB promove a articulação da pesquisa com o ensino e a extensão por meio de

atividades que buscam promover a inovação e o enriquecimento de seus programas de ensino, por

intermédio do apoio aos grupos de pesquisa, programa de iniciação científica e iniciação científica

júnior, com a finalidade de ampliar os conhecimentos da sociedade, dos agentes educacionais e de

seus educandos. No PDI, está descrita a política para a pesquisa e inovação com suas metas para o

período. Essas atividades integram o PPC dos cursos oferecidos na instituição.

No Curso de Enfermagem a política de ensino no âmbito do curso segue, portanto, as

políticas institucionais para os cursos de graduação pelo estímulo à qualificação docente,

assegurando a continuidade e crescimento das áreas do UniCEUB no ensino, pesquisa, extensão e

gestão e, ainda, sua participação na Pós-Graduação para fortalecer o vínculo entre graduação e

pós-graduação.

O importante é garantir a consolidação do projeto educacional do UniCEUB e enfrentar

criteriosamente os grandes desafios da educação atual:

∙ Investindo na construção do homem público, do profissional consciente dos seus direitos e dos

seus limites, empenhado na promoção do bem comum;

∙ Enfrentando os desafios da educação e da sociedade, implementando projetos que permitam as

transformações possíveis e necessárias, interagindo os interesses da comunidade acadêmicos com os

institucionais;

∙ Desenvolvendo competências técnicas e políticas que favoreçam a prática docente e a

formação continuada de professores e alunos.

Ressalta-se que os discentes do curso também são estimulados a participar dos eventos

científicos e acadêmicos promovidos pelo UniCEUB, tais como Congressos, Jornadas, Feiras e

Exposições. Assim como, dos programas de monitoria, das atividades de Extensão (Projetos de

Extensão) e Pesquisa, como PIC/PIBIC. 

3.2 Metodologia

3.2.1 Abordagem Metodológica
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O Curso de Enfermagem do UniCEUB utiliza procedimentos e técnicas de

ensino-aprendizagem que visam estimular a participação do discente nas atividades acadêmicas

oferecidas pela Instituição. Dentre estas, destaca-se principalmente as que aumentam o contato com

o mercado de trabalho e com a comunidade. Dessa forma, torna-se um interesse do curso em

viabilizar a integração do aprendizado teórico-prática, a contextualização e a interdisciplinaridade,

através das seguintes atividades:

a) atividades de campo e visitas técnicas à Órgãos de classe (COREN/DF, ABEN/DF,

Sindicato), Unidade Básica de Saúde (UBS) e Setores hospitalares: essas atividades proporcionam

que o aluno realize uma aproximação entre os conteúdos científico-acadêmicos vivenciados em sala

de aula, com a vivência da prática nos ambientes de trabalho, estabelecendo assim a importância da

atuação do enfermeiro na comunidade, levantando assim as situações-problema e desenvolvendo

seu senso crítico-reflexivo, no manejo clínico.

b) campanhas em comunidades carentes: o discente tem a oportunidade de participar de

ações que visam a promoção a saúde e a prevenção às doenças, entendendo assim o conceito de

saúde-doença e as atribuições do profissional frente as necessidades da população em geral,

estimulando assim a eficiência do profissional da área da saúde na realização dos princípios éticos

do SUS, no que compete a universalidade, integralidade e a equidade.

c) workshops e participação em congressos, oficinas e eventos similares – estimular os

discentes ao desenvolvimento do pensamento científico, na busca pela melhoria da categoria

profissional.

d) atividades práticas fazendo com que os discentes realizem atividades tanto nos

laboratórios da área básica da saúde - como os de anatomia, fisiologia, bioquímica e os

multidisciplinares - quanto nos específicos, como laboratório de Habilidades, Clínica Escola no Ed.

União, com atendimento da comunidade.

e) semana da Enfermagem que tem por objetivo apresentar ao corpo discente trabalhos de

profissionais enfermeiros, por meio de palestras, oficinas e cursos e desta forma estimular no aluno

a sensação de pertencimento ao curso e a profissão, assim como as evoluções da mesma nos

cenários profissionais.

f) projeto de iniciação científica para que os alunos possam realizar pesquisas na área de

grande relevância em saúde, tanto nas questões do manejo clínico mas também na gestão de saúde,

incentivando também a multidisciplinaridade.
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g) cursos de extensão também serão oferecidos ao longo do desenvolvimento do curso,

permitindo que o discente se mantenha em contínua atualização e crescimento de acordo com sua

área de atuação.

h) atividades de oficina, ofertadas pelos orientadores de prática do curo, com o intuito de

desenvolver o raciocínio clínico e reflexivo do aluno.

Todas as atividades desenvolvidas pelo corpo discente do curso de Enfermagem prestados à

comunidade ou em instituições conveniadas tem a supervisão direta do professor ou do orientador

de prática, sendo considerados espaços para o desenvolvimento dos estudos teórico-práticos.

Visando a interdisciplinaridade, tais atividades serão desenvolvidas nas disciplinas teórico- práticas

do Curso, com a integração de todos os semestres que compõem o mesmo, desde as disciplinas

básicas até as disciplinas específicas, de forma a trabalhar com metodologia ativa.

Nas demais disciplinas curriculares os conteúdos são tratados através de aulas expositivas,

seminários, problematização, estudo de casos e, até mesmo a simulação, como nos casos das

disciplinas de Saúde Mental, Sistematização da Assistência de Enfermagem, Semiotécnica, Saúde

do Adulto e do Idoso, Saúde da Mulher e Saúde da Criança. Como parte da formação profissional,

também são realizadas atividades integradas com outros cursos da Saúde que apresentam áreas

relacionadas à Enfermagem, como é o caso de fisioterapia, medicina, biomedicina, nutrição, estética

e educação física, propiciando e estimulando ao aluno a percepção e contextualização de seu papel

em uma equipe multiprofissional.

Acrescenta-se ainda a participação dos docentes de enfermagem em outros cursos de saúde

do UniCEUB, bem como em mesas redondas, em eventos realizados em outros cursos de graduação

da saúde do UniCEUB, assim como no Congresso do UniCEUB realizado todo ano, no mês de

outubro.

Ganham destaque também as iniciativas de docentes em utilizar metodologias ativas,

situações problema e estudo de casos, de modo que o aluno construa suas próprias aprendizagens e

atenda o perfil profissional.

3.2.2 Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo Ensino-Aprendizagem

O UniCEUB dispõe de um Núcleo de Educação a Distância, que oferta cursos e programas

de educação na modalidade a distância, tanto para o nivelamento dos alunos em disciplinas

específicas, como o caso de Língua Portuguesa, além dos níveis de extensão e aperfeiçoamento,

sequenciais, graduação e pós-graduação lato sensu.
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Também democratiza o conhecimento oportunizando o acesso da população a uma educação

de qualidade, pois desenvolve e executa projetos utilizando meios e Tecnologias da Informação e da

Comunicação (TICs), na modalidade semipresencial e a distância, no âmbito do ensino, da pesquisa

e da extensão.

O Núcleo ainda desenvolve e orienta a produção de material didático-pedagógico e

instrucional, destinados aos alunos de cursos presenciais, semipresenciais e a distância, desenvolve

e orienta a produção de material instrucional destinado à equipe docente de cursos a distância e de

cursos presenciais que ministram parte de seu curso ou disciplinas na modalidade à distância.

No curso de Enfermagem e nos demais cursos do UniCEUB, a Tecnologia da Informação e

Comunicação (TIC) é utilizada em todas as disciplinas dos cursos, tendo disponível uma sala de

vídeo conferência, SGI – espaço professor/coordenador, as salas de aula são dotadas de mídias

(computador, data show, som e internet, disponível também para os alunos o Wi-Fi.

O UniCEUB também disponibiliza meio eletrônico de comunicação entre professores e

alunos. Conhecido como Espaço Aluno, o serviço integra o Sistema de Gestão Institucional (SGI)

que corresponde a um sistema de apoio acadêmico, que centraliza serviços e simplifica o acesso do

aluno às informações acadêmicas, como listas de exercícios para acompanhamento das disciplinas,

calendário acadêmico, onde o professor informa datas importantes de entrega de trabalhos ou

publica datas de verificações de aprendizagem.

O SGI também possibilita ao aluno o gerenciamento de sua frequência semestral, bem como

os resultados (menções) das avaliações que tenha sido submetido. Do ponto de vista dos

professores, oferece diversas funcionalidades: a disponibilização de arquivos, o envio de mensagens

e a criação de eventos no calendário acadêmico de seus alunos.

O portal do UniCEUB dá acesso ao conhecimento de toda a estrutura institucional à

comunidade, seja interna ou externa. Para os discentes e professores, o acesso às informações sobre

eventos, curso, editais e notícias é importante uma vez que estimula a participação dos mesmos em

diversos programas da instituição.

O acervo digital da biblioteca é outro recurso tecnológico que amplia o acesso e o uso de

informações, de qualquer ponto, por um número muito maior de pessoas, simultaneamente. A

facilidade de acesso melhora a qualidade do processo ensino-aprendizagem e do desenvolvimento

dos projetos de pesquisa.

3.2.3 Mecanismos de Interação entre Docentes e Estudantes
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Entre recursos de tecnologias de informação e comunicação que atendem as necessidades

dos processos de ensino e aprendizagem, destacam-se:

-Portal www.uniceub.br: ambiente virtual concebido com o objetivo de disseminar conhecimento

produzido pela comunidade interna para além do ambiente acadêmico, apoiar a formação

multidisciplinar, otimizar o relacionamento com os egressos e concentrar as informações e serviços

institucionais. 

-Repositório Institucional: www.repositorio.uniceub.br, vinculado ao portal, disponibiliza a

produção acadêmica da IES em meio digital utilizando o DSPACE, para depósito de documentos

em qualquer formato e a disponibilização desses conteúdos na Internet de forma indexada,

facilitando a gestão dos trabalhos acadêmicos e sua indexação (metadados).

-Publicações Acadêmicas: www.publicacoes.uniceub.br, utiliza o SEER, uma ferramenta para

elaboração e gestão de publicações periódicas eletrônicas. Recomendado pela CAPES, o processo

editorial no SEER permite uma melhoria na avaliação da qualidade dos periódicos e uma maior

rapidez no fluxo das informações. Na IES, este recurso tecnológico é utilizado para gestão de suas

revistas científicas, incentivando o uso de padrões editoriais internacionais para periódicos on-line.

-Espaço Aluno: sistema online próprio acessível em dispositivos móveis (com versão mobile

para IOS e Android), apoia no relacionamento do discente com a Instituição, principalmente com os

docentes, disponibilizando os seguintes recursos:

•Acadêmico: acesso às disciplinas matriculadas e ao painel de desempenho do aluno, ao

conteúdo multimídia disponibilizado pelos docentes e aos espaços virtuais de interação da turma

(Classroom); acesso a grade horária dos cursos, ao registro das atividades complementares; acesso a

orientação de projeto final/monografia e aos planos de ensino das disciplinas; acesso aos congressos

institucionais. 

•Autoatendimento: módulos que dão autonomia ao aluno para resolver grande parte de suas

demandas online, sem comparecer pessoalmente à IES, permitindo a criação e acompanhamento

online de requerimentos e solicitações;

•Biblioteca: acesso online ao acervo físico e digital, bem como aos serviços da biblioteca, às

produções acadêmicas, periódicos multidisciplinares e internacionais;

•Comunicação: permite a comunicação virtual entre o aluno, professores e a IES com a

disponibilização de arquivos e mensagens dos professores e colegas de turma; participação de

grupos de trabalho colaborativos, acesso a notícias institucionais e contato com a Ouvidoria;

•Declarações: acesso online a declarações de matrícula, histórico acadêmico e grade horária,
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passe estudantil, entre outros.

•Matrícula: renovação online da matrícula.

•Publicações: acessos às publicações e ao repositório institucional.

•Avaliação Institucional: permite a aplicação online dos instrumentos de avaliação elaborados

pela CPA;

- Espaço Professor: sistema online próprio tem por objetivo facilitar o relacionamento entre o

professor e os alunos e apoiá-lo no desenvolvimento de suas atividades em sala de aula, que

permite:

•Comunicação: a comunicação virtual entre o professor e o aluno com a disponibilização de

arquivos e mensagens, bem como coordenar e monitorar trabalhos em grupo via Mural (ferramenta

de colaboração professor-aluno e aluno-aluno).

•Pauta: o acesso a todas as turmas onde é possível realizar a chamada on-line, registrando a

frequência do aluno, seu grau de participação e o item previsto no plano de ensino ministrado

naquela aula. Permite, ainda: imprimir o diário de classe mensal atualizado; consultar o rendimento

de cada aluno; verificar o andamento das aulas dadas em relação ao plano de ensino (planejado x

realizado); verificar o percentual de frequência de cada turma. 

•Classroom: solução que permite aos professores criar e receber tarefas, se organizar com a

criação de pastas em drive virtual para cada uma das tarefas, conversar em tempo real com os

alunos dentro ou fora da sala de aula, criar simulados e desenvolver atividades em grupo.

•Menção/Participação: o registro das menções das avaliações e o acompanhamento a

participação dos alunos nas atividades realizadas no curso com a consulta ao histórico de menções,

participações e frequência de cada aluno avaliado. 

•Avaliações: agendar avaliação para a turma com impacto na agenda online do aluno. 

•Orientação: permite a criação de grupos de orientação, registro e acompanhamento das

orientações e o envio e recebimento de arquivos entre os professores e alunos orientandos.

-Campus Online: para o desenvolvimento dos cursos e disciplinas a distância oferecidos

pela IES utilizando o AVA Moodle adaptado a proposta e modelo de ensino a distância do

UniCEUB, onde o foco da aprendizagem no estudante, a prioridade para os processos interativos e a

construção da autonomia do indivíduo são os princípios que orientam as ações pedagógicas da

EAD. O Campus Online recebeu uma identidade visual própria com layout responsivo e adaptado a

dispositivos móveis, ofertando aos seus usuários recursos como: acesso aos conteúdos de orientação

e dos cursos, livro digital, chat, transmissões ao vivo, avaliação eletrônica, fóruns, tutoria online,
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Wiki, Enquetes, entre outros.

-Hygia - sistema de gerenciamento das atividades ligadas a assistência à saúde nas

Clínicas-Escolas vinculadas aos cursos da IES, permitindo o acompanhamento e registro

permanente dos pacientes e seus prontuários. Assim, a prática profissional vivenciada pelo aluno no

atendimento a comunidade carente, sob a supervisão de profissionais é registrada e os atendimentos

são sistematizados e armazenados em meio digital. Diversas especialidades são atendidas:

ambulatórios básicos, geriatria, ortopedia, uroginecologia, avaliação nutricional, orientação e apoio

psicológico, entre outros. 

-Chronus Web - sistema de apoio a gestão de acervo e serviços da biblioteca universitária.

-Google for Education, plataforma educacional disponibilizada pela Google ofertada aos

alunos e professores que permite, em ambiente online, o acesso a uma conta de e-mail institucional,

drive com espaço ilimitado e a um pacote de ferramentas que permite aos alunos realizar as

atividades acadêmicas de forma colaborativa produzindo textos, desenhos, tabelas, mapas e imagens

ao mesmo tempo, mesmo que estejam em espaços físicos distintos, independente do dispositivo que

estejam utilizando (computadores, notebooks, celulares entre outros).

-Sistema de Gestão Institucional – SGI, solução de gestão administrativa e acadêmica,

desenvolvida pela IES, controla todo o ciclo de vida do aluno na instituição e as principais rotinas

acadêmicas do ingresso do aluno, o registro acadêmico (inclusive digital), histórico, controle de

pauta/frequência, o financeiro, conclusão do curso, até a diplomação. 

Além das soluções que subsidiam o desenvolvimento das atividades acadêmicas e

administrativas, o UniCEUB disponibiliza em seus laboratórios os recursos necessários para o pleno

desenvolvimento das atividades pedagógicas previstas nos programas das disciplinas dos cursos.
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3.3 Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem

3.3.1 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem das Disciplinas Presenciais

De acordo com o Regimento do UniCEUB, no seu Art. 67, a apuração do rendimento

escolar será feita por disciplina, abrangendo os aspectos de assiduidade e aproveitamento,

eliminatórios por si mesmos:

§1o A assiduidade será verificada pela frequência às aulas e às atividades de cada

disciplina.

§2o O aproveitamento é aferido, em cada disciplina ou módulo, mediante a exigência da

assimilação progressiva dos conhecimentos ministrados, avaliado por meio de verificações do

rendimento escolar realizadas ao longo do período letivo, conforme descrito no plano de ensino da

disciplina ou módulo.

Os alunos são avaliados por disciplina, por meio de critérios resultantes da análise das

avaliações teóricas, práticas e atitudinais. Cada tipo de instrumento avaliativo proporciona uma

determinada análise das habilidades desenvolvidas pelos alunos. De acordo com o art. 70 do

Regimento do UniCEUB o docente deve, por obrigatoriedade, aplicar pelo menos 2 (duas)

verificações do rendimento escolar por semestre.

As avaliações do curso de Enfermagem poderão ser realizadas por meio de combinação

entre, pelo menos, duas modalidades de instrumentos de avaliação conforme citado abaixo,

observadas as especificidades de cada unidade disciplinar:

(1) provas escritas e ou práticas da disciplina;

(2) relatórios: de visita, de aula prática, de pesquisa, de eventos;

(3) trabalhos em grupo, tais como seminários ou debates;

(4) controle de leitura: fichamento, resumo ou resenha de texto;

(5) auto-avaliação;

(6) análise de situações problema;

(7) análise de casos para conduzir a um desfecho clínico;

(8) projetos de pesquisa ou de extensão na área de Enfermagem ou Saúde;

(9) artigos científicos e ou relatórios acadêmicos na área de Enfermagem ou Saúde;

(10) e a Avaliação Multidisciplinar Cumulativa (AMC): que é uma verificação institucional

que objetiva avaliar o conhecimento, as competências e as habilidades adquiridas pelo discente nas

disciplinas do semestre; possibilitar aos gestores referência de avaliação dos cursos oferecidos pela
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Faculdade de Ciências da Educação e Saúde e possibilitar ao discente referência para auto

avaliação, resultando em proposição de medidas que levem à melhoria do projeto pedagógico do

curso, das condições didático-pedagógicas. Dessa forma, a AMC é mais um instrumento para a

tomada de decisões pelos gestores, além daqueles já utilizados: autoavaliação institucional,

avaliação de curso realizada pelo INEP e avaliação externa.

O Art. 68 relata que considerar-se-á aprovado o aluno que, em cada disciplina ou módulo,

obtiver:

a) frequência igual ou superior a 75% do total de aulas ou atividades programadas;

b) no mínimo, a menção final Médio - MM.

Para a elaboração da menção final, o docente deve considerar, ainda:

▪ Participação em aula;

▪ Domínio do conteúdo e capacidade de discussão dos temas abordados;

▪ Domínio das habilidades e competências exigidas pela(s) avaliação(ões) e

destacadas no plano de ensino do docente;

▪ Uso correto da língua portuguesa, raciocínio, redação coesa, clara e coerente

das questões discursivas, quando houver.

Dessa forma, o aproveitamento nos estudos é traduzido pelas seguintes menções, conforme

Art. 73 do Regimento do UniCEUB:

a) SS – Superior;

b) MS – Médio Superior;

c) MM – Médio;

d) MI – Médio Inferior;

e) II – Inferior;

f) SR – Sem Rendimento;

g) RF – Reprovado por Falta.

Cabe ressaltar que não haverá abono de faltas, ressalvados os casos previstos em legislação

específica. A falta do aluno a qualquer das atividades escolares importará em menção SR,

ressalvado o direito ao regime de exercício domiciliar (RED) devendo o conteúdo a ser avaliado,

bem como as competências, os mesmos do período escolar a que o aluno não compareceu. Cabe

ressaltar que disciplinas com caráter teórico-prático e as disciplinas específicas do curso de

Enfermagem, não implica direito ao RED.
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Conforme deliberação do NDE do curso e discutido e aceito pelo colegiado do curso de

Enfermagem, as avaliações das unidades disciplinares devem levar em consideração não somente as

menções recebidas em cada unidade avaliativa, como também as ações atitudinais do aluno frente

aos conteúdos e seu envolvimento e esforço pessoal, para o fechamento da menção final.

3.3.2 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem do Estágio Curricular
Supervisionado

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que

visa à preparação para o trabalho produtivo, e realiza-se por um conjunto de atividades de

aprendizagem social, profissional e cultural, prevista no projeto político-pedagógico de curso, sendo

atividade de responsabilidade da Instituição de Ensino.

As atividades de Estágio Curricular Supervisionado pela Resolução do Conselho Federal de

Enfermagem sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, pela Lei de

Regulamentação do Exercício da Enfermagem (Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986) e pelas

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (Resolução CNE/CES

Nº 3, de 07 de novembro de 2001); Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Entende-se por Estágio obrigatório os oferecidos como disciplina para integralização dos

créditos necessários para formatura no curso; ou não obrigatório, envolvendo um Termo de

Compromisso entre o aluno, a instituição de trabalho e a instituição de ensino.

O Estágio obrigatório definido no projeto político-pedagógico de curso e oferecido como

disciplina específica de Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem I, II e III, cuja carga

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma, é realizado com a supervisão do docente

do curso de enfermagem, e acompanhado de forma direta pelos orientadores de prática e possui

cobertura de seguro-saúde pelo UniCEUB.

O Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem consiste na aplicação prática,

orientada e dirigida, dos conhecimentos teóricos em instituições de saúde (Unidades Básica de

Saúde, Ambulatórios, Hospitais, Unidades Especializadas, entre outras) desenvolvida por cada

aluno, individualmente, sob supervisão de professor do UniCEUB e de orientador de prática, no

âmbito da rede do Sistema Único de Saúde, nos diferentes níveis de complexidade da atenção à

saúde.

A avaliação dos estagiários para que eles tenham, ao final do semestre, uma menção que seja

correspondente ao seu desempenho, será realizada de acordo com uma ficha compartilhada com
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todos os orientadores e alunos.

Esta ficha de avaliação é preenchida pelo orientador de prática ao final de cada rodada de

estágio e foi determinada a partir de um trabalho conjunto envolvendo os orientadores, a

coordenação do curso de enfermagem, supervisão de estágios e discutida junto do colegiado do

curso. Ela é revista anualmente para que se adeque às situações do cotidiano de cada área de

estágio.

A principal proposta da ficha de avaliação é de fornecer aos orientadores e aos alunos uma

visão do desenvolvimento diário e ao longo do semestre das habilidades necessárias para o

aperfeiçoamento prático em cada área.

A menção final terá como base todas as menções obtidas pelo aluno durante o semestre,

porém não é a média das menções parciais e variarão conforme o nível de rendimento global do

aluno. Isto é sustentado pelo parágrafo 3º do artigo 50 do Regimento Geral do CEUB, que diz em

seu parágrafo 3º, que a menção final não representa a média das menções parciais, devendo, antes,

significar o julgamento final e global do aproveitamento nos estudos.”

O Regimento Geral do CEUB, que define regras para o Estágio Curricular Supervisionado,

em seu Artigo 55, dispõe que os estágios supervisionados constam de atividades de prática

pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho, com ou sem vínculo empregatício e em

seu Parágrafo único, consta que para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total

do estágio, prevista no currículo do curso, podendo-se nela incluir as horas destinadas ao

planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.

Assim, no caso de faltas, o aluno deverá repor as horas perdidas para integralizar a carga

horária de estágio. Esta reposição será acompanhada pelo orientador de prática. É necessário

reforçar que a assiduidade e pontualidade, independente de reposições, fazem parte dos critérios de

avaliação do estagiário.

O fechamento da menção será realizado pelo Supervisor de Estágios, sendo que este

fechamento será um retrato da evolução do aluno e não uma mera soma de menções parciais. A

avaliação do aluno será realizada na ficha de avaliação no último dia de estágio do aluno no campo.

Durante as avaliações o orientador de prática deverá analisar e demonstrar os pontos fortes e

os pontos a desenvolver do acadêmico, deixando-os claros e escritos na ficha de avaliação do aluno.

A ficha de avaliação é elaborada no Google Docs, dessa forma o compartilhamento remete à

ciência do documento e de seus dados, tanto pelos alunos quanto pela Supervisão de Estágios.

As faltas, independente das causas, acarretarão diminuição de menção, pois afetam o item
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assiduidade contido na ficha de avaliação. O limite estabelecido para reposição é de 3 (três) faltas

justificadas no semestre.

AVALIAÇÃO DO ESTUDO DE CASO: O estudo de caso deverá seguir as normas do

documento “NORMAS PARA CONSTRUÇÃO DO ESTUDO DE CASO” e as normas da ABNT.

Tais documentos serão enviados aos alunos via classroom. A correção será realizada pelo orientador

de prática e pela supervisora de estágios, portanto o aluno receberá uma menção final de acordo

com as correções e discussão dos trabalhos realizados pelos profissionais citados anteriormente.

A correção e avaliação do estudo de caso serão enviados para o aluno via Google

Classroom. O aluno que desejar realizar alguma contestação ou esclarecer alguma dúvida terá o

prazo de 8 dias após a entrega da correção. O aluno que não entregar o estudo de caso na data

estabelecida, obterá menção II (não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo).

Trabalhos idênticos ou com comprovação de plágio receberão menção II.

MENÇÃO FINAL ESTÁGIOS: A menção final da disciplina será fechada considerando o

seguinte:

Menção 1 = menção final dos campos de prática

Menção 2 = menção final dos estudos de caso

NORMAS SOBRE AS MENÇÕES: As avaliações serão realizadas sob a forma de menções

definidas pelo CEUB da seguinte forma:

● SS, MS e MM são menções que aprovam, variando conforme o nível de rendimento global do

aluno;

● MI e II são menções que não aprovam, variando conforme o nível de rendimento global do aluno;

● RF é a menção final para o aluno que obteve menção para aprovação, mas que ultrapassou o limite

de faltas. O percentual limite de faltas é de 25% da

carga horária total da disciplina;

A menção final não representa a média das menções parciais, devendo antes significar o

julgamento final e global do aproveitamento nos estudos.

3.3.3 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem do

Trabalho de Conclusão de Curso

Entende-se por Trabalho de Conclusão de Curso em Enfermagem - TCCE uma modalidade
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de atividade obrigatória do Curso de Graduação em Enfermagem, que consiste na elaboração de um

trabalho sob a orientação de um docente, na forma de pesquisa, que possibilite uma reflexão da

formação profissional. As atividades de orientação, elaboração, apresentação e avaliação do TCCE

são parte integrante da disciplina de Métodos de Projetos, desenvolvidas, em caráter instrumental,

no oitavo e nono semestre do Curso de Enfermagem do UniCEUB. O Trabalho de Conclusão de

Curso em Enfermagem é individual.

O TCCE proporciona a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, instrumentalizando o

Acadêmico na produção e socialização do conhecimento científico e tem por objetivo desenvolver e

articular teoria e prática; aperfeiçoar habilidades desenvolvidas na busca em bases de dados

indexados; aprimorar habilidades na leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos.

Para o desenvolvimento desta unidade disciplinar cada aluno deverá escrever e apresentar

em data previamente estabelecida, individualmente, um trabalho de conclusão de curso/monografia

com tema pertinente ao curso de enfermagem.

No início de cada semestre, o aluno recebe por intermédio do professor responsável pela

disciplina de TCC/Monografia, a relação dos docentes orientadores de TCC do semestre, bem como

a linha de pesquisa de cada orientador.

O aluno deverá escolher um professor como orientador do TCC, sendo que a designação do

docente orientador de TCC/aluno é obrigatória, desde a elaboração até a conclusão dele. Havendo

necessidade, dentro da lógica do tema escolhido para o desenvolvimento do TCC, o aluno poderá

solicitar a presença de um coorientador, com vistas a facilitar o desenvolvimento do trabalho.

No período pré-estabelecido no início de cada semestre, cada aluno deverá entregar a versão

final do seu trabalho e realizar uma apresentação oral de 20 minutos para uma banca composta pelo

professor orientador e dois outros professores do curso de enfermagem que avaliarão o trabalho do

aluno.

Na entrega do trabalho o Professor da Disciplina emitirá sua menção parcial relacionada a

frequência e assiduidade do aluno, bem como a formatação final do trabalho.

No momento da apresentação oral do TCC o aluno terá três menções, de igual peso, para a

formação de sua menção parcial da banca, a saber:

a. Menção do professor orientador: o aluno deverá demonstrar cumprimento de prazos,

interesse, autonomia, correlação prática/teoria, evolução ao longo da orientação.

b. Parte escrita (menção atribuída por todos os membros da banca): serão avaliados a

forma, relevância, clareza, adequação objetivos/metodologia, revisão bibliográfica,
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conclusão.

c. c. Parte oral (menção atribuída por todos os membros da banca): com avaliação da

clareza, adequação ao tempo (18-22 minutos), adequação parte escrita/oral, adequação

do material utilizado, defesa do tema.

Atribuídas as menções individuais os professores irão debater para definir a menção parcial da

banca. Após a apresentação os alunos receberão a versão do seu trabalho com as correções a serem

realizadas e essa menção parcial só será lançada após a entrega da versão final corrigida. As

correções solicitadas pela banca deverão ser incorporadas aos trabalhos, com o prejuízo da Menção

da Banca ser reduzida no caso de não cumprimento. A menção parcial da Banca terá maior peso

sobre a menção parcial do professor da disciplina, mas as duas serão utilizadas na definição da

menção final.

4 EXTENSÃO

4.1 Políticas de Extensão

A Política Institucional de Extensão e Integração Comunitária do UniCEUB é uma mediação

entre a proposta pedagógica institucional, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e as

políticas de ensino e de pesquisa. Não é um fim em si mesma, mas o delineamento referente às

avaliações externas e internas.

Em decorrência das avaliações externas (avaliação institucional e de cursos pelo INEP, pelo

ENADE, pelo CPC) e das determinações legais, são implantadas as mudanças necessárias tanto no

âmbito institucional como no dos cursos de graduação ofertados pelo UniCEUB.

A Assessoria de Extensão e Integração Comunitária encarrega-se, no nível da Diretoria

Acadêmica, da articulação, avaliação e incremento de programas e ações que compõem o processo

de formação do corpo discente e que fortalecem a atuação profissional fazendo cumprir a

responsabilidade social e o relacionamento ético na sociedade.

Pelas disposições estatutárias e regimentais, a extensão e integração comunitária são

instituídas como um conjunto diversificado de ações que, de forma associada ao ensino e à

pesquisa, convergem para a consecução das finalidades propostas para o Centro Universitário de

Brasília. Tais ações desenvolvem-se mediante programas, projetos e atividades que visam à

melhoria constante do ensino em direção ao padrão de excelência proposto pela Instituição em seu
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Programa de Avaliação Institucional, com o fim de contribuir para o desenvolvimento da

comunidade acadêmica e da comunidade mais abrangente (o Distrito Federal, região do entorno e

mesmo outras regiões).

As atividades de extensão compõem a tríade das atividades fim da Universidade. Pela

natureza da Enfermagem, que tem como objeto primordial o cuidar, a vocação para atividades

extensionistas está presente no curso e em processo de ascensão, promovendo a interlocução de

saberes e experiências, a transferência de tecnologia advinda dos resultados de pesquisa e a

qualificação da enfermagem com vistas à melhoria da qualidade de vida e do cuidado em saúde da

população.

As atividades de extensão são vias de mão dupla, pois permitem à Universidade

identificar demandas para novas investigações e/ou para o ensino.

O UniCEUB oferece cursos de extensão universitária em diferentes modalidades

como, por exemplo, especialização presencial e à distância, atendendo a todo o corpo

discente, visando ao aprimoramento deles.

4.2 Programas, Projetos, Cursos e Eventos Científicos

As diretrizes que instituem a política de extensão e de integração comunitária no UniCEUB

apontam para programas que traduzem uma identidade institucional construída e sustentada por

uma política de apoio às iniciativas que emergem da dinâmica dos cursos em suas interações

recíprocas.

A fim de atender as diretrizes para ações de extensão definidas e determinadas pelo Fórum

de Pró-Reitores de Extensão e pelo Censo da Educação Superior, foram criados e

institucionalizados, no UniCEUB, sete programas com seus objetivos principais. São eles:

Programa de Apoio à Comunidade Interna:

● Desenvolver programas de apoio extraclasse aos estudantes (apoio psicopedagógico,

programas de acolhimento ao ingressante, programas de acessibilidade, nivelamento e exames de

proficiência).

● Aperfeiçoar o Atendimento Educacional Especializado-AEE (serviço da educação

especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem

impedimentos e proporcionem a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades

específicas).
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● Permitir a acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

● Zelar pela proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista.

● Ofertar a disciplina de LIBRAS a todos os cursos de graduação.

● Promover a atualização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)

implantadas no processo de ensino-aprendizagem, de modo a permitir a excelente execução do

projeto pedagógico do curso.

● Promover ações institucionais referentes à atividade artística e cultural.

● Promover o voluntariado.

Programa de Formação continuada:

● Ofertar cursos de extensão para graduandos (comunidade interna e externa).

● Promover, em parceria com setores específicos, cursos necessários ao

desenvolvimento das políticas de formação e capacitação docente e do corpo

técnico-administrativo.

● Promover a participação e ou a realização de eventos (congressos, seminários,

palestras, viagens de estudo e visitas técnicas) e produção discente (científica, tecnológica,

cultural, técnica e artística).

Programa de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão:

● Desenvolver, em parceria com a Assessoria de Ensino de Graduação, os projetos de

ensino: monitoria, estagiários, representante de turma e primeiro emprego para egressos.

● Realizar, com aperfeiçoamento constante, o Prêmio UniCEUB de Mérito

Acadêmico. Desenvolver projetos de integração de extensão e de pesquisa.

Programa de Mobilidade Acadêmica:

● Estruturar a política de atendimento a alunos estrangeiros, considerando a quantidade

de alunos e professores estrangeiros na IES e as disciplinas ou os cursos ofertados em língua

estrangeira.

● Consolidar as atividades voltadas a cooperação, intercâmbio e programas com

finalidades de internacionalização, incluindo o programa institucional de mobilidade acadêmica,

intercâmbio, adesão a editais de mobilidade acadêmica, alunos estrangeiros na IES, oferta de

língua estrangeira, oferta de disciplina em língua estrangeira, entre outros.
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Programa de Empreendedorismo e Inovações:

● Incentivar ações institucionais para desenvolvimento econômico regional, melhoria

da infraestrutura urbana local, melhoria da qualidade de vida da população e ações de inovação

social.

● Assessorar a política de acompanhamento dos egressos, em especial, incentivar ações

para verificação do egresso em relação à sua atuação profissional, considerando os aspectos:

responsabilidade social e cidadania, empregabilidade, preparação para o mundo do trabalho,

relação com entidades de classe e empresas do setor.

● Promover ações institucionais de inovação tecnológica, propriedade intelectual,

patentes e produtos em coerência com o PDI, em parceria com setores específicos (incluindo as

incubadoras).

Programa de Gestão Ambiental:

● Fortalecer e ampliar projetos e ações para a promoção da sustentabilidade socioambiental na

gestão da IES e nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

● Consolidar a política de educação ambiental conforme disposto na legislação.

● Cumprir a exigência legal de Desenvolvimento Nacional Sustentável conforme o disposto

na legislação.

● Integrar a educação ambiental às disciplinas dos cursos de modo transversal, contínuo e

Permanente.

Programa de Integração Social:

● Promover a interdisciplinaridade, a ética e a sustentabilidade nas atividades acadêmicas.

Incentivar publicações resultantes de ações extensionistas.

● Identificar curso de graduação ou setor institucional para vínculo de projetos de extensão

desenvolvidos em temáticas específicas.

● Promover ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade

étnico-racial.

● Cumprir as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

● Institucionalizar e regulamentar as atividades complementares considerando, em uma

análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de
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aproveitamento.

● Institucionalizar as ligas acadêmicas como atividades de extensão.

Programas de Extensão do Curso de Enfermagem

Atendimento de Enfermagem – Risco Cardiovascular (Projeto de responsabilidade da

coordenação do curso de Enfermagem)

O presente projeto promove uma elevada efetividade na prevenção das doenças

cardiovasculares e na promoção da saúde dos usuários do Centro de Atendimento a Comunidade do

UniCEUB – CAC, possibilitando a interação dos estudantes com a comunidade; fortalecendo o

ensino de enfermagem no UniCEUB; promovendo a interdisciplinaridade no CAC.

Entre os objetivos do projeto estão: avaliar a condição cardíaca da comunidade atendida no

CAC, buscando identificar seu risco cardiovascular; estimular cuidados preventivos relacionados a

saúde cardíaca; ensinar cuidados e alimentação saudável; orientar a prevenção de infarto agudos do

miocárdio e acidentes vasculares; promover a interdisciplinaridade no CAC e fortalecer o ensino de

enfermagem no CAC.

O Projeto proporciona aos alunos do curso de Graduação em Enfermagem a aplicação dos

conhecimentos referentes à Semiologia e Semiotécnica, Sistematização da Assistência de

Enfermagem, com a implementação da consulta de Enfermagem, preconizada como habilidades e

competências inerentes ao Enfermeiro.

O Projeto se desenvolve no espaço destinado para o atendimento das clínicas do UniCEUB,

o Centro de Atendimento à Comunidade / CAC, e permite que os alunos realizem a consulta de

Enfermagem com todas as suas especificidades, realizando para isso a coleta de dados por meio de

entrevista com os clientes, verificação de sinais vitais, avaliação das medidas antropométricas

(peso, estatura, medida abdominal) e diagnóstico de enfermagem.

O processo consiste na realização de exames laboratoriais e estabelece um plano de

atendimento com encaminhamento para as demais clínicas do CAC, dentro das necessidades

levantadas para o cliente, podendo ser o serviço de nutrição, fisioterapia, educação física,

biomedicina, até serviços nas áreas de humanas como o caso de psicologia e direito.

O método utilizado para as consultas e intervenções baseia-se no Índice de Framingham,

previsto no Caderno de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, nº 39, relacionado a hipertensão

arterial e estabelece o risco em 10 (dez) anos para o desenvolvimento de infarto agudo do
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miocárdio.

São ofertadas 20 vagas/semestre aos alunos extencionistas que comparecem ao projeto

1/semana, acompanhados pelo professor responsável pelo Projeto.

Projeto Interdisciplinar de Saúde Mental – PRISME (Projeto de responsabilidade da

coordenação do curso de Psicologia)

O projeto é embasado em uma compreensão da saúde mental como campo de atuação

multiprofissional e configura-se como desenvolvimento e reflexão oriundos da experiência

interdisciplinar supracitada.

Neste sentido propõe a realização de atividades práticas e conjuntas que possam permitir o

desenvolvimento, por parte dos alunos dos cursos de Psicologia, Direito, Enfermagem e Educação

Física, de um pensamento crítico-reflexivo sobre o campo da saúde mental, através de uma atuação

interdisciplinar.

Em especial, destaca-se como diferencial deste projeto o efetivo exercício de atividades

conjuntas entre diferentes campos de saber, propiciando aos alunos o desenvolvimento de

habilidades necessárias para o desafiador trabalho multiprofissional interdisciplinar, habilidades

cada vez mais exigidas na atualidade e efetivamente uma necessidade no campo da saúde mental,

que se orienta segundo os princípios da abordagem psicossocial.

O projeto foi concebido pelo curso de Psicologia, porém pela amplitude do assunto e a

necessidade de interação foram acrescentados os demais cursos respeitadas as suas especificidades.

O atendimento é realizado nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, localizados em

Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Taguatinga e Samambaia, com alunos agrupados aleatoriamente de

acordo com a possibilidade de locais e horários dos mesmos, para realizarem atividades comuns de

atendimento familiar, centro de convivência e tenda jurídica, porém cada CAPS na sua

especificidade pode realizar atividades diferenciadas como grupo de teatro, dança, karaokê,

organização de hortas, culinária, jogos de futebol, entre outros.

Os alunos são supervisionados pelos docentes responsáveis por cada curso tendo a

obrigatoriedade de comparecerem à reunião de supervisão 1/semana, quando o grupo se encontra

para discutir os últimos acontecimentos com a intenção de dar suporte aos alunos extencionistas e

ainda definir as estratégias e ações dos trabalhos nos CAPS nos próximos encontros.

São ofertadas 20 vagas/semestre somente para o curso de Enfermagem.
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Alfabetização e Letramento na EJA – Capacitação de Alfabetizadores (Projeto de

responsabilidade da coordenação do Labocien)

A formação de agentes alfabetizadores insere-se como atividade da Assessoria de Extensão e

Integração Comunitária do UniCEUB, com o objetivo de participar, de maneira efetiva, do

enfrentamento da questão da inclusão social, colaborando para alfabetizar aquela parcela da

população que ainda não se beneficiou dessa conquista.  

Dessa forma, a participação voluntária do corpo discente e da comunidade representa

esforço conjunto para a consecução dos quatro pilares da educação definidos na Conferência da

UNESCO – Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (2001):

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.

São ofertadas 10 vagas/semestre aos alunos do curso de Enfermagem.

Atendimento de Fisioterapia Esportiva (Projeto de responsabilidade da coordenação

do curso de Fisioterapia)

O projeto tem como objetivo disponibilizar uma opção de acompanhamento fisioterapêutico,

curativo e preventivo, especializado para os atletas competitivos do DF que sofram intercorrências

traumato-ortopédicas, que impeçam ou dificultem as suas atividades de vida diária, treinamento

e/ou participação em competições.

O projeto também procura associar as áreas afins relacionadas à reabilitação, como a

educação física, nutrição, psicologia, biomedicina e enfermagem, de modo a proporcionar aos

participantes uma assistência plena e aos alunos a oportunidade de atuar de forma multidisciplinar.

Além disso, o presente projeto promove junto aos alunos a aprendizagem e atualização dos

conhecimentos científicos teóricos e práticos acerca dos métodos de avaliação e tratamento

fisioterapêutico, aplicados aos distúrbios do aparelho locomotor em níveis primário, secundário e

terciário, que acometem atletas de diferentes modalidades esportivas.

 São ofertadas 2 vagas aos alunos do curso de Enfermagem.

Clínica de Direitos Humanos – CDH (Projeto de responsabilidade da coordenação do

curso de Direito)

A Clínica de Direitos Humanos tem como objetivo propiciar ao corpo docente e discente a
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prática do Direito Internacional dos Direitos Humanos, focando no aprimoramento profissional e

nas ferramentas de defesa internacional dos direitos humanos, incluindo a investigação e análise de

casos de violação de direitos humanos.

O projeto estimula a reflexão crítica sobre advocacia internacional dos direitos humanos,

incluindo a exploração de meios processuais, estratégicos, e políticos que envolvem a prática

jurídica internacional.

A Clínica de Direitos Humanos busca a interação com os movimentos da sociedade civil de

defesa dos direitos humanos e compartilha sua experiência no direito juntamente do saber dos

demais cursos que estabelecem parceria, tornando o projeto multidisciplinar.

Não há limite de vaga.

Representante de Turma (Projeto de responsabilidade da coordenação do curso de

Direito)

O projeto de extensão Representante de turma do UniCEUB, por intermédio da parceria

entre a Assessoria de Extensão e as Coordenações dos Cursos de graduação, promovem ao longo do

semestre,  atividades que explicitam o objetivo e a estrutura do projeto, esclarecendo a função

político-pedagógica da representatividade de turma, pela participação em elaboração, gestão e

desenvolvimento dos projetos educativos e curriculares de cada curso e tratarão, prioritariamente,

dos temas: liderança participativa, atitude ética, legitimidade, avaliação e mediação de conflitos.

5 PESQUISA

O Centro Universitário de Brasília – UniCEUB desenvolve e apoia a pesquisa como

prática pedagógica, visando inovar e enriquecer seus programas de ensino, com a finalidade

de ampliar os conhecimentos da sociedade e atender demandas regionais.

A pesquisa é concebida como princípio educativo integrado à formação. Esta

atividade objetiva o fortalecimento do ensino de graduação, de pós-graduação e de formação

de recursos humanos de alta qualificação e é promovida pela Assessoria de Pós-Graduação e

Pesquisa. 

O UniCEUB promove a pesquisa como meio de inovar e enriquecer seus programas

de ensino, por intermédio do apoio aos grupos de pesquisa, programa de iniciação científica

e dos projetos de pesquisas institucionais, com a finalidade de ampliar os conhecimentos da
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sociedade, dos agentes educacionais e de seus educandos, e para atendimento da demanda

de mercado.

A atividade de pesquisa no UniCEUB deve refletir a filosofia da Instituição, “a busca

do conhecimento e da verdade, pela preparação do homem integral, assegurando-lhe a

compreensão adequada de si mesmo, de seu papel na sociedade e de sua responsabilidade

como profissional”, fortalecendo os valores da ética, pluralidade de ideias, criatividade,

consciência, cooperação e sensibilidade.

No UniCEUB, a pesquisa é concebida e desenvolvida com o objetivo de inovar e

enriquecer o ensino de graduação, produzir novos conhecimentos como princípio educativo

e formativo. Constitui atividade pedagógica desenvolvida em todos os níveis de ensino, com

vistas ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento crítico e reflexivo, e à

aproximação com as múltiplas realidades do mundo social e do trabalho.

O processo investigativo, de proposição de soluções dos problemas socioambientais

é desenvolvido em vários componentes curriculares do curso, desde o primeiro semestre

com o componente curricular de desenvolvimento do pensamento científico e culminando

no Trabalho de Conclusão de Curso que abrange o conteúdo ministrado no decorrer do

curso.

Porém, é nessa política que se consolida grande parte da formação do discente na

pesquisa acadêmica ou desenvolvimento de pesquisa no mundo do trabalho.

A assessoria de pós-graduação e pesquisa, entre as suas atribuições, auxilia os

diretores de faculdades e coordenadores de cursos no planejamento das ações de pesquisa e

de pós-graduação, e a organizar e realizar o processo de seleção dos projetos vinculados ao

Programa de Iniciação Científica (PIC) do UniCEUB.

Esse programa de iniciação cientifica divide-se em duas categorias: Iniciação

Científica (PIC/PIBIC) e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIC/PIBITI), ambos

possuem o objetivo de despertar a vocação científica, incentivar talentos potenciais no

âmbito da pesquisa, estimular os discentes de graduação em atividades, metodologias,

conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e aos processos de

inovação, sob orientação de professores da instituição.

Os Programas Científicos permitem maior articulação entre a graduação e a

pós-graduação, o desenvolvimento do pensamento científico pelos discentes, a formação de

recursos humanos para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, incluindo a
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melhoria na qualificação dos alunos candidatos a programas de pós-graduação.

Contribui também para o fortalecimento da capacidade inovadora das empresas

nacionais, estimula o empreendedorismo e possibilita a formação e consolidação de grupos

de pesquisa com a participação de docentes e discentes do UniCEUB.

A partir do 1º semestre de 2017 será oferecido aos alunos egressos oportunidade de

pós-graduação lato sensu na modalidade de Programa de Residência em “Enfermagem

Cardiovascular”, desenvolvida em parceria entre o UniCEUB e o Hospital do Coração do

Brasil – HCB, com oferta de 5 (cinco) vagas semestrais.

O ingresso nos PICs se dá na forma de cotas, divididas em três modalidades: cota institucional

do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), cota institucional do UniCEUB, e cota

voluntária nos programas de iniciação científica (PIC/PIBIC) e de iniciação em

desenvolvimento tecnológico e inovação (PIC/PIBITI).

5.1 Políticas de Pesquisa

O Centro Universitário de Brasília – UNICEUB desenvolve e apoia a pesquisa como prática

pedagógica. Esta atividade visa ao fortalecimento do ensino de graduação, de pós-graduação e de

formação de recursos humanos de alta qualificação.

A pesquisa é concebida com o objetivo de inovar e enriquecer o ensino, de produzir novos

conhecimentos como princípio educativo e formativo. Constitui atividade pedagógica desenvolvida

em todos os níveis de ensino, para o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento crítico e

reflexivo de forma a possibilitar a produção de conhecimentos e aproximação com as múltiplas

realidades do mundo social e do trabalho.

5.2 Grupos e Linhas de Pesquisa

As atividades de pesquisa permeiam todo o curso, uma vez que estão presentes em diversas

frentes, como áreas de Atenção Básica, Atenção Hospitalar, Gestão.

Os alunos do curso de Enfermagem participam de PICs, também em diversas linhas

de pesquisas, tais como: Atenção Básica, SAE, Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, Saúde do

Adulto, Saúde da Criança, Atenção Hospitalar, Saúde Mental, Obstetrícia dentre outros.
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6 PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE

6.1 Programas de Apoio Pedagógico

Agência de Empreendedorismo do UniCEUB (AGEMP): busca aproximar o

desenvolvimento de novas tecnologias com o mercado do curso e demais áreas correlatas, atuando

em três vertentes distintas: capacitação profissional; estágio profissionalizante e primeiro emprego;

e organização empresarial. A Agência promove atividades de desenvolvimento pessoal e

profissional (DPP), buscando oportunidades de acesso dos alunos e egressos ao mundo de trabalho

e estimula atitudes empreendedoras junto à comunidade acadêmica, por meio de parcerias,

implantação de um sistema de informação, divulgação, avaliação e a otimização dessas gestões. Os

alunos do curso são estimulados a conhecer a proposta da Agência de Empreendedorismo e

participar das atividades.

Núcleo de Esportes do UniCEUB: tem por atribuição a promoção e a organização do

esporte universitário, de modo a oferecer atividades esportivas a todos os alunos da Instituição, nas

modalidades: Futsal, Voleibol, Basquetebol, Handebol, Futebol, Jiu-Jitsu, Natação, Karatê,

capoeira, Ai-ki-dô, Kung-Fu/Boxe Chinês, Defesa Pessoal, Clube da Corrida e Clube do Xadrez. O

núcleo realiza a gestão dos espaços esportivos do UniCEUB: Ginásio, quadras esportivas do bloco,

piscina semiolímpica, caixa de saltos e campo de futebol. O esporte além de promover a prática

saudável, pode ser considerada uma ótima ferramenta para unir o corpo discente, promovendo um

intercâmbio de amizades entre os estudantes dos diferentes semestres do curso de Estética e

Cosmética, bem como a interação com os alunos dos demais cursos.

Nivelamento e Ensino à Distância (EAD): é um ambiente virtual de aprendizagem que

visa propiciar ao estudante do curso de Nutrição uma experiência direta nessa modalidade de

educação, contribuindo para a autonomia dos estudantes, além de fornecer uma visão sistêmica do

uso dessas ferramentas tecnológicas. O Núcleo de Educação à Distância oferece cursos e programas

de educação na modalidade nivelamento (Matemática, Raciocínio Lógico e Língua Portuguesa),

extensão, aperfeiçoamento, sequenciais, graduação e pós-graduação lato sensu. Essa ferramenta

além de democratizar o conhecimento, oportuniza o acesso da população à educação de qualidade,

desenvolve e orienta a produção de material didático-pedagógico e instrucional destinado à equipe

docente e discente. O UniCEUB disponibiliza aos discente a plataforma DTCOm, com uma variada

oferta de curso profissionalizantes on-line, que contribuem para a formação do egresso e que

constituem uma das modalidades de oferta de atividades complementares aos discentes.

134



135

6.2 Programa de Apoio Psicopedagógico

O Núcleo de Apoio ao Discente (NAD), núcleo interligado a Assessoria de Extensão e

Integração Comunitária encarrega-se da articulação, avaliação e incremento das ações concernentes

à área em questão.

O objetivo do NAD é assegurar a inclusão educacional de alunos com deficiência, transtorno

globais do desenvolvido, altas habilidades e superdotação na educação superior, com vistas a

garantir e oferecer atendimento diversificado.

As ações desenvolvidas são: orientação pedagógica, acesso com participação e

aprendizagem na educação superior, oferta de atendimento educacional especializado, formação

continuada de professores, formação de alunos estagiários, monitores e voluntário, formação de

acessibilidade universal, transtornos mentais, problemas disciplinares, dentre outras.

Em razão disso, o Núcleo desenvolve projetos de caráter institucional e específico, buscando

não apenas a democratização da permanência, da integração e da participação dos estudantes na

vida acadêmica, como também na instituição.

6.3 Programa de Monitoria

A concepção de monitoria está fundamentada na atual Proposta Pedagógica da Instituição, que

considera, em conjunto: teoria, prática, metodologia e atividades de ensino e pesquisa, execução de

projetos comunitários. O Curso de Enfermagem conta com monitores para auxiliar no processo de

ensino-aprendizagem, contemplando atividades de planejamento pedagógico e avaliação do

processo de ensino-aprendizagem junto ao professor titular das disciplinas, além de orientação aos

discentes.

O monitor é selecionado mediante concurso interno constituído de avaliação escrita dos

conteúdos de Anatomia Humana e semiotécnica, avaliação do histórico escolar, para verificar se o

aluno tem 80% de menções MS e SS; entrevista, para avaliar se o candidato apresenta

pré-requisitos, tais como: aptidão, desembaraço, demonstração de interesse, conhecimento da

função; e redação sobre tema ligado à área da monitoria, para avaliar a capacidade de organização

de ideias do candidato e o domínio essencial da língua portuguesa.

A carga horária semanal para monitoria é de 20 horas, para monitores bolsistas e 8 horas

para monitores voluntários, em horário diferenciado das aulas. Como retribuição, o monitor bolsista
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terá a concessão de bolsa de estudos equivalente a 40% do valor de sua mensalidade, excluída a

primeira parcela que deverá ser paga integralmente.

6.4 Programa de Iniciação Científica
a) Programa de Iniciação Científica - PIC/UNICEUB

O Programa de Iniciação Científica – PIC/UniCEUB foi instituído pela Portaria nº 003, de 3

de maio de 2002, com o objetivo de despertar nos alunos a vocação científica. Está voltado à

iniciação à pesquisa de graduação e tem como objetivo contribuir para a formação de recursos

humanos, estimular a produção cientifica e a prática da pesquisa. Representa o compromisso

institucional de propiciar formação diferenciada, voltada a desenvolver a criatividade e o

pensamento crítico.

Neste programa, o aluno tem a oportunidade de desenvolver pesquisa orientada por um

professor, desenvolver a aprendizagem de técnicas e métodos e a prática pedagógica da pesquisa.

O PIC/UniCEUB destina-se aos alunos que apresentem excelente desempenho acadêmico.

Desenvolve projetos de pesquisa orientada, analisados pelo Comitê Institucional de Análise de

Projetos. Esse comitê tem por finalidade emitir pareceres sobre os projetos de pesquisa de iniciação

científica. É formado por um representante de cada faculdade, pelos assessores de ensino de

graduação, de extensão e integração comunitária e de pós-graduação e pesquisa.

Os projetos selecionados têm a duração de doze meses, e os alunos recebem bolsa com 25%

do valor da mensalidade do curso para desenvolver a pesquisa. O programa exige dedicação de 20

horas semanais.

Seguindo as mesmas normas para ingresso dos alunos bolsistas, o UniCEUB possibilita a

oportunidade de integração de alunos de graduação em atividades de iniciação científica na forma

de voluntariado.

b) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/ CNPq

Desde 2004, o UniCEUB passou a integrar o grupo de instituições que participam do

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, com direito a cota anual. As bolsas têm período

de vigência de doze meses e iniciam-se no mês de agosto de cada ano.

A cota é administrada pela Diretoria e Assessoria de Pós-Graduação e Pesquisa, de acordo

com critérios de mérito acadêmico dos projetos de pesquisa, que são avaliados pelo Comitê de

136



137

Análise de Projetos, composto por docentes do UniCEUB.

c) Programa de Iniciação Científica – PIC/Júnior/UniCEUB

A Iniciação Cientifica Júnior é um programa de apoio à pesquisa e de integração dos alunos

do ensino médio nas atividades técnicas e científicas. Visa inserir o aluno na prática de pesquisa por

meio da orientação e do acompanhamento de um professor-orientador.

6.5 Programa de Mobilidade Acadêmica

Programa Mobilidade Estudantil Internacional: O programa visa possibilitar aos

estudantes de graduação, regularmente matriculados, a oportunidade de mobilidade internacional

com acesso a culturas estrangeiras em renomadas instituições ibero-americanas. O processo seletivo

visa selecionar estudantes de excelente desempenho, que tenham completado no mínimo 49% do

curso.

O curso de Enfermagem possui um Programa de Mobilidade junto da Escola Superior de

Enfermagem de Coimbra/Portugal, com o encaminhamento de até 02 (dois) alunos para o referido

Programa/semestre.

Os critérios para o encaminhamento são: possuir 70% ou mais de menções finais em

histórico acadêmico, compostas por MS ou SS; não ter apresentado reprovação ao longo do curso;

ter condições de se manter financeiramente no local; estar cursando a unidade disciplinar de estágio

curricular supervisionado III.

6.6 Programas de Apoio Financeiro

Programa Estagiário Bolsista: Projeto de Estagiário Bolsista tem um cunho administrativo

e um dos seus objetivos é oferecer ao discente uma experiência profissional ao futuro egresso

através do estágio remunerado em atividades administrativas, complementando a formação humana,

profissional e social.

7 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CURSO

As mudanças decorrentes de um cenário emergente, potencializadas pelas tecnologias da

informação e pelas transformações sociais, exigem uma reflexão contínua por parte do Colegiado
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Docente, da Coordenação do Curso e da própria Instituição a fim de manter tanto a perenidade do

Projeto Pedagógico quanto a própria continuidade do curso.

Partindo-se desse entendimento, foram definidos processos contínuos de avaliação e

retroalimentação para o Projeto Pedagógico, evidenciando sempre a preocupação de melhor

adequá-lo as transformações curriculares e/ou sociais que se procedem normalmente.

7.1 Avaliação Interna

A Avaliação Interna do UniCEUB é um processo de caráter formativo que busca

compreender a cultura e a vida da instituição. O processo é cíclico e renovador de análise e síntese

das dimensões que definem a instituição, permitindo uma imagem global dos processos de gestão,

sociais, pedagógicos e científicos, além do diagnóstico de problemas, de possibilidades e de

potencialidades, para melhorar e fortalecer a Instituição.

A CPA do UniCEUB, como estabelece a Lei nº 10.861, tem atuação autônoma em relação a

conselhos e demais órgãos colegiados da IES, tendo como atribuição a condução dos processos de

avaliação internos, é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica:

docentes, técnicos administrativos, discentes e membro da sociedade civil organizada, sem a

predominância de nenhum segmento.

A CPA implementou também, a avaliação dos projetos institucionais que dão sustentação

aos projetos pedagógicos dos cursos do UniCEUB, como, por exemplo, as disciplinas institucionais,

programa de iniciação científica, monitoria, extensão, estagiário bolsista, entre outros. De acordo

com o cronograma de Avaliações da CPA estão previstas cerca de 14 etapas de avaliações internas

constantes no PDI e propostas na Lei do SINAES - Avaliação do Ensino pelo discente, disciplinas

institucionais, pós-graduação, pesquisa, extensão, infraestrutura, entre outros.

O curso é avaliado pelos alunos nas dimensões de Infraestrutura, Corpo Docente e

Organização Didático-pedagógica, por meio de formulário de pesquisa veiculado no ambiente

virtual. As adequações do PPC são feitas anualmente por decisão do colegiado e motivadas a partir

das reflexões propostas pelo NDE que se reúne bimestralmente para propor novas metodologias,

novas atividades extraclasse e um cronograma de avaliação das mudanças realizadas.

É importante ressaltar, também que o processo de autoavaliação adotado ocorre em todos os

níveis institucionais, tanto no campus Sede, quanto nos demais campi, sendo trabalhado de acordo

com a realidade e contexto socioeconômico no qual as unidades acadêmicas estão inseridas.

Com os dados coletados, nas auto avalições, são criados relatórios para a análise e
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proposição das áreas responsáveis. Neste sentido, o curso de Enfermagem, passa semestralmente

por todos os processos de avaliação, desde sua implantação.

Os resultados obtidos na Avaliação Institucional Interna constituem-se como indicativo

eficaz e eficiente para a tomada de decisão, além de referencial para o aprimoramento acadêmico

administrativo cujo objetivo primordial é a busca pela excelência na prática educativa.

Quanto a divulgação dos resultados de avaliação, o UniCEUB utiliza meios variados, a

saber: reuniões com a comunidade acadêmica; site da Instituição (menu Institucional: CPA); entrega

do resultado individual (e-mail, espaço aluno e impresso), banners, entre outros.

7.2 Avaliação Externa

No ano de 2007 o Curso de Enfermagem passou pelo processo de avaliação para o

Reconhecimento de curso o qual atribuiu conceito 3.

Na última avaliação do ENADE, o curso recebeu conceito 4 em Taguatinga e 3 no campus

da Asa Norte.

A atuação do NDE tem sido fundamental para a implementação de ações eficazes, com

vistas a obter cada vez mais resultados positivos para o curso.

O curso tem procurado desenvolver cada vez mais ações relacionadas ao raciocínio clínico

do aluno e o corpo docente do curso de Enfermagem ocupa posições de destaque quanto a sua

titulação, uma vez que somente doutores e mestres ocupam as cadeiras das unidades disciplinares,

sendo 14 docentes doutores e 10 docentes mestres, porém dos professores mestres, 02 estão com o

doutorado em andamento.

O corpo docente também tem se empenhado em participar de capacitações pedagógicas,

congressos e a produção científica cresceu significativamente devido ao incentivo da instituição aos

discentes para a participação em PIC e PIBIC.

7.3 Plano de Ação

A Avaliação Interna do UniCEUB é composta por processos articulados entre si, ensejando

uma permanente reflexão acerca da qualidade acadêmica, a saber: análise situacional; identificação

das potencialidades e limites; projeção de soluções; plano de ações; e execução e acompanhamento
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do plano de ações/divulgação dos resultados.

Após a divulgação dos resultados da avaliação, a CPA solicita ao gestor ou ao coordenador

do curso que elabore um plano de ação para sanar pontos de atenção percebidos na avaliação. As

ações de melhoria previstas no plano de ação são acompanhadas pela CPA, para que esses

resultados se convertam em ações concretas com base nas questões detectadas e no aperfeiçoamento

das políticas e diretrizes institucionais.

8. CORPO DOCENTE

O alcance dos objetivos do Curso de Enfermagem é compromisso profissional articulado e

revelado no desempenho do corpo docente que viabilizam o desenvolvimento do currículo em

consonância com as diretrizes vigentes.

O Corpo docente é formado por mestres e doutores. Segue abaixo a relação dos docentes:

Membro Titulação

1. Anabele Azevedo Lima Doutora

2. Anderson Tavares Correia da Silva Mestre

3. Bruno Silva Milagres Doutor

4. Cláudia Rodrigues Mafra Mestre

5. Cláudio Henrique Cerri e Silva Doutor

6. Danilo Avelar Sampaio Ferreira Doutor

7. Ester Mascarenhas de Oliveira Mestre

8. Eduardo Cyrino de Oliveira Filho Doutor

9. Francislete Rodrigues Melo Doutora

10. Graziela Silveira Araújo Mestre

11. Julliane Messias Cordeiro Sampaio Doutora

12. Kelly Cristina Rodrigues Simi Doutora

13. Lélia Cristina Tenório Leoi Romeiro Doutora

14. Linconl Agudo Oliveira Benito Mestre

15. Lucas Edel Donato Doutor

16. Maria Creuza do Espírito Santo Barros Ferreira Doutora
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17. Paloma Popov Custódio Garcia Mestre

18. Pollyanna Ayub Ferreira de Resende Mestre

19. Rafaela Sei8xas Ivo Mestre

20. Renata de Paula Faria Rocha Doutora

21. Roberto Albuquerque do Nascimento Doutor

22. Samuel Rios Teixeira Mestre

23. Tânia Cristina Santos Andrade Doutora

24. Vanessa Alvarenga Pegoraro Mestre

Quadro 5 – Titulação do Corpo Docente do Curso de Enfermagem do UniCEUB.
Fonte: Curso de Enfermagem do UniCEUB.

O corpo docente é formado por 24 professores, sendo que destes 14 são Doutores (58%),

10 Mestres (42%).

Em relação ao regime de trabalho, 10 docentes são integrais (42%), 9 são parcial (37%) e

5 docentes horistas, ou seja, um percentual de 21%. São eles:

Membro Regime de Trabalho

1. Anabele Azevedo Lima Integral

2. Anderson Tavares Correia da Silva Horista

3. Bruno Silva Milagres Horista

4. Cláudia Rodrigues Mafra Parcial

5. Cláudio Henrique Cerri e Silva Integral

6. Danilo Avelar Sampaio Ferreira Integral

7. Ester Mascarenhas de Oliveira Parcial

8. Eduardo Cyrino de Oliveira Filho Horista

9. Francislete Rodrigues Melo Parcial

10. Graziela Silveira Araújo Parcial

11. Julliane Messias Cordeiro Sampaio Integral

12. Kelly Cristina Rodrigues Simi Integral

13. Lélia Cristina Tenório Leoi Romeiro Integral

14. Linconl Agudo Oliveira Benito Parcial

15. Lucas Edel Donato Horista
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16. Maria Creuza do Espírito Santo Barros Ferreira Integral

17. Paloma Popov Custódio Garcia Parcial

18. Pollyanna Ayub Ferreira de Resende Parcial

19. Rafaela Seixas Ivo Horista

20. Renata de Paula Faria Rocha Integral

21. Roberto Albuquerque do Nascimento Integral

22. Samuel Rios Teixeira Parcial

23. Tânia Cristina Santos Andrade Integral

24. Vanessa Alvarenga Pegoraro Parcial

Quadro 6 – Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso de Enfermagem do UniCEUB.
Fonte: Curso de Enfermagem do UniCEUB.

O Art. 17 do Regimento do UniCEUB delibera que os colegiados de curso reunir-se-ão,

ordinariamente, uma vez por semestre, ou extraordinariamente, por convocação de seu Presidente

ou de 2/3 (dois terços) de seus membros e tem como competência conforme Art. 18 do mesmo

Regimento:

I - coordenar as atividades didático-pedagógicas do curso de graduação;

II - elaborar e/ou reformular o projeto Pedagógico do Curso;

III - coordenar as atividades operacionais dos programas de ensino, pesquisa e extensão do curso;

IV - estabelecer, com parecer seguindo prioridades, a proposta para aquisição de material

bibliográfico e de material de apoio para as atividades didático-pedagógicas;

V - emitir parecer, quando solicitado, sobre:

a) criação, modificação, transformação ou extinção de cursos, programas ou atividades;

b) calendário escolar, horários de aula e outras atividades;

c) matriz curricular e suas alterações;

d) proposta de ensino das disciplinas e programa de pós-graduação e extensão;

e) quaisquer assuntos de natureza pedagógica, no âmbito de suas competências;

f) recursos e representações de alunos, sobre matéria de sua competência;

VI - colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB para o bom

desempenho das atividades de ensino, pesquisa e extensão;

VII - elaborar lista tríplice para designação de Coordenador de Curso.
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O Colegiado do Curso de Enfermagem atua como órgão de caráter conselheiro, normativo e

deliberativo, que tem por objetivo envolver o discente nas atividades desenvolvidas no Curso;

promover junto aos outros cursos de áreas afins atividades multidisciplinares contemplando

especialmente as ações sociais; repassar informações ao aluno sobre o acontecimento atividades

complementares dentro e fora do UniCEUB na área da saúde; permitir que o aluno do curso tenha

acesso a palestras, seminários, cursos, vídeos informativos e ou a outras atividades afins

correlacionadas à formação acadêmica; estabelecer contato com Instituições públicas e privadas e

ou entidades assistenciais ou não governamentais para que o aluno possa desenvolver ações em

parceria com estes locais; e estimular o aluno a desenvolver atividades voltadas ao Ensino, Pesquisa

e Extensão assim como participar dos Programas de Monitoria.

As reuniões do Colegiado são agendadas previamente pela Coordenação de Curso e

informadas aos membros através de convocação via email. Todas as decisões referentes ao

desenvolvimento do curso, assim como a apresentação propostas de criação de pós-graduação na

área, são votadas e acatadas com a aprovação da maioria. É importante também ressaltar que o

colegiado do curso segue o regimento institucional.

Em todas as reuniões de Colegiado do Curso há produção de atas que, após lidas e

acordadas, são impressas e devidamente assinadas pelos membros e posteriormente arquivadas na

coordenação do curso como registro documental.

Experiência profissional do corpo docente.

Membro Experiência Profissional (em

meses)

1. Anabele Azevedo Lima 120

2. Anderson Tavares Correia da Silva 96

3. Bruno Silva Milagres 156

4. Cláudia Rodrigues Mafra 252

5. Cláudio Henrique Cerri e Silva 288

6. Danilo Avelar Sampaio Ferreira 108

7. Ester Mascarenhas de Oliveira 72

8. Eduardo Cyrino de Oliveira Filho 290

9. Francislete Rodrigues Melo 228

10. Graziela Silveira Araújo 120
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11. Julliane Messias Cordeiro Sampaio 108

12. Kelly Cristina Rodrigues Simi 120

13. Lélia Cristina Tenório Leoi Romeiro 108

14. Linconl Agudo Oliveira Benito 180

15. Lucas Edel Donato 144

16. Maria Creuza do Espírito Santo Barros

Ferreira

144

17. Paloma Popov Custódio Garcia 156

18. Pollyanna Ayub Ferreira de Resende 108

19. Rafaela Seixas Ivo 60

20. Renata de Paula Faria Rocha 168

21. Roberto Albuquerque do Nascimento 168

22. Samuel Rios Teixeira 192

23. Tânia Cristina Santos Andrade 264

24. Vanessa Alvarenga Pegoraro 180

Quadro 7 – Experiência Profissional do Corpo Docente do Curso de Enfermagem do UniCEUB.
Fonte: Curso de Enfermagem do UniCEUB.

Experiência de magistério superior do corpo docente.

Membro Experiência Profissional (em

meses)

1. Anabele Azevedo Lima 84

2. Anderson Tavares Correia da Silva 84

3. Bruno Silva Milagres 124

4. Cláudia Rodrigues Mafra 72

5. Cláudio Henrique Cerri e Silva 240

6. Danilo Avelar Sampaio Ferreira 84

7. Ester Mascarenhas de Oliveira 48

8. Eduardo Cyrino de Oliveira Filho 240

9. Francislete Rodrigues Melo 180

10. Graziela Silveira Araújo 96
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11. Julliane Messias Cordeiro Sampaio 84

12. Kelly Cristina Rodrigues Simi 60

13. Lélia Cristina Tenório Leoi Romeiro 72

14. Linconl Agudo Oliveira Benito 156

15. Lucas Edel Donato 120

16. Maria Creuza do Espírito Santo Barros

Ferreira

125

17. Paloma Popov Custódio Garcia 120

18. Pollyanna Ayub Ferreira de Resende 60

19. Rafaela Seixas Ivo 36

20. Renata de Paula faria Rocha 120

21. Roberto Albuquerque do Nascimento 120

22. Samuel Rios Teixeira 126

23. Tânia Cristina Santos Andrade 240

24. Vanessa Alvarenga Pegoraro 120

Quadro 8 – Tempo de Magistério Superior do Corpo Docente do Curso de Enfermagem do
UniCEUB.

Fonte: Curso de Enfermagem do UniCEUB.

O corpo docente do Curso de Enfermagem com experiência no Magistério Superior acima

de 120 meses representa 54% do total de docentes.

Produção científica, cultural.

Nome do Docente Artigos

publicados em

periódicos

Livros ou

Capítulos

de livros

publicados

Textos

Jornais -

Revistas

Trabalhos

completos

publicados

em Anais de

Congresso

Resumos

publicados

em Anais de

Congressos

Projetos,

produções

técnicas,

Artísticas

e

Culturais

Total de

produções

do

docente

1. Anabele Azevedo

Lima

4 1 0 1 0 0 6

2. Anderson Tavares

Correia da Silva

2 1 0 0 1 0 4
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3. Bruno Silva Milagres 3 1 0 2 4 0 10

4. Cláudia Rodrigues

Mafra

2 1 0 0 0 0 3

5. Cláudio Henrique

Cerri e Silva

1 2 0 0 1 0 4

6. Danilo Avelar

Sampaio Ferreira

5 3 0 0 5 0 13

7. Ester Mascarenhas de

Oliveira

5 2 0 0 1 0 8

8. Eduardo Cyrino de

Oliveira Filho

5 0 0 0 1 0 6

9. Francislete Rodrigues

Melo

7 0 0 0 2 0 9

10. Graziela Silveira

Araújo

8 0 0 0 1 0 9

11. Julliane Messias

Cordeiro Sampaio

10 4 0 0 0 1 15

12. Kelly Cristina

Rodrigues Simi

8 2 0 0 0 0 10

13. Lélia Cristina Tenório

Leoi Romeiro

3 3 0 0 0 0 6

14. Linconl Agudo

Oliveira Benito

10 5 0 0 0 1 16

15. Lucas Edel Donato 4 1 0 0 0 0 5

16. Maria Creuza do

Espírito Santo Barros

Ferreira

3 0 0 0 1 0 4

17. Paloma Popov

Custódio Garcia

1 0 0 0 0 0 1

18. Pollyanna Ayub

Ferreira de Resende

3 2 0 0 0 0 5
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19. Rafaela Seixas Ivo 1 1 0 0 0 0 2

20. Renata de Paula Faria

Rocha

8 4 0 0 0 0 12

21. Roberto Albuquerque

do Nascimento

8 0 0 0 0 2 10

22. Samuel Rios Teixeira 3 0 0 0 0 0 3

23. Tânia Cristina Santos

Andrade

2 0 0 0 0 0 2

24. Vanessa Alvarenga

Pegoraro

10 0 0 0 0 4 14

Quadro 9 – Produção do Corpo Docente do Curso de Enfermagem do UniCEUB.

Fonte: Curso de Enfermagem do UniCEUB.

9. Corpo Técnico Administrativo

A Coordenadora do Curso de Enfermagem Valéria Cristina da Silva de Aguiar é

Enfermagem graduada em 1984 pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas

PUCC-Campinas, Especialista nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Políticas Públicas de Saúde e

Enfermagem do Trabalho, e Mestre em Gerontologia pela Universidade Católica de Brasília - UCB,

cujo título deste foi obtido em Julho/2011.

O coordenador de curso conforme Art. 39 e Art. 40 do Regimento do UniCEUB tem as

seguintes responsabilidades:

Art. 39. Cada curso tem um Coordenador escolhido pela Reitoria, de uma lista tríplice,

elaborada pelos Colegiados de Curso, para um mandato de dois anos, permitida a recondução.

Art. 40. Compete ao Coordenador de Curso:

I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias dos Colegiados de Curso;

II - acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso;

III - promover a compatibilização das atividades do curso;

IV - colaborar com o Gestor Acadêmico e Administrativo da Faculdade na elaboração de proposta

orçamentária referente à Faculdade;

V - responsabilizar-se pela organização e encaminhamento da carga horária referente ao curso;

147



148

VI - responsabilizar-se pelo acompanhamento, juntamente com o Gestor Acadêmico e

Administrativo, e pelo cumprimento dos horários e reposições de carga horária e de conteúdo

programático das disciplinas;

VII - exercer o poder disciplinar na forma do Estatuto e do Regimento Geral;

VIII - aprovar os programas e planos de ensino de cada disciplina, elaborados pelos professores;

IX - orientar, coordenar e supervisionar a execução do Projeto Pedagógico do curso em termos de

conteúdo programático, cumprimento dos horários e programas de reposição ou anteposição de

aulas;

X - coordenar e distribuir as aulas e demais atividades a seus professores;

XI - traçar as diretrizes gerais para atuação dos professores e realizar a integração dos programas

das disciplinas e seus planos de execução;

XII - propor alterações na execução dos programas e planos de ensino das disciplinas, em função

das experiências colhidas, submetendo-as ao colegiado de Curso;

XIII - elaborar os horários semestrais; e

XIV - coordenar o processo de elaboração do Projeto Pedagógico do curso e estudos para sua

constante atualização.

No que condiz à gestão do curso associada à gestão institucional, cabe ressaltar que a

coordenação constrói de forma coletiva os projetos do curso, assim como as tomadas de decisões.

Através dessa atitude, cria-se um elo que objetiva analisar assuntos em pauta, planejar ações,

discutir sobre processos e aproximar-se da administração por meio de reuniões periódicas com a

Direção da área, coordenações de curso, Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, Assessoria de

Extensão e Integração Comunitária, Assessora de Pós-Graduação e Pesquisa, Comissão Própria de

Avaliação, NDE e colegiado de curso. Esta é a oportunidade para discutir sobre os planos de ação

do curso, nivelar conhecimentos, e coletar novas informações e orientações que possibilitem

reflexões além de sustento para as tomadas de decisão.

Dessa forma, essa atuação do coordenador também possibilita o contato permanente com os

demais coordenadores de áreas afins visando a atuação multidisciplinar da estética e cosmética

associada a outros cursos da saúde, por meio da criação de eventos, palestras, oficinas e minicursos,

e ações sociais dentro e fora da instituição.

É importante ressaltar a comunicação constante que a coordenação do curso estabelece com

a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas no que condiz a assuntos envolvendo a capacitação do
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coordenador, o quadro docente como folha de ponto, reclassificação de professores, bancas de

contratação e desligamentos.

Estabelece também comunicação constante com a Gerência Executiva de Tecnologia de

Informação, considerando as necessidades do curso relativas aos equipamentos de apoio

pedagógico em sala de aula, assim como o uso dos laboratórios de informática nas atividades dos

Projetos Integradores I e II.

A coordenação também se relaciona efetivamente com a biblioteca, para verificação e

atualização do acervo quanto à quantidade de títulos e de exemplares, e no que condiz ao acervo

digital.

A coordenação desempenha papel primordial no estímulo do corpo docente em criar cursos

de extensão vinculados ao Curso de Enfermagem, assim como projetos de extensão, projetos de

pós-graduação e pesquisas de iniciação científica. Oferece apoio também aos professores quanto a

participação de eventos e congressos voltados para a área, visando constante atualização curricular.

É importante ressaltar também que a instituição possui o Regulamento do Plano de Carreira

Docente (2017) que abrange os professores que integram o quadro efetivo da Instituição, regidos

pelo regime jurídico da CLT, desenvolvendo atividades de Magistério Superior nas unidades

acadêmicas mantidas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. É constituído por um conjunto

de critérios e procedimentos que tem como principais objetivos:

I – estabelecer os critérios de movimentações na carreira funcional, visando ao crescimento

profissional do docente, no exercício das suas atividades;

II – adequar os recursos orçamentários mediante estratégia de remuneração que possibilite

consistência salarial interna e externa, visando à sustentabilidade da Instituição;

III – assegurar um quadro de professores integrado, qualificado e comprometido com os objetivos

acadêmicos da Instituição e com a qualidade do ensino;

IV – atrair, reter e desenvolver o corpo docente, atrelando a estratégia de remuneração aos níveis de

desempenho e de desenvolvimento esperados.

A coordenação também apresenta que o UniCEUB oferece bolsa de Graduação para

docentes e dependentes (Instrução Normativa 002/2018), assim como bolsa de Pós-Graduação para

os docentes visando contribuir com o desenvolvimento dos mesmos (Instrução Normativa

003/2018).

Ao corpo discente cabe a coordenação constante contato com os alunos visando

estimulá-los a participação de atividades extraclasse, congressos, minicursos e palestras dentro e
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fora da Instituição, assim como de atividades de pesquisa como o PIC/PIBIC, projetos de extensão

e do projeto de monitoria bolsista ou voluntária. Essa comunicação ocorre periodicamente por meio

do Espaço Aluno ou presencialmente com visitas constantes em sala de aula.

Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica da coordenadora

A Coordenadora, Valéria Cristina da Silva de Aguiar, apresenta experiência em docência do

ensino superior em cursos da área da saúde desde fevereiro/2000. Foi coordenadora do Curso de

Enfermagem pela Faculdade LS situada em Taguatinga-DF, nos anos de 2005 e 2010. Foi

contratada no ano de 2011 pelo Curso de Graduação em Enfermagem do UniCEUB, para atuar

como docente do curso nas disciplinas de Saúde da Mulher I, Políticas Públicas de Saúde, Ética e

Bioética e Saúde do Idoso. Em 2015 atuou como coordenadora interina do curso e em 2016 foi

nomeada para o cargo de coordenadora do curso de Enfermagem.

Experiência Profissional da Coordenadora

No ano de 1986, foi nomeada para exercer a função de enfermeira do Hospital Sarah

Kubtischek em Brasília, pertencente a Rede Sarah, onde atuou como enfermeira até julho de 1992,

sendo transferida para o Ministério da Saúde, onde permaneceu até 2017 quando se aposentou.

Durante sua permanência no Ministério da Saúde assumiu cargo de chefia em toda a sua

jornada, com DAS1, DAS2 e por último DAS3.

No Ministério da Saúde realizava atividades de Assistência e Assessoria, com

desenvolvimento de atividades relacionadas a gestão da política, na área de saúde do trabalhador.

Na concomitância ao cargo do Ministério da Saúde, realizava atividades docentes, desde

1993, em curso técnico, tendo ingressado no magistério superior em fevereiro de 2000.

Regime de trabalho da coordenadora do curso

A coordenadora apresenta carga horária em regime integral no UniCEUB, distribuídas em

40 horas/semanais de coordenação do curso de Enfermagem do UniCEUB, nos campi da Asa Norte

e Taguatinga, nos turnos matutino e noturno.

Coordenadora Titulação Regime
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Valéria Cristina da Silva de Aguiar Mestrado Integral

Quadro 4 – Coordenadora do Curso de Enfermagem do UniCEUB.

A carga horária dedicada à coordenação, possibilita realizar o atendimento a acadêmicos e

docentes, a resolução de problemas, orientações e encaminhamentos didático-pedagógicos e

vivenciar o cotidiano do curso de Enfermagem.

Cabe à coordenação, o cumprimento das políticas institucionais, criando uma ligação entre a

gestão do curso e a gestão institucional, mostrando o seu conhecimento e comprometimento com o

Projeto Pedagógico do Curso.

Núcleo Docente Estruturante - NDE

O curso de Enfermagem do UniCEUB possui Núcleo Docente Estruturante (NDE) que é

constituído de um grupo de docentes, escolhidos pelo coordenador, com atribuições acadêmicas de

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do

projeto pedagógico do curso (PPC).

Conforme Regimento da Instituição sobre o NDE, os Artigos 41 e 42 estabelecem que:

Art. 41. Os Núcleos Estruturantes Docentes (NDE) reunir-se-ão, ordinariamente, duas vezes

por semestre, ou extraordinariamente por convocação do coordenador de curso.

Art. 42. Compete ao NDE de cada curso:

I - Deliberar sobre as diretrizes os objetivos gerais e específicos e o perfil do egresso do

curso;

II - Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

III - Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso – PPC sob sua responsabilidade, bem como

suas modificações, submetendo ao Colegiado de Curso;

IV - Acompanhar e avaliar o PPC;

V - Zelar pela integração curricular entre as diferentes atividades de ensino visando

promover a interdisciplinar;

VI - Indicar formas de incentivo à extensão, oriunda de necessidade da graduação, de

exigência do mercado de trabalho e afinada com as políticas públicas relativas à área de

conhecimento do curso;

VII - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
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Graduação;

VIII - Zelar pelo cumprimento das políticas institucionais, da proposta pedagógica, da

missão, dos valores e da filosofia do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB; e

IX - Zelar pelo cumprimento do PPC.

A resolução Nº 01 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação

Superior (CONAES) designa que o NDE deve ser constituído por um mínimo de 5 docentes do

curso; ter pelo menos 60% de seus membros com titulação stricto sensu; ter todos os membros em

regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral; ter o

coordenador como integrante; atuar no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC,

realizando estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de

aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso,

considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho; e manter parte de seus membros

desde o último ato regulatório.

Portanto, em conformidade com a resolução supracitada, o NDE do curso de Enfermagem é

composto por cinco membros; onde todos possuem titulação acadêmica obtida em programas de

pós-graduação stricto sensu, sendo 3 doutores e 2 mestres. Além disso, 100% destes têm regime de

trabalho parcial ou integral, conforme descrito abaixo.

Nome do Docente Titulação Regime

1. Valéria Cristina da Silva de Aguiar Mestre Integral

2. Danilo Avelar Doutor Integral

3. Ester Mascarenhas Mestre Parcial

4. Julliane Messias Doutora Integral

5. Renata de Paula Faria da Rocha Doutora Integral

Quadro 3 – Relação do NDE do Curso de Enfermagem do UniCEUB.

Fonte: Curso de Enfermagem do UniCEUB.

O NDE do Curso de Enfermagem também realiza, a cada semestre, reuniões sistemáticas

com ação objetiva de avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), visando identificar

fragilidades existentes e assim planejar estratégias e ações que aprimorem as atividades acadêmicas,

com vistas a atender as expectativas do corpo discente em relação à sua formação. O NDE também

realiza a constante revisão dos planos de ensino, assim como ementas e conteúdo programático das
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disciplinas em curso, visando sempre a atualização dos conteúdos, conforme estabelecido na

Portaria MEC Nº 413 de 11 de maio de 2016, publicada no D.O.U. de 12 de maio de 2016 –

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, e o atendimento das exigências e inovações

do mercado de trabalho.

10. INFRAESTRUTURA

Para garantir uma boa gestão e operacionalização dos serviços relacionados à infraestrutura

da Instituição, a Gerência Executiva de Infraestrutura do UniCEUB, vinculada a Pró-Reitoria

Administrativa e Financeira, conta com 457 colaboradores, sendo 107 funcionários do UniCEUB e

350 colaboradores terceirizados. Desse total, 70 são do departamento de engenharia, que têm como

objetivo manter as quatro unidades acadêmicas (campi), localizadas nas regionais administrativas

de Brasília (Asa Norte), Taguatinga (I e II), Núcleo Bandeirante (Saída Sul), e do Centro de

Atendimento Comunitário (CAC), localizada no Setor Comercial Sul em Brasília (Ed. União) em

perfeitas condições para utilização de toda comunidade.

Todos os ambientes são planejados para atender a especificidade de cada atividade

desenvolvida, os projetos atendem às exigências da lei 10.098 com base na NBR 9050 e na NR 17

para preservar a saúde e bem-estar da comunidade acadêmica; a limpeza e conservação dos

ambientes são realizadas diariamente com equipes individuais para cada ambiente. A limpeza dos

sanitários é efetuada três vezes ao dia, considerando três turnos de operação. Os ambientes são

climatizados nos padrões da NBR 16401-3 quando necessário é utilizado forro específico para

garantir melhor desempenho acústico; a iluminação é distribuída e dimensionada conforme a NBR

5413 e o controle realizado no local com o luxímetro, sob a supervisão do Engenheiro Eletricista.

O Campus Taguatinga II conta com uma área construída de 14.249,00 m², distribuídos

através da seguinte estrutura geral:

Descrição Quantidade
Salas de aula 69
Laboratórios de habilidades práticas 19
Ateliês 08
Laboratórios de informática 09
Salas de professores 01
Gabinetes/estações professores TI 11
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Gabinetes/estações coordenadores TI 11
Salas de Apoio a professores TI 03
Sanitários 28
Auditórios 02
Central de Atendimento / Tesouraria 01
Sala da CPA 01
Áreas de convivência 02
Biblioteca 01
Áreas administrativas 20
Posto médico 01
Área de Brigadistas 01

Além disto, o Campus dispõe da seguinte estrutura:

Descrição Quantidade
Estacionamento privado pago (vagas) 206
Estacionamento privado gratuito (vagas) 127
Estacionamento público (vagas) 600
Aparelhos de ar condicionado 251
Grupo gerador 001

Estacionamento

O UniCEUB oferece 127 vagas gratuitas para funcionários e professores, e 206 vagas pagas

em estacionamentos privados, que são monitorados e vigiados por 08 colaboradores da empresa

terceirizada. Ao redor da Instituição há aproximadamente 600 vagas em estacionamentos públicos,

em uma área de aproximadamente 12.000 m².

Em Maio de 2017, foram iniciadas as obras para construção da rampa de acesso ao 3º

pavimento do prévio, onde serão ofertadas aproximadamente 900 vagas de estacionamento coberto

para a comunidade acadêmica do Campus Taguatinga II. As obras já se encontram em estágio

avançado de realização, estimando-se o início das operações desse novo espaço para o segundo

semestre letivo de 2018. Reitera-se, ainda, que tal obra é de responsabilidade do proprietário do

imóvel, que explorará o uso das vagas.

Equipamentos

Para garantir a climatização, a instituição dispõe de ar-condicionado nos Campi e estes

ainda possuem gerador de energia elétrica de 550 KVA, que garante o fornecimento de energia

elétrica por até 05 horas, em caso de falta de fornecimento pela rede pública de energia.
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A unidade da Asa Norte possui 03 elevadores para acesso desde os sub-solos até os andares

superiores, sendo estes até o 3º andar em todos os blocos do campus. Por ser uma unidade

integralmente térrea, o Campus de Taguatinga não possui elevador ou plataforma elevatória, uma

vez que a acessibilidade é garantida em todas as dependências do campus.

Segurança

Para garantir a segurança, a Instituição terceiriza este tipo de trabalho, e conta com

profissionais da área de segurança, incluindo os supervisores de campus, que atuam nos campi

devidamente uniformizados. Dispõe também de brigadistas terceirizados, devidamente treinados e

uniformizados, e de colaboradores que são membros da brigada voluntária, que foram treinados no

ano de 2016.

Além destes, o UniCEUB conta com colaborador responsável pela supervisão geral dos

campi, colaborador responsável pelo monitoramento, monitores de campus e monitores de cancelas

de acesso aos estacionamentos.

Para certificar ainda mais a segurança da IES, são utilizas os seguintes equipamentos:

Serviço de Apoio e Segurança
Tipo de serviços Nº de equipamentos
Serviços de monitoramento (CFTV - Câmeras) 118
Serviços de monitoramento (DVR + NVR + Switch) 07
Serviços de monitoramento (CFTV -Monitores) 02
Catracas 12
Cancelas 02
Rádio HT 18
Rádio Nextel 06
Telefones celulares funcionais 11

Limpeza

Para assegurar a limpeza das instalações, a Instituição firmou um contrato com uma empresa

que disponibiliza auxiliares de serviços gerais, devidamente treinados e uniformizados, que

realizam a limpeza diária das diversas áreas, além de Encarregado Geral.
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Acessibilidade

Os Campi da Asa Norte e de Taguatinga II dispõem de toda estrutura que garante

acessibilidade integral às suas instalações. Todas as dependências possuem, ao lado da porta de

entrada, a indicação do número transcrito em uma placa em braile. Há instalações sanitárias

disponíveis e em quantidade necessária para atendimento a todas as Pessoas com Necessidades

Especiais, sendo todas devidamente sinalizadas na forma da lei. As unidades contam, ainda, com

Mapas Táteis, que direcionam os deficientes visuais para as principais áreas dos campi,

notadamente para o NAD – Núcleo de Apoio ao Discente, onde ele poderá contar com amplo apoio

para quaisquer necessidades.

10.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Todas as áreas destinadas à administração possuem condições de luminosidade,

acessibilidade, pressão sonora e ventilação nas instalações e postos de trabalho, estando de acordo

com as necessidades da Instituição e com as normas e regulações vigentes. O mobiliário encontra-se

em ótimo estado de conservação e de conforto.

Diretoria e apoio à Direção

A Diretoria do Campus possui sala própria e exclusiva, dispondo de uma área para

expediente do Diretor do Campus, e outra para o expediente de um Assessor de Diretoria. A sala da

Direção conta com estação de trabalho com acesso à internet, mesa de reuniões em que podem ser

atendidas até 05 pessoas concomitantemente, cadeiras estofadas, sofá para dois lugares, sendo a sala

devidamente iluminada, climatizada, limpa e com acústica adequada, com plena garantia de

acessibilidade.

CPA

A Comissão Própria de Avaliação, possui sala própria e exclusiva, localizada na mesma

entrada onde se encontram a Direção, a Enfermaria e os Gabinetes dos Coordenadores de Curso. A

sala conta com estação de trabalho com acesso à internet, mesa de reunião, cadeiras estofadas,

devidamente iluminada, climatizada, limpa e com acústica adequada, com plena garantia de

acessibilidade.

Reprografia dos Professores

156



157

Os campi contam com uma área exclusiva para uso dos professores em suas necessidades de

Reprografia. O ambiente conta com dois espaços distintos, sendo um operacional e outro para uso

dos Docentes. Os professores podem optar pelo envio de seus arquivos para reprografia via digital,

através do SGI ou, se preferir, pode comparecer diretamente à Reprografia, onde dispõe de uma

estação de trabalho conectada a uma impressora, de modo que pode gerenciar seus arquivos de

impressão se assim o desejar, com pleno acesso à internet. O espaço de uso dos professores conta

com estação de trabalho, impressora, cadeira estofada, pufe para até 03 pessoas, sendo iluminada,

climatizada, limpa e com acústica adequada, com plena garantia de acessibilidade.

Secretaria-Geral

A Secretaria Geral está instalada em duas amplas salas, que contam com estações e mesas de

trabalho em quantidade adequada às necessidades operacionais, bem como com a quantidade de

arquivos necessários à demanda de cada semestre letivo. Salientamos que toda documentação

acadêmica é enviada para um arquivo central ao final de cada semestre letivo, permanecendo no

campus somente a documentação relativa ao semestre em curso. As salas contam com acesso à

internet, cadeiras estofadas, mesa de reunião, sofá para dois lugares, sendo as salas devidamente

iluminadas, climatizadas, limpas e com acústica adequada, com plena garantia de acessibilidade.

Supervisão de campus

A Supervisão de Campus possui sala própria e exclusiva, contando com estação de trabalho

com acesso à internet, sofás para recepção aos visitantes, cadeiras estofadas, sendo a sala

devidamente iluminada, climatizada, limpa e com acústica adequada, com plena garantia de

acessibilidade.

10.2 SALAS DE AULA

O Campus de Taguatinga dispõe de 69 salas de aula, que em seu somatório podem abrigar

até 3.750 alunos por turno. Todas as salas dispõem de carteiras estofadas para os alunos, mesa e

cadeira estofada para o professor, quadro branco, tela de projeção, computador com acesso à rede

cabeada de internet, projetor multimídia e caixas de som. Além do computador para acesso à rede,

cada professor dispõe, ainda, de cabo para uso de seu próprio equipamento, caso assim prefira.

Todas as salas atendem aos requisitos de acessibilidade, sendo integralmente climatizadas, com

acústica adequada, iluminadas na forma da lei e com limpeza e conservação garantidas por equipes
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dimensionadas para tal finalidade. Todas as salas de aula são, ainda, cobertas por sinal de acesso à

rede Wi-Fi, disponível para todo os alunos.

O campus da Asa Norte, se divide em 12 blocos, divididos nas áreas da saúde (FACES),

Humanas (FAJUS) e Tecnologia (FATEC). Cada bloco, abriga suas salas de aula, com todos os

equipamentos necessários de forma individual.

10.3 AUDITÓRIOS

O Campus Taguatinga II conta com dois auditórios, totalizando 310 lugares, sendo um com

capacidade para 196 pessoas e o outro para 114.

Os auditórios são climatizados, possuem bancada para composição de mesa de trabalho

que comporta até 5 pessoas, púlpito para uso individualizado de palestrante, computadores, dois

projetores e caixas de som e sistema de sonorização completo.

O Auditório Edevaldo Alves da Silva, com capacidade para 196 lugares, conta com uma

cabine de controle, de onde são monitoradas todas as atividades do Auditório. A cabine de controle

possui mesa de som com 32 canais, estação de trabalho para controle de mídias e projeções, 3

microfones sem fio e 1 microfone de lapela, câmera de vídeo para filmagem e transmissão

simultânea dos eventos, se assim necessário, 1 equipamento Blu-Ray e todas as demais

funcionalidades para uso em um auditório moderno. O controle de iluminação e climatização do

auditório também ocorre através dos equipamentos disponíveis na cabine.

Os eventos que ocorrem no Auditório Edevaldo Alves da Silva podem ser transmitidos

de forma simultânea tanto para o outro auditório quanto para a sala 172, ou seja, podemos ter

ampliada a capacidade de um mesmo evento para cerca de 370 lugares, já que temos 310 lugares

nos 02 auditórios e mais 60 lugares na sala 172.

No campus da Asa Norte, encontra-se auditório no bloco 3, com 360 lugares, no bloco

8, com 180 lugares, bloco 1, com 250 lugares, biblioteca com 120 lugares e laboratório do bloco 2

com 100 lugares, além dos auditórios do LABOCIEN, em número de dois, com 60 lugares cada um.

10.4 SALA(S) DOS PROFESSORES

Os Campi possuem sala de professores, e na Asa Norte uma sala de professor para cada

bloco. Porém em Taguatinga, observa-se apenas uma sala pra todo o campus, com capacidade para

aproximadamente 75 docentes por dia / turno, numa área de aproximadamente 320,00 m². A sala é
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adequada às necessidades dos professores e é devidamente limpa, iluminada e climatizada,

garantindo acessibilidade plena a todos as suas dependências, contando com uma bateria completa

de sanitários exclusivos para os Docentes, bem como uma copa exclusiva e integralmente equipada,

também para uso exclusivo dos Docentes.

Todas as salas possuem mesas para uso dos Docentes, além de computadores para uso dos

mesmos, com acesso à rede cabeada, sendo que todos os Docentes possuem amplo e irrestrito

acesso à rede Wi-Fi. O espaço conta, ainda, com televisão e área de descanso representada por sofás

e puffs. O ambiente é limpo, arejado, plenamente acessível e confortável, com acesso a máquina de

café expresso e água mineral, bem como café coado e todo material descartável para uso.

10.5 ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS

As áreas de atendimento do UniCEUB são representadas pela Central de Atendimento,

Tesouraria, Ouvidoria, Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP e Núcleo de Apoio ao Discente - NAD.

Estas áreas atendem às necessidades dos alunos em termos de conforto, conservação, ventilação,

iluminação, limpeza, acústica e acessibilidade.

Central de Atendimento (Acadêmico e Financeiro)

Os campi contam com uma área para atendimento aos discentes, que possui amplo espaço

de espera, com guichês para atendimento aos alunos, que contam com estação de trabalho,

impressora, sendo a área climatizada, devidamente iluminada e acessível aos alunos. As cadeiras

são confortáveis, tanto para os atendentes quanto para os atendidos, e o ambiente é adequado ao

atendimento. A sala conta, ainda, com armários e estrutura geral adequada à operacionalidade do

ambiente. O espaço é utilizado tanto para atendimento dos assuntos acadêmicos quanto financeiros.

Ouvidoria

Os campi contam com uma Ouvidoria que possui estação de trabalho completa, sendo

climatizada e com acessibilidade plena, e com horário de atendimento que compreende os turnos de

operação do campus. Nesse quesito, os alunos tanto podem optar pelo atendimento presencial,

quanto podem fazê-lo através dos canais virtuais de atendimento. Em ambos os casos, a identidade

do manifestante é preservada. O ambiente é bem iluminado, e conta com cadeiras estofadas para

atendente e atendido, acesso à rede de internet cabeada e à impressora, garantindo conforto e

operacionalidade.
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Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP

O campus conta com uma área reservada ao NAP, que conta com 03 estações de trabalho

dotadas de equipamentos de informática, todos com acesso à internet via rede cabeada, impressora e

armários para arquivo dos processos gerados. O ambiente também conta com espaços para

acomodação de pessoas em espera, bem como conta com acessibilidade total, iluminação adequada

e climatização integral.

Núcleo de Apoio ao Discente – NAD

O campus conta também, com duas áreas reservadas ao NAD, sendo um para o setor em si,

com estação de trabalho completa, cadeiras estofadas, espaços para acomodação de pessoas em

espera, bem como conta com acessibilidade total, iluminação adequada e climatização integral. Há,

ainda, outra área destinada a abrigar os alunos que necessitam de um atendimento especial para a

realização de suas atividades acadêmicas. Esse espaço conta com carteiras escolares almofadas,

bem como conta com uma estação de trabalho completa, com equipamento de informática com

acesso à rede cabeada de internet, e um estagiário de plantão nos 03 turnos, para apoiar os usuários

em suas necessidades. A sala conta com armário para arquivo dos processos gerados, bem como

conta com acessibilidade total, iluminação adequada e climatização integral.

Espaço de trabalho para o coordenador

O curso de Enfermagem possui gabinete individual e exclusivo para a coordenação do curso

com computador ligado à internet de alta velocidade, impressora, armários, mesa de trabalho, duas

cadeiras para atendimento a professores e estudantes, linha telefônica e uma secretária para

atendimento à coordenação.

Caso a Coordenação necessite realizar reunião com mais de 02 (dois) interlocutores, a

unidade conta com duas outras salas, assim consideradas: sala 134, que comporta reuniões com até

18 pessoas e a sala 182, que comporta reuniões com até 36 pessoas.

Além da estrutura computacional e tecnológica disponibilizada, o gabinete é plenamente

climatizado, possui acessibilidade total, possui acústica na forma da lei, sendo o ambiente

confortável, ventilado, limpo e com perfeita comodidade. Todos os espaços, aqui consideradas as

duas salas adicionais de apoio, são dotados de cadeiras almofadadas, e as duas salas de apoio

possuem, ainda, equipamentos multimídia para projeções durante as reuniões, além de sistema de
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som que garante melhor sonorização dos ambientes.

Ademais, os ambientes, além dos computadores vinculados à rede cabeada, possuem pleno

acesso à rede Wi-Fi.

10.6 GABINETES/ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL

O Campus II de Taguatinga possui total de 24 gabinetes e salas para os docentes em tempo

integral. Estes são assim considerados: são 11 gabinetes para docentes em tempo integral, sendo que

cada um comporta, além dos docentes, até dois interlocutores, caso este necessite fazer algum

atendimento. Além desses 11 gabinetes exclusivos, o Campus conta ainda com mais 11 salas para as

Coordenações, que também são docentes em tempo integral, os quais também comportam até dois

interlocutores além do docente.

Além desses 22 espaços, o Campus conta com outras 02 salas para uso dos docentes, caso

haja a necessidade de interlocução com mais de 03 pessoas. Uma delas é a sala 134, que comporta

reuniões com até 18 pessoas e a sala 182, que comporta reuniões com até 36 pessoas. Todos os

espaços possuem equipamentos de informática, são plenamente climatizados, possuem

acessibilidade total, possuem acústica na forma da lei, sendo os ambientes confortáveis, ventilados,

limpos e com perfeita comodidade. Todos os ambientes, além dos computadores vinculados à rede

cabeada, possuem pleno acesso à rede Wi-Fi.

Todos os espaços são dotados de cadeiras almofadadas, e as duas salas de apoio possuem,

ainda, equipamentos multimídia para projeções durante as reuniões, além de sistema de som que

garante melhor sonorização dos ambientes.

10.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

O Campus de Taguatinga II possui 375,60 m² de área destinada aos sanitários, distribuídos

em 28 unidades, deste total 10 sanitários de uso prioritário as pessoas com deficiência com acesso

independente, 4 sanitários para uso restrito e 2 vestiários. Essas instalações são higienizadas antes e

depois de cada turno de aula, garantindo-se limpeza e abastecimento dos materiais de higiene

necessários.

Os sanitários possuem revestimento cerâmico em todas as paredes, bancadas, divisórias e

apoios em granito, lâmpadas econômicas e torneiras temporizadas para minimizar o desperdício dos
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recursos.

10.8 BIBLIOTECA

O complexo de bibliotecas Reitor João Herculino, do UniCEUB, é formado por bibliotecas

nos campi da Asa Norte e de Taguatinga (I e II), é conduzido de forma irrestrita, a participar dos

processos de integração e transformação dos sistemas acadêmicos e de ensino. Na geração de novos

serviços mais harmônicos com os projetos educacionais, houve um aumento no grau de

complexidade e diversidade de suas atividades, o que fortalece a missão da Biblioteca como

mediadora dos processos de construção e transferência do conhecimento e facilitadora do

desenvolvimento de competências específicas, voltadas ao domínio do universo informacional.

Assim, comprometida com a concepção pedagógica institucional, a Biblioteca se funde no mesmo

objetivo, formar profissionais com habilidades para o uso da informação, além de fortalecer

parcerias, em que os docentes tenham, no bibliotecário, um colaborador para as tarefas de ensino e

aprendizagem, principalmente, nas técnicas de pesquisa e domínio da informação. O compromisso

com projetos e ações de distintas ordens, coordenados pela Pró-Reitoria Acadêmica, integrada com

a Diretoria Acadêmica, resulta na qualidade do ensino de graduação e de pós-graduação por meio

do acesso à produção acadêmica e do desenvolvimento de competências e habilidades quanto à

informação como um meio de gerar e aperfeiçoar conhecimentos.

A Biblioteca Reitor João Herculino, localizada no campus Taguatinga II, foi projetada

seguindo as mesmas tendências, de forma estrutural e conceitual, o que constitui fator determinante

na definição dos objetivos e dos processos organizacionais, como a descentralização dos serviços

oferecidos à comunidade.

A estrutura organizacional do complexo de bibliotecas Reitor João Herculino é

integrada com as unidades informacionais. No modelo estrutural do complexo há um gerente

voltado para a gestão estratégica do complexo e cada unidade tem um bibliotecário gestor dando

seguimento as políticas e ações voltadas para operações e serviços gerados e mantidos localmente.

Há em cada unidade uma equipe de bibliotecários e técnicos.

10.8.1 Infraestrutura Física
O espaço físico da Biblioteca do Campus de Taguatinga II com 273,05 m² atende os

cursos oferecidos no campus. Há um único pavimento onde estão instalados os acervos de livros, de
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periódicos e de obras de referência, os serviços de empréstimo, de devolução e de reserva de livros,

além das consultas aos catálogos online.

A Biblioteca provê mobiliário necessário ao desenvolvimento das atividades em

confortáveis acomodações com áreas para estudo e mesas para estudo em grupo individual, além de

mobiliário com altura adequada aos portadores de necessidades especiais. Estão disponíveis 155

mesas e 240 lugares distribuídos da seguinte forma; 16 mesas para estudo em grupo, 128 mesas

para estudo individual e 11 cabines de estudo. As mesas estão no padrão da ABNT, e as cadeiras são

ergonômicas. Os balcões de atendimento foram projetados, especificamente para atendimento aos

usuários de forma conjugada com conforto para o colaborador. Além disso, dispõe de 04 Sanitários

sendo 02 com acesso independente para PCD. A altura do catálogo online, também, é adaptada aos

portadores de necessidades especiais. O atendimento à pesquisa informacional é feito nesse

ambiente assim como o acesso à biblioteca digital.

10.8.2 Serviços e Informatização

Empréstimos de livros e periódicos

Não há cota de empréstimos de livros e periódicos. Os livros são liberados para o

empréstimo domiciliar conforme necessidades de leitura do usuário. Os exemplares são

emprestados a partir do exemplar número dois (2) a qualquer tempo e os um ou único poderão ser

emprestados na sexta-feira ou na véspera de feriado. A devolução será no primeiro dia útil seguinte.

O serviço de empréstimo é realizado por máquinas de auto empréstimo e a devolução e renovação

online.

Repositório Institucional

Em continuidade ao projeto de modernização das bibliotecas, o incentivo às mudanças,

estruturais e conceituais, em que se junta a concepção de biblioteca como gestora da informação,

participadora e promotora do progresso do conhecimento cujo olhar está nas produções

acadêmicas e científicas, nas didático-pedagógicas, nas tecnológicas, nas artísticas e culturais como

fontes de pesquisa. Estão armazenados e disponibilizados para acesso no Repositório Institucional.

O desenvolvimento de bibliotecas e de repositório digitais demanda uma gestão de modo a

possibilitar e abrigar novos serviços e produtos. O repositório institucional, criado para acolher a

produção intelectual e científica do UniCEUB, é uma biblioteca digital com metabuscador que
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reúne, preserva e proporciona acesso aberto e público a toda produção acadêmica. São destaque

os Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC com depósito obrigatório no Repositório.

Biblioteca virtual

Para os portais e os sites acadêmicos, incluindo as bibliotecas virtuais, foi definida nova

arquitetura para as fontes de informação com integração de recursos de busca e navegação. Trata-se

de importantes recursos informacionais disponíveis aos usuários com acesso remoto e ilimitado.

O acervo da biblioteca virtual é formado por documentos eletrônicos, bases de dados

multidisciplinares, periódicos acadêmicos internacionais, monografias da produção acadêmica

discente, revistas em suporte eletrônico, livros digitais, revistas acadêmicas publicadas pelo

UniCEUB, repositório institucional, sites temáticos e links com outras bases de dados, cujo objetivo

é prover acesso online à informação pela web.

Livros digitais

São ofertadas aos usuários duas bases de livros digitais nacionais com características

multidisciplinares: Minha biblioteca e Biblioteca Virtual Universitária. O acervo é composto de

títulos de livros em português. A pesquisa é feita por autor, título e assunto, e o usuário poderá fazer

o download de partes do documento conforme a lei de direito autoral brasileira e arquivar o

resultado em pasta particular, criada pelo próprio usuário, ou seja, o usuário customiza sua

biblioteca. O acesso é remoto e ilimitado.

Periódicos internacionais digitais

Os periódicos internacionais são acessados diretamente nas redes de comunicação. O

documento é recebido por transferência eletrônica e reproduzido remotamente, por meio do banco

de dados.

A base Academic Search Complete é composta por 16.771 títulos e inclui revistas científicas

analisadas por especialistas, artigos em texto completo, índices, resumos de revistas científicas, de

monografias, de relatórios, de procedimentos de conferências. A base de dados apresenta conteúdo

em PDF que remonta a 1.865, com a maioria dos títulos dos textos completos em formato PDF

nativo (pesquisável). As referências pesquisáveis são fornecidas em mais de 1.000 títulos de

revistas. Estão disponíveis vinte e quatro bases de dados específicas em diversas áreas do

conhecimento.

O acesso à coleção de periódicos internacionais é ilimitado e pode ser feito por diversos
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usuários simultânea e remotamente.

Jornais eletrônicos

A coleção disponibiliza texto completo de, aproximadamente, trezentos e noventa e dois

jornais, podendo ser pesquisados por título, assunto, editor e artigos.

Obras raras

Há um setor projetado para abrigar acervos de obras raras e especiais, armazenados em

ambiente climatizado com controle de temperatura e umidade, totalmente higienizado e seguro, a

fim de garantir a preservação da coleção. O acervo está catalogado e classificado, e a coleção é

formada por 12.000 exemplares.

Videoteca

Constituído por vídeos em diversas áreas do interesse acadêmico. Está disponível no setor

de multimeios, onde há cabines equipadas com aparelhos de TV, DVD e videocassete para esse fim.

Normas de funcionamento

Horário de funcionamento

Dias úteis: das 7h30 às 22h30

Sábados: das 8h30 às 17h30

Identificação do usuário

Alunos: identidade estudantil.

Funcionários e professores: identidade funcional.

Egressos e pesquisadores: carteira da categoria fornecida pelo UniCEUB.

Normas de empréstimo

Empréstimo de livros

Prazo de empréstimo: 10 dias consecutivos

Cota de empréstimo: Não há cotas.

Empréstimo de periódicos

Cota de empréstimo para aluno e professor: 1 fascículo por vez
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Prazo de empréstimo: 24 horas

Reserva online

Somente para os livros emprestados: a reserva pode ser feita presencialmente ou pelo site

www.uniceub.br/biblioteca.

Renovação online

Somente para os casos em que não haja reserva para o livro emprestado: o serviço está

disponível pelo site www.uniceub.br/biblioteca.

Atraso na devolução do empréstimo

Empréstimo normal de livro: será cobrada multa por livro/dia de atraso.

Empréstimo especial: será cobrada multa por livro/dia de atraso.

Empréstimo de periódicos: será cobrado por periódico/dia de atraso.

Empréstimo material especial (vídeos e CD-ROM): será cobrado dia de atraso

Valor da multa

Empréstimo normal: R$ 3,00 por livro e por dia

Empréstimo especial: R$ 5,00 por livro e por dia

Periódicos: R$ 5,00 por dia

DVD e vídeos: R$ 5,00 por dia e por documento

10.8.3 Plano de Atualização do Acervo

Ao complexo de Bibliotecas Reitor João Herculino é destinado 1% do orçamento

institucional para investimento em materiais informacionais, manutenção e atualização do acervo,

capacitação profissional, atualização tecnológica e de serviços aos usuários.

Propõe-se expandir as coleções, ligá-las em rede e ampliar os recursos e os serviços de

informação eletrônica em formato físico ou digital. Planeja-se aumentar o acervo bibliográfico em

10% ao ano para os cursos já existentes nas unidades.
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A Biblioteca organiza-se em função de sua atividade fim, prestação de serviços, e atua como

resolvedoras de suas demandas especialmente as referentes à aquisição. A unidade opera alinhada

ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.

As solicitações de compra para as bibliografias básica e complementar são fundamentadas

nos programas da disciplina, o quantitativo de livros a ser adquirido para as referidas bibliografias é

definido conforme as diretrizes do MEC/INEP para autorização, credenciamento e

recredenciamento de cursos.

Como extensão das bibliografias básica e completar cria-se a bibliografia geral e especifica

do programa de atualização do acervo. Os títulos e exemplares são adquiridos sob demanda,

respeitando a individualidade e a características dos cursos. Assim, adquire-se, no mínimo, dois e

no máximo cinco exemplares por título, nas seguintes condições: atualização do curso (coleção

cultural), atualização da disciplina, linhas de pesquisa dos cursos e grupos de pesquisa. As

comunidades docente e discente poderão fazer solicitações a qualquer ocasião no período letivo.

O sistema de formação e desenvolvimento do acervo foi reconstruído para um formato

integrado com as áreas acadêmica, pedagógica e financeira. Os processos de aquisição passam a

recorrer aos sistemas administrativos institucionais e pedagógicos, para o controle e gerenciamento

do fluxo de compra bibliográfica por meio do Plano de Interação Pedagógica para formação do

acervo. Com esse plano à atualização do acervo age em consonância com as políticas educacionais

presentes no PPI – Proposta Pedagógica Institucional e com os programas de ensino inseridos no

PPC- Projeto Pedagógico do Curso. A partir da implementação do Plano de Interação Pedagógica

para formação do acervo cria-se o Sistema Integrado de Gestão de Aquisição para fortalecer o

serviço de compras informacionais para o UniCEUB de forma integrado ao sistema de

gerenciamento de biblioteca e projeto pedagógico do curso além de todas as áreas parceiras interna

e externas à biblioteca.

 10.10 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, SALAS DE APOIO DE INFORMÁTICA OU
INFRAESTRUTURA EQUIVALENTE

O UniCEUB disponibiliza a Comunidade Acadêmica e administrativa toda a infraestrutura

tecnológica necessária para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas. Na

IES, a Gerência Executiva de Tecnologia da Informação – GETI é responsável pelo suporte técnico

e manutenção preventiva e corretiva dos recursos de informática de forma a assegurar a sua plena
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disponibilidade.

A rede acadêmica de computadores do UniCEUB interliga 3.841 estações de trabalho, com

equipamentos de alta qualidade e última geração, instalados nos campi da Asa Norte, Taguatinga

(Unidades 1 e 2) e Saída Sul, no Edifício União no Setor Comercial Sul e nos núcleos de assistência

jurídica do Plano Piloto e cidades satélites, prevendo em sua composição mobiliário, iluminação e

condicionamento de ar adequados, bem como unidades em locais acessíveis aos PNEs. As 3.841

estações de trabalho são assim distribuídas: 820 na área administrativa e 3.021 na área acadêmica.

Na área acadêmica, o UniCEUB dispõe de 442 conjuntos multimídia constituídos de

computador, projetor multimídia, caixas de som e amplificador instalados em salas de aula,

laboratórios, ateliês e auditórios, ambientes mobiliados, iluminados e com controle adequado de

temperatura.

No Campus Taguatinga 2, dos 763 computadores disponíveis, 608 estão distribuídos em 23

ambientes constituídos por laboratórios de ensino de Informática, laboratórios com recursos de

informática para atividades extraclasse e de uso específico. Dentro da infraestrutura tecnológica

disponibilizada neste campus, a academia conta ainda com 85 conjuntos multimídia nas salas de

aula e 70 estações de trabalho na rede administrativa.

No Centro de Atendimento Comunitário - CAC, instalado no Ed. União e nos Núcleos de

Prática Jurídica, localizados na sede do NPJ e em prédios das circunscrições judiciárias do TJDF e

na Justiça Federal em Brasília e entorno são mais 97 computadores.

Os campi e demais unidades citadas estão integradas em uma rede de comunicação de dados

de alto desempenho suportada por uma infraestrutura de cabeamento estruturado e links de acesso a

dados e internet de 1.300 Mbps, que atendem às redes acadêmica, administrativa e a rede sem fio

(Rede Wifi) e que utilizam equipamentos de última geração para garantir a oferta dos serviços de

conexão nos Campi da IES.

Todas as salas de aula multimídia e laboratórios são atendidos por rede cabeada o que

permite a transmissão de dados de forma estável e contínua, com redundância de links de internet e

é indicada para transmissão de palestras, videoconferências, apresentações de vídeos em formato

streaming ou qualquer evento que necessite de acesso estável a rede.

Além disso, esta rede está conectada à GigaCandanga, uma infraestrutura de rede de alta

velocidade voltada para a comunidade brasileira de ensino e pesquisa, em parceria com a RNP.
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Complementa a infraestrutura oferecida aos alunos um conjunto de servidores instalados no

Datacentes da instituição com a oferta serviços de apoio a atividade acadêmica, servidores de

autenticação de usuários, bancos de dados, serviços de compartilhamento de CPUs (Multipoint) e

de distribuição virtualizada de aplicações (MDOP).

Nas redes acadêmicas cabeada e na wifi, o aluno é cadastrado, dispondo de e-mail

institucional (aluno@sempreceub.com), usuário e senha específica única para acesso aos computadores,

sistemas institucionais e a rede Wifi, além de área privada em disco com espaço ilimitado oferecido

em ambiente virtual (Google Drive) para armazenamento de programas e outros arquivos

relacionados às suas disciplinas, garantindo a segurança e disponibilidade em qualquer lugar dos

recursos providos pela IES.

Além da infraestrutura física a IES disponibiliza softwares e sistemas de uso coletivo e

especializado atendendo às demandas previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, mantendo o

parque tecnológico com soluções de software atualizadas. O uso de visualização de aplicações –

MDOP permite ao aluno ter acesso aos softwares que necessita para o desenvolvimento de

atividades acadêmicas em qualquer equipamento da rede de computadores da IES, dando mais

liberdade e mobilidade ao usuário.

Além da oferta de equipamento, os seguintes softwares são disponibilizados para os cursos:

Google for Education: contrato corporativo educacional e administrativo que disponibiliza a suíte

Google (Gmail, Drive and Docs, editor de Documentos, editor de Planilhas, editor de

Apresentações, editor de Formulários, Agenda, Hangouts para videoconferência e conversa on line,

Contats, Groups etc) aos alunos, professores e equipe administrativa; Microsoft: contrato

corporativo educacional e administrativo que permite o uso de praticamente todos os softwares da

Microsoft (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Access, Visual Studio, Visio, SQL etc), estendo o

fornecimento de licenças gratuitas de alguns desses softwares aos alunos e professores de cursos da

área tecnológica; AutoDesk: contrato para uso de software AutoCAD (Maya incluído), estendo o

fornecimento de licença gratuita do aos alunos e professores de cursos que usam o AutoCAD.

Adobe: contrato para uso do pacote Adobe Creative Cloud, pacote completo incluindo Photoshop,

InDesign e Ilustrator; IBM: parceria para uso de softwares licenciados pela IBM. Outros softwares

pagos: Geo5 (Geofine), QiBuilder, Eberick e Volare; pacote da CEPEL (Anarede, Flupot, Anatem,

Anafas, NH2, Sapre, Pacdyn, Harmzs, Plantac);Sketchup e Vrary for Sketchup, Unity, Camtasia,

ArgGis, Canit, CorelDraw, DietWin, Final Cut Studio, Hygia, iLife, Mac OS, Physical Test, Sound
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Forge, Telewin, Vegas, Avanutri, Hygia e dezenas de softwares livres.

Nos laboratórios e no Núcleo de Apoio ao Discente - NAD, os alunos com necessidades

especiais contam com soluções de acessibilidade como os softwares DOSVox, Zoom Text e os

recursos específicos do Windows 10.

Toda esta estrutura tecnológica é mantida com apoio de políticas e normas específicas dentre

as quais destacamos: 

- Políticas de uso de recursos tecnológicos, serviços de Infraestrutura de Rede de

Computadores e Sistemas de Gestão Acadêmica e Administrativa do UniCEUB: com o objetivo de

prover a segurança, a disponibilidade e a integridade dos dados e das informações institucionais em

meios eletrônicos e aprimorar o uso dos recursos de informática no desenvolvimento exclusivo de

atividades administrativas e acadêmicas;

- Política de aquisição, renovação e instalação de software: que define as regras para

aquisição, atualização e instalação dos softwares ou aplicativos nos computadores da IES;

- Política de aquisição e renovação de equipamentos de informática: que, de forma coerente,

garante modernização dos laboratórios de informática, consistindo na substituição gradual dos

equipamentos que vão se tornando obsoletos, tendo por princípio a movimentação de todo o parque

tecnológico a partir da aquisição de equipamentos de última geração. Assim, a cada aquisição de

computadores, impressoras, scanners e outros equipamentos de informática, ocorre uma renovação

geral nos laboratórios, começando por aqueles que exigem equipamentos com grande poder de

processamento, memória e desempenho até aqueles que requerem máquinas com bom desempenho.

- Política de manutenção de laboratórios e equipamentos de informática: que estabelece

atividades de manutenção preventiva e corretiva de primeiro nível aos ambientes tecnológicos da

IES com equipe própria, disponível nos 3 turnos de funcionamento da academia, tendo por missão

manter os laboratórios de informática e os equipamentos de uso administrativo em pleno

funcionamento, auxiliando os alunos, professores e funcionários durante todo o horário de

realização das atividades acadêmicas.

Além das políticas, as normas específicas de uso dos equipamentos de informática, bem

como o apoio presencial de Técnicos de Laboratório em regime de plantão em áreas específicas no

campus, orientam e completam os serviços de TI oferecidos pela IES.

Os Campi contam com Laboratórios de Informática, que possuem computadores exclusivas
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para uso dos alunos, além dos computadores exclusivos de sala de aula para uso dos professores. Os

laboratórios possuem espaço com acesso às pessoas com deficiência física, principalmente de

locomoção.

Além desses laboratórios, há computadores instalados nas Bibliotecas dos campi, para fins

de pesquisa a monografias e trabalhos acadêmicos, e computadores para pesquisa de livros da

biblioteca. Os espaços contam com excelente iluminação, ventilação, limpeza, acústica e adequado

mobiliário, bem como acesso ilimitado à rede Wi-Fi.

Além do uso durante as aulas devidamente programadas, os alunos podem acessar os

Laboratórios fora de seus horários de aula, cuja destinação denominamos Laboratório Extraclasse.

Esse acesso é liberado na quantidade de alunos que necessitar, com o devido acompanhamento de

técnico de informática para apoiar as atividades dos alunos. Acrescente-se, ainda, que todos os

softwares utilizados em todos os equipamentos da instituição são devidamente licenciados, na

forma da lei.

10.10 RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O UniCEUB disponibiliza várias soluções e sistemas que apoiam no desenvolvimento das

atividades da Comunidade Acadêmica e Administrativa. Suportado por uma complexa e completa

infraestrutura tecnológica em Datacenter próprio e redundante, e por uma equipe interna

especializada em desenvolvimento de software acadêmico e de infraestrutura tecnológica, a oferta

de sistemas no UniCEUB é baseada em princípios e valores dos métodos ágeis onde: as pessoas têm

prioridades sobre processos; o software tem prioridade sobre documentação; a colaboração (com o

cliente) tem prioridade sobre contratos; e a adaptação às mudanças tem prioridade sobre a execução

de planejamento prévio. Esta metodologia ágil, apoiada pela Política de desenvolvimento,

atualização e expansão de sistemas, permite oferecer a Comunidade Acadêmica soluções

personalizadas que atendem à demanda e a aspectos específicos do público da IES de maneira

totalmente integrada.

Entre recursos de tecnologias de informação e comunicação – TICs que atendem de às

necessidades dos processos de ensino e aprendizagem, destacam-se:

- O portal www.uniceub.br: ambiente virtual concebido com o objetivo de disseminar

conhecimento produzido pela comunidade interna para além do ambiente acadêmico, apoiar a

formação multidisciplinar, otimizar o relacionamento com os egressos da IES e concentrar as
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informações e serviços, inclusive para apoio à comunidade externa (repositório de trabalhos

acadêmicos; revistas científicas online; vídeos, imagens, textos, infográficos e diversos materiais

produzidos por alunos em atividades práticas de laboratório).

- O repositório Institucional: www.repositorio.uniceub.br: vinculado ao portal,

disponibiliza a produção acadêmica da IES em meio digital utilizando o DSPACE, uma ferramenta

livre que permite o depósito de documentos em qualquer formato (texto, vídeo, áudio e dados) e a

disponibilização desses conteúdos na Internet de forma indexada, facilitando a gestão dos trabalhos

acadêmicos, sua indexação (metadados) e, principalmente, a democratização do acesso ao conteúdo

pela comunidade.

- As publicações Acadêmicas: www.publicacoes.uniceub.br: também presente no portal,

utiliza o SEER, uma ferramenta para elaboração e gestão de publicações periódicas eletrônicas.

Recomendado pela CAPES, o processo editorial no SEER permite uma melhoria na avaliação da

qualidade dos periódicos e uma maior rapidez no fluxo das informações. Na IES, este recurso

tecnológico é utilizado para gestão de suas revistas científicas, incentivando o uso de padrões

editoriais internacionais para periódicos online.

- O Espaço Aluno é um sistema de desenvolvimento próprio acessível em dispositivos

móveis (mobile) que apoia o relacionamento do discente com a Instituição, disponibilizando os

seguintes recursos:

• Informações: acesso aos serviços de biblioteca, produções acadêmicas, periódicos

internacionais, calendário, notícias, congressos e eventos.

•Secretaria: declarações de matrícula, histórico acadêmico e grade horária, frequência e

menções, atividades complementares, etc.

•Matrícula: Abrange todos os passos para a realização e renovação da matrícula em tempo

real.

•Autoatendimento: módulos que dão autonomia ao aluno para resolver grande parte de suas

demandas sem comparecer pessoalmente à IES, permitindo a criação e acompanhamento online de

requerimentos e solicitações;

•Comunicação: permite a comunicação virtual entre o aluno e a IES com a disponibilização

de arquivos e mensagens dos professores e colegas de turma; participação de grupos de trabalho

colaborativos, contato com a Ouvidoria; acesso a orientação de projeto final/monografia e aos
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planos de ensino das disciplinas.

•Avaliação Institucional: permite a aplicação online dos instrumentos de avaliação

elaborados pela CPA, com o acompanhamento dos resultados em tempo real.

- O Espaço Professor, também um sistema próprio, tem com o objetivo facilitar o

relacionamento entre o professor e o aluno e apoiá-lo no desenvolvimento de suas atividades em

sala de aula. Oferece funcionalidades de uso específico do docente e outras ferramentas semelhantes

ao Espaço Aluno, entre as quais destacam-se:

•Comunicação: permite a comunicação virtual entre o professor e o aluno com a

disponibilização de arquivos e mensagens, bem como coordenar e monitorar trabalhos em

grupo via Mural (ferramenta de colaboração professor-aluno e aluno-aluno).

•Diário de Classe: permite realizar a chamada on-line, registrando a frequência do

aluno, seu grau de participação e o item previsto no plano de ensino ministrado naquela aula.

Permite, ainda: imprimir o diário de classe mensal atualizado; consultar o rendimento de

cada aluno; verificar o andamento das aulas dadas em relação ao plano de ensino (planejado

x realizado); e verificar o percentual de frequência de cada turma.

•Menção/Participação: contém funcionalidades para o professor registrar as menções

das avaliações e acompanhar a participação dos alunos nas atividades realizadas no curso.

Permite o professor realizar uma melhor avaliação do aluno ao consultar o histórico de

menções, participações e frequência de cada aluno avaliado.

•Orientação: permite a criação de grupos de orientação, registro e acompanhamento

das orientações, o envio e recebimento de arquivos entre os professores e alunos

orientandos.

- Os ambientes virtuais de aprendizagem – AVA – Campus Online: para o

desenvolvimento dos cursos e disciplinas a distância oferecidos pela IES utilizando o AVA Moodle

que foi totalmente adaptada a proposta e modelo de ensino a distância do UniCEUB, onde o foco da

aprendizagem no estudante, a prioridade para os processos interativos e a construção da autonomia

do indivíduo são os princípios que orientam as ações pedagógicas da EAD. O AVA recebeu uma

identidade visual própria com layout responsivo e adaptado a dispositivos móveis, ofertando aos

seus usuários recursos como: acesso aos conteúdos de orientação e dos cursos, livro digital, chat,

transmissões ao vivo, avaliação eletrônica, fóruns, tutoria online, Wiki, enquetes, entre outros.
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- O Hygia - sistema de gerenciamento das atividades ligadas a assistência à saúde nas

Clinicas-Escolas vinculadas aos cursos da IES, permitindo o acompanhamento e registro

permanente dos pacientes e seus prontuários. Assim, a prática profissional vivenciada pelo aluno no

atendimento a comunidade carente, sob a supervisão de profissionais é registrada e os atendimentos

são sistematizados e armazenados em meio digital. Diversas especialidades são atendidas:

ambulatórios básicos, ortopedia, uroginecologia, avaliação nutricional, orientação e apoio

psicológico, entre outros.

- O sistema de apoio a gestão de acervo e biblioteca – Chronus Web abrange o controle

de todos os recursos necessários à organização e administração de uma biblioteca universitária,

sendo utilizado desde o processo de aquisição de material bibliográfico, administração de usuários,

catalogação, empréstimo, devolução, reserva e renovação de material bibliográfico, controle de

assinaturas, baixa de obras, pesquisa em recursos informacionais, geração de relatórios de gestão e

o apoio a pesquisa.

- O Sistema de Gestão Institucional – SGI, solução de gestão administrativa e acadêmica,

desenvolvida pela IES, é o principal sistema de informação utilizado pelo UniCEUB, controlando

todo o ciclo de vida do aluno na instituição e as principais rotinas acadêmicas do ingresso do aluno,

o registro acadêmico, histórico, controle de pauta/frequência, o financeiro, conclusão do curso, até a

diplomação. Atualmente, o SGI contém mais de 400 funcionalidades, entre elas: gestão das

informações de alunos e cursos, da grade e carga horária, estágio, matrícula, pauta/diário, planos de

ensino e programas de disciplina, gestão de tramite de processos e protocolos on-line, cadastro do

espaço físico, gestão financeira completa (tesouraria, Fies, faturamento), Avaliação Institucional,

inscrição em Congressos e Eventos, questionários; e avaliação das disciplinas, consulta a

informativos Institucionais, e gestão e processamento de todo o processo seletivo para ingresso na

IES.

- Sistemas apoio de gestão administrativa – ERP e Sistema Complementares onde as

rotinas administrativas da IES, seus processos e atividades funcionais (sistemas de finanças,

contabilidade, recursos humanos, aquisição, controle de acesso, monitoramento, etc) estão

estruturadas e gerenciadas por um conjunto de sistemas integrados de gestão, proporcionando maior

confiabilidade dos dados, a centralização das informações em um único depósito de dados, o que

otimiza o fluxo da informação e a qualidade desta dentro da IES.

- Acesso ao OFFICE 365, solução do fabricante Microsoft ofertada aos alunos que permite,
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em um ambiente online o acesso a ferramentas como o Office Online, para leitura, criação e edição

de documentos do Office na Web; ao Microsoft Lync, ferramenta de chat (texto), áudio e vídeo

conferência; 1 TB de espaço no Onedrive para armazenamento de documentos, fotos e arquivos

pessoais; 25 GB de caixa de correio em um endereço da instituição (nome.aluno@uniceub.edu.br).

Além das soluções que subsidiam o desenvolvimento das atividades acadêmicas e

administrativas, o UniCEUB disponibiliza em seus laboratórios os recursos necessários para o pleno

desenvolvimento das atividades pedagógicas previstas nos programas das disciplinas dos cursos.

10.11 LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS

10.11.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA

Os Campi dispõem de computadores alocados nos laboratórios com recursos de informática

para aulas práticas e atividades extraclasse.

O Labocien – Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão é um espaço de aprendizagem

prática, distribuído em cerca de 5.000 m², nos campi Asa Norte e Taguatinga II. E tem como

missão: proporcionar e realizar ações por meio de atividade experiencial para o ensino, a pesquisa e

a extensão em consonância com a missão institucional.

Sua estrutura física é constituída por 65 laboratórios, classificados de acordo com a

natureza da atividade prática a ser desenvolvida. São eles: Biotérios/Biocien, Laboratórios

Específicos, Multidisciplinares e de Habilidades, localizado no campus Asa Norte e Taguatinga II.

Estes espaços atendem a todos os cursos da FACES e às áreas de ciências básicas dos cursos da

FATECS do UniCEUB.

A estrutura do Labocien foi edificada em conformidade com as normas vigentes na

legislação da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e a Resoluções de Diretoria

Colegiada/ANVISA – RDC, pertinentes ao uso do espaço e às especificidades das ações práticas

desenvolvidas nesse setor.

Todos os espaços do Labocien possuem estrutura de acessibilidade para atender às

possíveis necessidades especiais de docentes, discentes e colaboradores, de acordo com a politica

institucional. Em relação aos portadores de necessidades especiais, será feito um estudo, junto a

docentes interessados, para adequar os processos ensino-aprendizagem e a infraestrutura às

necessidades educativas dos alunos que necessitam desse atendimento.

Sua infraestrutura conta com iluminação e serviços de ventilação, mantidos e vistoriados
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pelo departamento de engenharia do UniCEUB em consonância com a gestão do Labocien. Cada

ambiente laboratorial possui Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), checados semanalmente

por uma equipe especializada deste setor e divulgados em painel informativo, recursos multimídia e

diversos insumos laboratoriais (equipamentos, reagentes, vidrarias, instrumental cirúrgico, modelos

anatômicos, simuladores entre outros) que atendem as demandas das atividades curriculares e

extracurriculares de todos os cursos usuários.

O Labocien conta ainda com colaboradores especializados em diferentes áreas,

orientados pelas políticas de gestão técnico/administrativas e de gestão pedagógica. Estes

colaboradores estão locados nos núcleos técnico, pedagógico e gerência.

ESTRUTURA FISICA E FUNCIONAL DO LABOCIEN DISPONIVEL AO CURSO DE ENFERMAGEM

A estrutura física e funcional do LABOCIEN disponível ao curso de Enfermagem é

constituída por laboratórios didáticos, específicos, multidisciplinares, habilidades, simulação

realística, apoio logístico/Núcleo Técnico, Núcleo Pedagógico, Secretaria e Gerencia em

conformidade com a legislação vigente.

BIOCIEN – BIOTÉRIO DO LABOCIEN

São espaços que permitem a produção e manutenção de animais de pequeno e médio porte,

possuem cerca de 150 m² e está localizado no Campus da Asa Norte. A produção de animais

experimentais permite a possibilidade de realizar pesquisa e ensino em conformidade com a

deliberação do Comitê de Ética na Utilização de Animais - CEUA - a fim de atender os cursos de

ambos os Campi. Foram edificados de acordo com as normas de biossegurança para atender o

bem-estar animal e humano, além de contemplar a funcionalidade, estética e beleza. Possui registro

e certificação pela Sociedade Brasileira de Ciências de Animais de Laboratório (SBCAL) e pelo

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal (CRMV/DF).

Para desenvolver suas atividades conta com um Responsável Técnico – RT, um médico

veterinário, um bioterista e apoio estrutural do corpo Técnico do LABOCIEN. Além das

prerrogativas da gestão educacional deste setor e da CEUA/UniCEUB, a qual delibera sobre o uso

de animais experimentais no ensino e na pesquisa em conformidade com a Lei Arouca 11794/2008.

Nesse sentido, podemos oferecer instrumentos para pesquisa ou o uso na área experimental dos

cursos usuários do Labocien, inclusive o curso de Estética e Cosmética.
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LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS E DE ENSINO PARA ÁREA DA

SAÚDE

“São laboratórios didáticos especializados implantados com
respectivas normas de funcionamento e segurança e atendem a uma
análise sistêmica e global aos aspectos de quantidade de
equipamentos e adequada aos espaços físicos e vagas
pretendidas/autorizadas. Esses espaços são específicos e
multidisciplinares que permitem a abordagem dos diferentes aspectos
celulares e moleculares da ciência da vida de acordo com as diretrizes
curriculares nacionais para as áreas da Saúde” (MEC, 2016).

Os laboratórios específicos e multidisciplinares do Labocien-UniCEUB para a abordagem

das disciplinas básicas (anatomia humana, histologia, bases biológicas, fisiologia, farmacologia,

dentre outras) são compatíveis com a formação do aluno prevista neste PPC, atendem as demandas

previstas nos programas de ensino das disciplinas, e servem como apoio ao aprendizado dos

conteúdos curriculares do curso de Enfermagem, assim como na realização de pesquisas e projetos

de extensão.

Os laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão - Labocien do campus de Taguatinga II

atendem aos cursos de Engenharia Civil e da Computação, Psicologia, Nutrição, Enfermagem,

Fisioterapia, Estética e Cosmética. Distribuídos em um espaço de cerca de 800m².

Os laboratórios do curso de Enfermagem possuem normas de segurança e utilização

importantes para o bom andamento das aulas, e são destinados às atividades acadêmicas em aulas

práticas, sob atendimento específico de um técnico de laboratório.

Todos os laboratórios possuem capacidade de atender de 25 a 30 alunos, e se houver

necessidade as turmas são divididas durante o horário de aula para não exceder a ocupação máxima

e segura de cada laboratório. Na sequência é apresentada uma descrição dos laboratórios existentes,

assim como o objetivo de cada um e suas características acadêmicas:

LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES E CENÁRIOS LIVRE

São 6 espaços, com capacidade média para cerca de 25 a 30 alunos em cada espaço,

estruturados, equipados e organizados a partir do planejamento do solicitante apresentado no

Protocolo de Experimento - PE. Possibilita o atendimento dos processos de ensino e aprendizagem

descritos no PPC do curso de Enfermagem, contemplando as disciplinas de diversas áreas da saúde,

como anatomia, citologia, fisiologia e outros.
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Identificação dos laboratórios:

● 1 Laboratório de Apoio Técnico Administrativo e Almoxarifado com 74 m²;

● 4 Laboratórios Multidisciplinares com 50 m²;

● 2 Laboratórios de Cenário Livre com 53 m².

7.

8.

9.

10.

Figura 1: Laboratórios Multidisciplinares. Localizados no Campus de Taguatinga II, possibilitam
atividades de ensino, pesquisa e extensão das diversas áreas da saúde, como anatomia, citologia,
fisiologia e outros. Contam com equipamentos a partir da demanda solicitada. Fonte - Acervo
LABOCIEN.

LABORATÓRIOS DE HABILIDADES PROFISSIONAIS
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O Laboratório de habilidades é um espaço de aprendizagem prática que possibilita aquisição

de um conjunto de saberes voltados para realização da prática profissional. Estão equipados com

instrumentos apropriados para desenvolver habilidades que possibilitam a capacitação dos

estudantes no desenvolvimento profissional da Enfermagem, conforme demanda solicitada.

Neste laboratório são realizados estudos de técnicas de semiotécnica e sistematização da

assistência de Enfermagem, com consulta de enfermagem. As técnicas de enfermagem utilizadas

estabelecem o desenvolvimento das habilidades necessárias para a boa formação do profissional da

Enfermeiro.

Identificação dos laboratórios:

● 1 Laboratório de Habilidades em Estética de 53 m²

Figura 2: Laboratório de Habilidade Profissional. Localizados no Campus de Taguatinga II. Fonte -
Acervo LABOCIEN.

É importante ressaltar que todas as atividades práticas específicas ou não são realizadas

tanto nos laboratórios da área básica da saúde, como os de anatomia, fisiologia, bioquímica e os

multidisciplinares, quanto nos específicos, como laboratório de habilidades, assim como clínicas e

hospitais conveniados para este fim.

Dessa forma, busca-se contar com parcerias externas e fontes de recursos alternativas para

viabilizar as aulas práticas e manter o aluno em contato direto com o mercado de trabalho e com

equipes muldisciplinares. Dessa forma, as clínicas e salões conveniados ao curso oferecem ampla

estrutura física para que o discente da graduação do UniCEUB possa desenvolver atividades de

ensino, pesquisa e extensão.

10.11.2 SERVIÇOS
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Para garantir a segurança de todos os usuários, utiliza um projeto denominado Grupo Gestor de

Biossegurança – GGBio, composto por professores, técnicos, estudantes e gestores, integrado a

política de gestão pedagógica que propõe ações educativas e validam todos os planos de ação

relativos a segurança laboratorial.

A manutenção do espaço físico é realizada por meio da Política de Gestão Técnica

Administrativa que conta com o Programa Administrativo de Prestação de Serviço, por meio do

plano de ação de vistoria estrutural, realiza ações sistemáticas de manutenção da necessidade de

infraestrutura integradas aos processos educativos, legais e institucionais.

Já a conservação dos materiais e equipamentos laboratoriais é mantida a partir da

avaliação dos usuários, docentes, discentes e equipe técnica. Depois de identificada determinada

necessidade, caso a equipe técnica do Labocien não esteja apta a solucionar o problema, é acionado

o serviço de manutenção técnica conveniado com o Labocien.

A higienização dos espaços é garantida por meio de empresa terceirizada. Contudo, estes

funcionários são capacitados e orientados pela equipe gerencial do Labocien. Já a higiene e

esterilização de materiais e equipamentos necessários à segurança dos usuários e aos procedimentos

de ensino e pesquisa é realizada pelos auxiliares de laboratório, funcionários do setor.

Tem-se os Laboratórios de Habilidades - espaços de aprendizagem práticas que

possibilitam aquisição de um conjunto de saberes voltado para a realização da prática profissional,

os Laboratórios Específicos - equipados de maneira a propiciar as especificidades de atividades

práticas de determinadas disciplinas ou módulos e os Laboratórios Multidisciplinares – espaços

com a possibilidade de transformação de cenários podendo atender a qualquer curso de acordo com

a demanda.

Quanto aos Biotérios (localizado no campus Asa Norte) - espaços que permitem a

produção e a manutenção de animais de pequeno e médio porte foram edificados de acordo com as

normas de biossegurança, funcionalidade e estética para atender o bem-estar animal e humano.

Possuem registro e certificação pela Sociedade Brasileira de Ciências de Animais de Laboratório -

SBCAL e pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal - CRMV/DF.

O Labocien conta ainda com Laboratórios de Apoio Logístico localizados

estrategicamente que dispõem de acervos diversos e infraestrutura especifica para dar suporte à

operacionalização e apoio a todas as atividades práticas. São equipados com capelas de exaustão,

acervo de reagentes e vidrarias, e outros insumos (instrumental cirúrgico, medidores de PA,

microscópios), autoclaves, estufas, geladeiras, destiladores e deionizadores. Possuem área suja e
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área limpa. Na área suja realizam-se os procedimentos de triagem, lavagem e esterilização oriundas

das atividades práticas. Na área limpa armazenam-se os materiais laboratoriais e de segurança do

trabalhador. É neste espaço que as atividades práticas são montadas a partir do PE e

disponibilizadas para os laboratórios conforme agendamento.

O gerenciamento do Labocien segue a orientação das políticas de Gestão Técnica e

Administrativa e de Gestão Pedagógica, nos quais estão inseridos os seus programas e projetos.

Entre estes está o projeto Normas de Funcionamento e de Procedimentos. Normas estas,

formalizadas por meio da elaboração dialógica entre docentes e o corpo técnico, orientadoras dos

usuários que solicitam serviços e espaços do Labocien e divulgadas nos espaços comuns do

Labocien e em meio digital.

A operacionalização de serviços no Labocien consiste na preparação de atividades

práticas de ensino, pesquisa e extensão para os cursos usuários desse setor, em consonância com os

PPC. A política pedagógica do Labocien conta com o Programa de Educação Continuada onde um

dos projetos é a releitura do Protocolo de Experimento – PE. Esse instrumento visa sistematizar as

atividades práticas de ensino, extensão e pesquisa, proporcionando os caminhos para a organização

dessas atividades por parte dos técnicos e gestores. Possibilita uma releitura do planejar de ações

práticas e posterior reflexão dos docentes sobre o processo de ensino-aprendizagem, além de

interagir com o PPC de cada curso atendido pelo Labocien. Identifica ainda a necessidade de

aquisição, manutenção dos equipamentos e da estrutura do Labocien, continuamente, por meio do

diagnóstico proveniente da avaliação escrita dos serviços laboratoriais, realizada pelos professores,

usuários e técnicos.

Para atender estas propostas, o PE apresenta um roteiro composto por: introdução;

objetivos; tipo de descarte; tipo de equipamento de proteção individual; material; procedimento;

discussão e referência bibliográfica que descreve o planejamento e implementação da aula prática.

Anexado a ele está um questionário de avaliação da atividade prática para os professores e técnicos,

visando levantar dados para os processos gerenciais. Essa avaliação é realizada ao final de cada

atividade prática para fornecer indicadores de qualidade de serviço, que são mantidos por uma rede

de fornecedores, aperfeiçoamento do corpo técnico e convênios com empresas de manutenção de

equipamentos e serviços relativos à segurança laboratorial.

O Labocien possui atualmente um acervo com cerca de 3.000 PE nas diversas áreas do

saber. Esses documentos estão disponibilizados digitalmente no sistema geral de informação – SGI

da instituição. A construção de cada um deles e a continuidade do processo de avaliação é realizada
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por meio de uma equipe de colaboradores especializados que em conjunto com os gestores deste

setor orientam docentes e técnicos para elaboração dialógica e aperfeiçoamento continuo.

Todos os protocolos seguem as normas da legislação vigente, da ética experimental e de

biossegurança. O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP do UniCEUB participa da análise desses

protocolos quando existe a solicitação de participação de alunos como sujeitos do experimento ou a

doação de líquidos corporais por parte desses, degustação de bebidas alcoólicas e outros, conforme

as normativas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. E também a Comissão de

Ética em Utilização de Animais - CEUA, quando no uso de animais experimentais.

Figura 1: Fluxograma de elaboração, validação e execução do PE.

Considera-se que a realização de serviços pelo Labocien ocorre quando além de operar

processos para ações práticas sua equipe gestora planeja e implementa atividades pedagógicas de

ensino e pesquisa. Para tal, conta com um núcleo pedagógico constituído por profissionais de

formações diversas nas áreas educacionais e da sua equipe gestora. As ações desse núcleo são

embasadas na política pedagógica do Labocien e nos programas e projetos de educação continuada,

onde os envolvidos com esta atividade se preparam internamente e externamente a instituição com

cursos de formação, congressos, simpósios, realização e divulgação de pesquisa (gestão

laboratorial) de forma sistematizada.

No campus de Taguatinga II entre os cursos atendidos destaca-se o curso de Nutrição, este

dispõe de laboratórios multidisciplinares e de habilidades. As atividades são planejadas e

implementadas em consonância com a concepção, as políticas e as normas do LABOCIEN e o

projeto pedagógico do curso. Além de possuir equipamentos e insumos necessários para atender as

atividades experienciais em consonância com o PPC, o curso conta ainda com a possibilidade de

usufruir da infraestrutura física e funcional do LABOCIEN independente do campus onde se
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localiza o curso. O LABOCIEN possui uma equipe de técnicos e gestores especializados para

atender aos processos de ensino e aprendizagem quando aplicados em atividades práticas no ensino,

pesquisa e extensão.

Protocolos de experimento

O Labocien disponibiliza a todos os seus professores mais de 1.600 protocolos de

experimento de atividades práticas, das diversas áreas de educação e saúde. Possibilita ainda a

atualização de protocolos já existentes, bem como a criação de novos, de acordo com a demanda

dos cursos e unidades curriculares.

A partir do uso de protocolos experimentais, previamente agendados, é possível a realização

de práticas que contemplem as disciplinas relacionadas aos diversos cursos que esse setor atende,

além de constituir um acervo que pode ser aperfeiçoado continuamente, permitir reflexão sobre a

aprendizagem prática aplicada à formação dos discentes nas dimensões relativas ao conhecimento,

habilidades e atitudes.

Os protocolos experimentais dispõem de procedimentos operacionais padrões (POPs), o

que permite rastreamento das ações realizadas e melhor qualidade dos serviços prestados.

Destaca-se ainda que, por meio desses protocolos, há também a possibilidade de avaliações

contínua dos serviços prestados e dos procedimentos a serem realizados.

Para garantir a segurança de todos os usuários, utiliza um projeto denominado Grupo Gestor

de Biossegurança – GGBio, composto por professores, técnicos, estudantes e gestores, integrado a

política de gestão pedagógica que propõe ações educativas e validam todos os planos de ação

relativos à segurança laboratorial.

A manutenção do espaço físico é realizada por meio da Política de Gestão Técnica

Administrativa que conta com o Programa Administrativo de Prestação de Serviço, por meio do

plano de ação de vistoria estrutural, realiza ações sistemáticas de manutenção da necessidade de

infraestrutura integradas aos processos educativos, legais e institucionais.

Já a conservação dos materiais e equipamentos laboratoriais é mantida a partir da

avaliação dos usuários, docentes, discentes e equipe técnica. Depois de identificada determinada

necessidade, caso a equipe técnica do Labocien não esteja apta a solucionar o problema, é acionado

o serviço de manutenção técnica conveniado com o Labocien.

A higienização dos espaços é garantida por meio de empresa terceirizada. Contudo, estes
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funcionários são capacitados e orientados pela equipe gerencial do Labocien. Já a higiene e

esterilização de materiais e equipamentos necessários à segurança dos usuários e aos procedimentos

de ensino e pesquisa é realizada pelos auxiliares de laboratório, funcionários do setor.

Tem-se os Laboratórios de Habilidades - espaços de aprendizagem práticas que

possibilitam aquisição de um conjunto de saberes voltado para a realização da prática profissional,

os Laboratórios Específicos - equipados de maneira a propiciar as especificidades de atividades

práticas de determinadas disciplinas ou módulos e os Laboratórios Multidisciplinares – espaços

com a possibilidade de transformação de cenários podendo atender a qualquer curso de acordo com

a demanda.

Quanto aos Biotérios (localizado no campus Asa Norte) - espaços que permitem a

produção e a manutenção de animais de pequeno e médio porte foram edificados de acordo com as

normas de biossegurança, funcionalidade e estética para atender o bem-estar animal e humano.

Possuem registro e certificação pela Sociedade Brasileira de Ciências de Animais de Laboratório -

SBCAL e pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal - CRMV/DF.

O Labocien conta ainda com Laboratórios de Apoio Logístico localizados

estrategicamente que dispõem de acervos diversos e infraestrutura especifica para dar suporte à

operacionalização e apoio a todas as atividades práticas. São equipados com capelas de exaustão,

acervo de reagentes e vidrarias, e outros insumos (instrumental cirúrgico, medidores de PA,

microscópios), autoclaves, estufas, geladeiras, destiladores e deionizadores. Possuem área suja e

área limpa. Na área suja realizam-se os procedimentos de triagem, lavagem e esterilização oriundas

das atividades práticas. Na área limpa armazenam-se os materiais laboratoriais e de segurança do

trabalhador. É neste espaço que as atividades práticas são montadas a partir do PE e

disponibilizadas para os laboratórios conforme agendamento.

O gerenciamento do Labocien segue a orientação das políticas de Gestão Técnica e

Administrativa e de Gestão Pedagógica, nos quais estão inseridos os seus programas e projetos.

Entre estes está o projeto Normas de Funcionamento e de Procedimentos. Normas estas,

formalizadas por meio da elaboração dialógica entre docentes e o corpo técnico, orientadoras dos

usuários que solicitam serviços e espaços do Labocien e divulgadas nos espaços comuns do

Labocien e em meio digital.

A operacionalização de serviços no Labocien consiste na preparação de atividades

práticas de ensino, pesquisa e extensão para os cursos usuários desse setor, em consonância com os

PPC. A política pedagógica do Labocien conta com o Programa de Educação Continuada onde um
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dos projetos é a releitura do Protocolo de Experimento – PE. Esse instrumento visa sistematizar as

atividades práticas de ensino, extensão e pesquisa, proporcionando os caminhos para a organização

dessas atividades por parte dos técnicos e gestores. Possibilita uma releitura do planejar de ações

práticas e posterior reflexão dos docentes sobre o processo de ensino-aprendizagem, além de

interagir com o PPC de cada curso atendido pelo Labocien. Identifica ainda a necessidade de

aquisição, manutenção dos equipamentos e da estrutura do Labocien, continuamente, por meio do

diagnóstico proveniente da avaliação escrita dos serviços laboratoriais, realizada pelos professores,

usuários e técnicos.

Para atender estas propostas, o PE apresenta um roteiro composto por: introdução;

objetivos; tipo de descarte; tipo de equipamento de proteção individual; material; procedimento;

discussão e referência bibliográfica que descreve o planejamento e implementação da aula prática.

Anexado a ele está um questionário de avaliação da atividade prática para os professores e técnicos,

visando levantar dados para os processos gerenciais. Essa avaliação é realizada ao final de cada

atividade prática para fornecer indicadores de qualidade de serviço, que são mantidos por uma rede

de fornecedores, aperfeiçoamento do corpo técnico e convênios com empresas de manutenção de

equipamentos e serviços relativos à segurança laboratorial.

O Labocien possui atualmente um acervo com cerca de 3.000 PE nas diversas áreas do

saber. Esses documentos estão disponibilizados digitalmente no sistema geral de informação – SGI

da instituição. A construção de cada um deles e a continuidade do processo de avaliação é realizada

por meio de uma equipe de colaboradores especializados que em conjunto com os gestores deste

setor orientam docentes e técnicos para elaboração dialógica e aperfeiçoamento contínuo.

Todos os protocolos seguem as normas da legislação vigente, da ética experimental e de

biossegurança. O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP do UniCEUB participa da análise desses

protocolos quando existe a solicitação de participação de alunos como sujeitos do experimento ou a

doação de líquidos corporais por parte desses, degustação de bebidas alcoólicas e outros, conforme

as normativas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. E a Comissão de Ética em

Utilização de Animais - CEUA, quando no uso de animais experimentais.

11. Espaços de Convivência e de Alimentação

Espaços de convivência
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Os Campi contam com áreas destinadas a convivência e integração entre os alunos. Sendo

02 espaços de convivência, que somados têm capacidade para até 800 alunos, e 01 espaço de

exposições de arte, denominado UniCEUB Cultural, que está localizado no hall do campus de

Taguatinga. Esses espaços são integrados a área de circulação e dispõem de mobiliário específico

para essa finalidade, como bancos, mesas, sofás, pufes, poltronas e TVs.

Espaços de alimentação

Os campi contam com áreas de alimentação interna, bem como disponibiliza um espaço

exclusivo para alunos, denominado Copa dos Alunos. Aqueles alunos que preferem trazer sua

refeição de casa, contam com uma estrutura completa para esquentar e fazer sua refeição. Além do

mais, além dos espaços e estruturas internas, o campus conta com diversas ofertas de lanches e

refeições no entorno do campus. As áreas internas são ventiladas, confortáveis e com acessibilidade

plena a todos os alunos. A área de convivência ainda conta com uma reprografia para atendimento à

comunidade acadêmica. Além disso, o Campus de Taguatinga II conta com mesas com capacidade

para até 06 alunos espalhadas no corredor Central.

186


