
Nome Ementa  

 

Obrigatória CH Créditos Linhas de pesquisa/atuação científica 

tecnológica 

Inovação e 

tecnologias do 

cuidado em 

enfermagem 

Historicidade do cuidado de enfermagem. Reflexão 

crítica da Enfermagem contemporânea. 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Inovação tecnológica nas práticas do cuidado 

Sim  45 3 Comum às duas linhas 

Práticas no cuidado 

ao indivíduo, família 

comunidade 

Bases conceituais de família. Enfermagem de Prática 

Avançada no contexto das Redes de Atenção à 

Saúde.  

Não 45 03 Tecnologias do cuidado 

Promoção da saúde 

ao indivíduo e 

coletividades  

Marcos conceituais da promoção da saúde. 

Relações entre ambiente e sociedade, riscos e 

vulnerabilidades à saúde. Desenvolvimento, 

sustentabilidade e promoção da saúde. 

Não 45 3 Tecnologias do cuidado 

Gestão e avaliação 

dos processos de 

trabalho em Saúde e 

Enfermagem 

 

Gestão do trabalho e educação em saúde.  Processo 

de trabalho em enfermagem nas redes de atenção à 

saúde. 

 

 

Sim 45 3 Gestão do trabalho e Educação em 

Saúde 



Formação e educação 

em saúde e 

enfermagem  

Concepções e práticas pedagógicas. Aspectos 

teóricos e marcos políticos da formação e 

desenvolvimento dos profissionais da saúde. 

Formação permanente dos profissionais da 

enfermagem. 

Não  45  3 Gestão do trabalho e Educação em 

Saúde 

Abordagens 

Metodológicas I  

Produção do conhecimento em enfermagem. 

Delineamentos da pesquisa quantitativa. Projeto de 

pesquisa e intervenção. Bioética na intervenção e 

pesquisa na enfermagem. 

Não 45 3 Comum às duas linhas 

Abordagens 

Metodológicas II 

Aprofundamento teórico e metodológico da 

pesquisa qualitativa. Projeto de pesquisa e 

intervenção. Bioética na intervenção e pesquisa em 

enfermagem. 

 

Não 45 3 Comum às duas linhas 

Seminário de 

Trabalho de 

Conclusão I  

Socialização e debate dos projetos de 

pesquisa/intervenção com vistas a qualificação do 

Trabalho de Conclusão  

Sim 30 2 Comum às duas linhas 

Seminário de 

Trabalho de 

Conclusão II 

Socialização e debate dos resultados dos Trabalhos 

de Conclusão. 

 

Sim 30 2 Comum às duas linhas 



 

Políticas de atenção à 

saúde.  

Historicidade das políticas públicas de saúde no 

Brasil. Modelos de Atenção e a política de promoção 

a saúde. Avanços e desafios da implementação do 

SUS. 

 

Não 30 2 Gestão do trabalho e Educação em 

Saúde 

Práticas educativas 

em saúde 

Historicidade da formação profissional em saúde e 

da enfermagem. Planejar, desenvolver e avaliar 

práticas educativas em saúde nos 

cenários da prática do enfermeiro.  

Não  45 3 Comum às duas linhas 

Tópicos especiais  Debates e estudos sobre temas 

contemporâneas/emergentes da atenção primária. 

 

 

Não 30 2 Comum às duas linhas 

Trabalho de 

Conclusão de curso 

 

 

O trabalho final deverá seguir um dos seguintes 

formatos:  

- Dissertação: estudos realizados com abordagem 

qualitativa, quantitativa ou revisão; 

Relatório técnico: projeto técnico, produção de 

patente, produção de material didático e 

Sim 90 6 Comum às duas linhas 



instrucional, desenvolvimento de aplicativos e 

software, elaboração de web site de aprendizagem 

digital, protocolos assistenciais, proposta de 

intervenção para procedimentos e/ou serviços. 

Criação de produtos e inovações tecnológicos. 

Desenvolvimento de outros trabalhos de inovação e 

tecnologia na área da saúde. Desenvolvimento de 

instrumentos educacionais. Desenvolvimento 

técnico de protocolos para SAE  

 

 


