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Mensagem

Curso de Enfermagem

CURSO DE ENFERMAGEM MATRIZ CURRICULAR 2021

Ser um proﬁssional de Enfermagem é educar para a saúde, ter habilidades em prevenir
doenças e no cuidado individual e único do paciente. É ser capaz de levar ao ser humano, com
técnica e ciência, não somente os cuidados de saúde, mas também uma palavra de apoio, esperança, conforto e gestos de amor e carinho!
A todos os calouros do Curso de Enfermagem que compar lham com a UNIFIPA o sonho de
ser Enfermeiro, manifesto meu reconhecimento e disposição para trilharmos juntos esta jornada!!!
Profa. Ma. Luciana Braz de Oliveira Paes- Coordenadora do curso de Enfermagem
Missão do Curso
Formar proﬁssionais aptos a inserção e atuação nos vários setores proﬁssionais da saúde,
na educação em enfermagem, no desenvolvimento da sociedade brasileira, mediante o incen vo
à pesquisa, a vidades de extensão, e da formação con nuada fundamentadas nos princípios da
é ca e da bioé ca, visando o aprimoramento do ensino e do exercício proﬁssional na área de
Enfermagem.
Apresentação
O Curso de Enfermagem – UNIFIPA confere ao enfermeiro postura proﬁssional transformadora em qualquer nível de desenvolvimento das a vidades técnico-cienEﬁcas da enfermagem
em Assistência, Administração, Ensino e Pesquisa, no âmbito sociopolí co e cultural, para assistência das necessidades humanas básicas do indivíduo, família e comunidade com intervenções
sistema zadas de amplo alcance, respeitando os princípios é cos que norteiam a proﬁssão.
Mercado de trabalho:
O mercado de trabalho do enfermeiro cresce e diversiﬁca-se cada vez mais, devido a fatores, como:
• crescente qualiﬁcação do Enfermeiro proporciona atuação na área da gerência e educação;
• presença do proﬁssional Enfermeiro é exigida pela legislação nas ins tuições de saúde;
• ampliação de unidades hospitalares de alta complexidade como Terapia Intensiva e Urgência e
Emergência e consequente necessidade da atuação do Enfermeiro;
A atuação do enfermeiro ocorre, entre outros:
• nos níveis de assistência primária, secundária e terciária, ou qualquer outro cenário em que se
faça necessária a assistência de enfermagem a pessoas, indivíduos, famílias e comunidades;
• na comunidade, em escolas, fábricas, favelas etc;
• em Ins tuições de saúde, como Centros de Saúde, Ambulatórios, Unidades mistas, Hospitais,
Clínicas etc. Par cipa de comissões as mais diversas, em vários níveis (Central, Regional, e Local) auxiliando a implantação e reorganização de serviços de saúde;
• implantando cursos de enfermagem e desenvolvimento de currículos rela vos ao ensino de
enfermagem;
• na Comissão Especial de Legislação e Deontologia relacionados ao exercício da proﬁssão;
• no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, dentre outros; e
• em cuidados domiciliares (homecare).
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Ementário das Disciplinas da 1ª Série
ANATOMIA DESCRITIVA E NOÇÕES DE TOPOGRAFIA
Ementa: Generalidades sobre anatomia humana. Aparelho locomotor. Sistema nervoso. Sistema
circulatório. Sistema respiratório. Sistema digestório. Sistema urinário. Sistema genital masculino.
Sistema genital feminino. Sistema endócrino. Sistema tegumentar.
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA EM ENFERMAGEM
Ementa: Noções sobre métodos de estudo de células e tecidos.
Histologia – Estudo morfológico e histoﬁsiológico básico da estrutura celular, dos tecidos (epitelial,
conjun vo, muscular, nervoso, sanguíneo) e dos órgãos e sistemas humanos.
Embriologia – Gametogênese e fer lização. Ovo no período de pré-implantação. Início da
embriogênese: segunda, terceira e quartas semanas de desenvolvimento intra-uterino. Formação dos
primórdios de órgãos. Derivados dos folhetos embrionários. Relações Materno-Fetais: nidação e
placentação. Des no dos Anexos Fetais.
BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA EM ENFERMAGEM
Ementa: Soluções e Diluições. Estrutura de proteínas, açúcares e lipídeos. Enzimas, metabolismo dos
carboidratos, lipídeos e proteínas. Coagulação do sangue.
FISIOLOGIA EM ENFERMAGEM
Ementa: Fisiologia Geral dos sistemas – Líquidos corporais, Rins, Circulatório, Sangue, ácido-Base,
Músculo Esquelé co, Metabolismo, Respiração, Neuro-sensorial, Neurologia, Endocrinologia,
Reprodução, Gastrointes nal.
MICROBIOLOGIA/IMUNOLOGIA/PARASITOLOGIA
Ementa: Introdução à microbiologia. Tipos de Microrganismos; Bioquímica Essencial para
Microbiologia; Fisiologia Microbiana; Controle do Crescimento Microbiano; Interações Homem/
Micróbio; Patogenicidade e Epidemiologia Microbiana; Prevenção da Disseminação das Doenças
Transmissíveis; Principais Doenças Infecciosas Humanas. Introdução a Imunologia, Sistema Linfoide;
Imunologia Humoral; Imunidade Celular; Hipersensibilidade e Avaliação da Resposta Imune;
Imunodeﬁciência; Imunoproﬁlaxia; Imunologia dos Transplantes. Introdução a Parasitologia, Amebíase,
Giardíase; Ascaridíase, Oxiurose, Tricocefalose; Teníases, Cis cercose, Himenolepíase; Ancilostomose,
Estrongiloidose, Larva migrans cutânea; Doença de Chagas; Leishmaniose cutânea e visceral; Malária e
Filariose; Esquistossomose; Toxoplasmose, Hida dose, Larva migrans visceral; Tricomonose,
Pediculose, F ríase, Escabiose; Miíases, Tungíase, Carrapatos.
GENÉTICA EM ENFERMAGEM
Ementa: Reconhecimento de quadros sindrômicos em decorrência de alterações cromossômicas;
conhecimento das bases gené cas envolvidas nas principais doenças monogênicas; compreensão das
bases moleculares envolvidas nas doenças mul fatoriais e na gené ca do câncer, e interpretação dos
resultados oriundos de uma análise citogené ca e da análise da gené ca molecular.
EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA EM ENFERMAGEM
Ementa: Conceitos da epidemiologia e sua aplicação. Processo saúde-doença. Transição
epidemiológica e demográﬁca. Medidas u lizadas em epidemiologia: de efeito e de associação.
Método epidemiológico e níveis de evidência. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não
transmissíveis. Indicadores de saúde. Testes diagnós cos. Fontes de dados epidemiológicos e sistemas
nacionais de informação para a saúde. Fundamentos para a leitura crí ca da literatura epidemiológica.
Análise exploratória dos dados: pos de variáveis; medidas de tendência central e de dispersão;
apresentação tabular e gráﬁca dos dados; tabelas de con ngência. Distribuição discreta e conEnua.
Eventos vitais. População: censo demográﬁco, pirâmides populacionais e es ma vas.
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ENFERMAGEM COMO PRÁTICA SOCIAL (
Ementa: Conceitos básicos para compreensão da vida social. Dinamicidade dos conceitos de sociedade,
cultura, etnia, gênero, geração e implicações para a saúde. Construção social das concepções de saúde
e de doença. O trabalho do enfermeiro como parte integrante de Polí cas públicas, direitos humanos,
Cons tuição Federal, Código de Defesa e Proteção do Consumidor. A enfermagem como proﬁssão com
conhecimento produzido e reproduzido por um conjunto de prá cas de cuidar das pessoas em seu
contexto e circunstância de vida, a par r de normas, tradições e preceitos é cos e legais manifestados
na defesa dos interesses da população e no compromisso com a busca de uma sociedade justa,
equânime e fraterna. A pessoa como objeto de trabalho da enfermagem, possuidora de uma
iden dade social cujo corpo precisa ser conhecido nos seus aspectos macro e micro, individual e
cole vamente.

Resolução ao trote
RESOLUÇÃO Nº 18/2009
O Reitor do Centro Universitário Padre Albino—UNIFIPA
Considerando
I. A lei municipal nº 4809 de 25 de Setembro de 2009 que dispõe sobre a proibição do trote.
II. As determinações emanadas das autoridades cons tuídas, rela vamente ao trote.
III. O trote ser a vidade estudan l proibida nesta IES

COMUNICAÇÃO, RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E ÉTICA EM ENFERMAGEM (Ementa: Apresentar
as dimensões teóricas e metodológicas do relacionamento interpessoal e é co no processo de cuidar
em enfermagem. Busca ainda desenvolver competências e habilidades que valorizem a clínica do
sujeito, planejamento da sistema zação da relação de ajuda, e a cooperação no trabalho na equipe. E
ar cular os conteúdos da é ca e legislação com exercício da enfermagem em diferentes cenários da
prá ca.

IV. A preocupação e obrigação desta ins tuição em preservar a integridade Wsica, moral e material de seus
alunos, na oportunidade, especialmente dos calouros, e;
V. Conﬁgurar-se como trote qualquer ato de violência, zombaria, humilhação, ridicularização e situações
constrangedoras a alunos e a terceiros.
RESOLVE

FUNDAMENTOS DO CUIDADO DE ENFERMAGEM
Ementa: Conceitos Essenciais da Enfermagem; Processo de Enfermagem e Instrumentos para o Cuidar.
Teorias e modelos conceituais de Enfermagem e saberes correlatos. Fases do desenvolvimento da
Enfermagem: pré-proﬁssional ao proﬁssional. Instrumentos Básicos do Cuidado de Enfermagem.
Procedimentos básicos de enfermagem.

ART 1º. Proibir o trote dentro e fora dos limites do Centro Universitário Padre Albino—UNIFIPA,
independente de tempo e espaço
Paragrafo único. Para tanto, serão u lizados os meios adequados, ou seja: Departamento interno
de segurança da Fundação Padre Albino, medidas policiais e judiciais, conforme o caso.
ART 2º. Aos infratores serão aplicadas as seguintes penalidades ins tucionais:
I. Suspensão de 8 (oito) dias, aplicada pelo Reitor; ou
II. Expulsão, aplicada pelo Reitor e homologada pela congregação.
Paragrafo único. As penas previstas neste ar go serão precedidas de inquérito administra vo,
assegurados a ampla defesa e o contraditório.
ART 3º. A Reitoria, a coordenação dos Cursos e o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) atuarão na
conscien zação e a obediência da comunidade academica ao presente disciplinamento, no es mulo e apoio
a ações solidárias e de cidadania na recepção aos calouros.
ART 4º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Catanduva, 15 de Outubro de 2009
Dr. Nelson Jimenes
Reitor do Centro Universitário Padre Albino—UNFIPA
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Hospital Escola Emílio Carlos
Câmpus Sede—UNIFIPA

Hospital Escola Padre Albino - Centro
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