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 1 Identificação do curso  

O curso de Enfermagem do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, 

funciona na Av. Universitária, Km 3,5, Cidade Universitária, Anápolis – GO, bloco B, piso 

três, confere a titulação de Bacharel em Enfermagem. Oferta 120 vagas anuais, serem 

distribuídas em turmas de 60 alunos. O regime de matrícula é semestral. O curso é ofertado 

em turno misto: noturno e diurno. O tempo mínimo para integralização curricular e de cinco 

anos e o tempo máximo de sete anos. A carga horária total do curso é 4800 horas aulas de 50 

minutos de trabalho acadêmico efetivo, correspondentes a 4000 horas aulas de 60 minutos.  

 

1.1 Dados de criação, autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento do 

curso.  

Autorização: No. Parecer / Despacho: 877/1999 CES/CNE de 15/09/1999 

Documento: Portaria MEC 1.497 de 19/10/1999 publicada em Dou 20/10/1999 

 

Reconhecimento :  No. Parecer / Despacho:1.517/2004 SESu 

Documento: Portaria MEC nº 3.121 de 04/10/2004 publicada em DOU 06/10/2004 

Período de Validade: 5 anos 

  

Renovações de reconhecimento: 

- Renovação em 2008: Portaria do MEC, Secretária de Educação Superior nº 775, de 7 de 

novembro de 2008.   Publicada me DOU seção 1 Nº 218, segunda-feira, 10 de novembro de 

2008. 

- Renovação em 2012: Portaria do MEC, Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior Nº 1, de 6 de Janeiro de 2012, publicada em DOU Nº6 de 9 de janeiro de 2012 p 19 

e 20.   

- ENADE 2016:  nota ENADE 3.   

 

2 Formas de ingresso no curso  

 

O acesso ao curso ocorre principalmente por meio do processo seletivo, na 

modalidade tradicional (vestibular). Processo organizado pela Comissão de Seleção de 

Discentes (CONSEL), aberto todo semestre e publicado por meio de edital da Reitoria do 

Centro Universitário.  

Em caso de ingresso por transferência, o aproveitamento de estudos de acadêmicos 
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oriundos de outras Instituições ou cursos, matriculados regularmente, está devidamente 

regulamentado no Decreto 5.773/2006 e no Centro Universitário pela Resolução do CAS nº. 

18, de 19 de Dezembro de 2008, que permite o aproveitamento de estudos, em caso de 

transferências e ingresso de alunos portadores de diploma de curso superior, respeitando-se os 

requisitos e similaridade de carga horária e de conteúdo programático.  

 

3 Justificativa do curso 

 

Os recursos humanos para a saúde são um componente essencial para atingir os 

Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).  A estimativa é de que em 2035, o déficit 

mundial de profissionais de saúde será de 12,9 milhões. A enfermagem pode contribuir 

consideravelmente para o desenvolvimento e o bom funcionamento dos sistemas de saúde, 

mas o déficit de enfermeiras nas Américas é evidente. Em 2016, o déficit de médicos e 

enfermeiras era de aproximadamente 4,3 milhões, sendo os países em desenvolvimento os 

mais afetados. Observa-se a necessidade da formação de uma força de trabalho eficiente 

capaz de responder às prioridades do século XXI (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DA SAÚDE, 2018).    

As Diretrizes da Política da PNAB levaram a reorganização do processo do trabalho 

de Enfermagem, aumentando a necessidade de enfermeiros para assumir diferentes 

atribuições e demandas.  Como conseguinte, a abertura do mercado de trabalho e a requisição 

de mão de obra qualificada parece ter sido o fio condutor para abertura de novos cursos de 

Enfermagem, particularmente na rede privada.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estimaque 30% da população da Região 

das Américas não têm acesso aos serviços de saúde por razões financeiras e 21% por motivo 

de barreiras geográficas. O envelhecimento populacional aumento da oferta de serviços e um 

número maior de profissionais da saúde, cada vez mais capacitados a atender pessoas com 

doenças crônicas não transmissíveis dentre estes, os idosos. Dessa forma, considera que 

desafio atual consiste em atingir o número e a distribuição adequada de profissionais que 

participem da promoção e dos serviços de atenção primária à saúde (APS). 

É importante considerar que a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

esclarece que o redirecionamento do modelo de atenção à saúde impõe a necessidade de 

transformação permanente do funcionamento dos serviços e do processo de trabalho das 

equipes, exigindo de seus atores maior capacidade de análise, intervenção e autonomia na 

resolução de problemas, o que requer o estabelecimento da gestão de mudanças, práticas 
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transformadoras e estreitamento dos elos entre concepção e execução do trabalho (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

O Curso de Graduação em Enfermagem da UniEVANGÉLICA foi criado em 

resposta das aspirações da população do município de Anápolis, que até 1999 contava apenas 

com cursos técnicos de Enfermagem, e pouquíssimos enfermeiros atuando em instituições de 

saúde e de ensino do município.  Mediante a carência desse profissional no mercado, a criação 

de um curso superior de Enfermagem em Anápolis era expectativa de muitos setores, haja 

vista a alta demanda do mercado de trabalho.  Ocasião em que a maioria dos hospitais possuía 

poucos enfermeiros, não atendendo os parâmetros do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEn).  O Curso foi autorizado 1999.  Em dezembro de 2003 foi reconhecido por meio da 

Portaria Ministerial nº 3 121 de 4 de Outubro de 2004.  

A primeira turma de formandos graduou-se em dezembro de 2003, ocasião em cerca 

de 80% deles já possuíam propostas de trabalho concretas. Muitos dos egressos ocuparam as 

primeiras vagas para enfermeiros em instituições da Rede de Saúde, tanto públicas quantos 

privadas, bem como em cursos de Enfermagem.  É do conhecimento de muitos que a maioria 

prosseguiu investindo e em educação continuada em pós-graduação: lato sensu e stricto 

sensu.   

A oferta do curso de Bacharelado em Enfermagem no período noturno foi 

considerada pela UniEVANGÉLICA, como de relevância social. Em 2011, iniciou a primeira 

turma de Enfermagem no período noturno.  

Da autorização do curso até 2018  diplomou 1125  Bacharéis em Enfermagem (28 

turmas semestrais) 

 No que tange aos aspectos inovadores do curso de Enfermagem oferecido no 

período noturno, melhorias tem sido incorporadas no sentido de proporcionar e favorecer as 

atividades problematizadoras, voltadas para o desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo e julgamento clínico, considerando a importante participação do  enfermeiro em 

todos os níveis de atenção à saúde e atuação no Sistema Único de Saúde (SUS),  promoção à 

saúde e  responsabilidade social.   

 

4 Concepção do curso de enfermagem  

 

O atual Modelo Assistencial adotado no país está apoiado no paradigma de 

Promoção a Saúde, considerando a multicasualidade do processo saúde-doença tanto na esfera 

individual, quanto na coletiva. Assim, a saúde não pode ser compreendida dissociada de seus 
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determinantes, sejam eles: demográficos, socioeconômicos, culturais, biológicos, que inclui o 

acesso das pessoas a bens e serviços e a qualidade de vida. Saúde assumiu caráter 

multisetorial, interdisciplinar e multiprofissional, influenciando o perfil profissional do 

Bacharel em Enfermagem.  

Neste modelo a saúde não pode ser concebida sem considerar a qualidade de vida. 

Compreende-se que a atuação nessa área implica em atitude interdisciplinar, problematização 

da realidade, buscando a compreensão dos fatores relacionados, bem como soluções para 

abolir  ou minimizar o impacto destes fatores.  

O presente Projeto Pedagógico de Curso (PPC) está fundamentado na Resolução 

CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Graduação em Enfermagem (DCNs). Esse documento aponta princípios, fundamentos, 

objetivos, eixos, condições e procedimentos necessários e componentes pedagógicos 

obrigatórios à formação de competências indispensáveis ao perfil profissional do Enfermeiro. 

Atende também, os preceitos éticos legais que regulamentam o exercício profissional, sejam 

eles como a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406, de 

08/06/1987 e o Código de Deontologia de Enfermagem aprovado pelas Resoluções COFEN 

240 e 247/ 2000 e outras resoluções do Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de 

Enfermagem, que normatização do exercício profissional no país (BRASIL, 1986, 2000, 

2001).      

De acordo com as DCNs de Enfermagem a formação profissional deve ser por 

competências, visando à formação de um enfermeiro-generalista, crítico e reflexivo, capaz de 

articular saberes e fazeres pautados em conhecimentos técnico-científico e tácito, aberto ao 

aprimoramento e avanço do processo de trabalho em Enfermagem, seja na assistência em 

qualquer nível de atenção à saúde, gestão, administração, docência, pesquisa e outros espaços 

de atuação profissional, com ênfase na competência para atuar no âmbito do SUS. Além de 

comprometido com a transformação da realidade de saúde loco regional (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001).  

As atividades pedagógicas devem possibilitar a aproximação dos atores do processo 

ensino-aprendizagem com a realidade em que o curso se encontra inserido, despertando 

assim, a consciência crítica sobre o perfil epidemiológico da microrregião e a 

multicasualidade dos processos mórbidos, tanto na esfera individual, quanto na coletiva, 

sejam eles físicos mentais ou sociais. 

A concepção do curso de Enfermagem está apoiada nas filosofias da educação e da 

saúde, bem como na filosofia do cuidar/cuidado humano e seus princípios éticos e 
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instrumentos legais. A prática pedagógica contempla também os pilares da educação superior: 

aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a agir. 

Essa concepção está em consonância com o PDI (2014-2018) do Centro Universitário, que 

aponta para uma educação dialógica, em que as relações professor-aluno/aluno-aluno se 

fazem horizontalmente, com respeito mútuo e relações igualitárias.   

Neste sentido, o curso de Enfermagem apoia-se em conceitos de teorias 

progressistas, como Aprendizagem Significativa e Educação Problematizadora, as quais 

elegem uma nova relação entre quem ensina e quem aprende, valorizando a criatividade, a 

reflexão e a participação, que são condições indispensáveis à consciência social e exercício da 

cidadania (DILLY; JESUS, 1995).   

A prática pedagógica fundamentada nos referenciais teóricos acima citados, além de 

significativa e transformadora a todos os atores do processo ensino-aprendizagem, promove a 

integração ensino-serviço e a valorização do saber dos profissionais de enfermagem e de 

outros de saúde presentes em campo, reconhecidos como agentes na construção do 

conhecimento.  

No curso de Enfermagem, disciplinas e conteúdos devem ser ofertados de forma a 

facilitar a integração entre eles. A prática pedagógica apresenta uma perspectiva 

interdisciplinar, que deve progredir continuamente por meio de diálogo entre docentes e 

disciplinas, discentes e docentes e discentes e discentes, bem como entre discentes- 

profissionais de enfermagem e saúde, docentes e profissionais de enfermagem e saúde e 

outros participantes no processo ensino-aprendizagem.  

Para Fazenda (2001) a prática pedagógica interdisciplinar não é um modelo a ser 

implantado pelo professor no espaço da sala de aula, mas antes deve ser aceita como atitude 

interdisciplinar por parte dos atores do processo ensino-aprendizagem, envolvendo os alunos 

e a realidade de forma significativa. 

Nesse sentido, procura-se introduzir gradativamente no curso, tanto a consciência de 

práxis de Enfermagem, quanto à de atitude interdisciplinar, entende-se que ocorre por meio de 

leituras, discussões durantes as aulas e outras diversas atividades acadêmicas curriculares e 

extracurriculares. É importante considerar que como ação intencional a práxis é precedida 

pelo diálogo, discussão e consenso entre gestores, docentes e discentes durante reuniões, 

como: planejamento de curso, reuniões de colegiado, reuniões de NDE, conselhos 

deliberativos, encontros, fóruns e outros.  

Outra forma de estimular o avanço da prática pedagógica interdisciplinar e 

fundamentada na concepção de práxis de Enfermagem é a adoção de estratégias e 
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metodologias de ensino e avaliação que estimulem o pensamento crítico-reflexivo, a tomada 

de decisão e a implementação de intervenções de Enfermagem planejadas, conforme 

problematização da realidade, diagnóstico, busca de soluções e planejamento voltado para 

resolução de problemas, considerando os recursos disponíveis e em potencial. 

 

A concepção do curso de Enfermagem apresenta também, conformidade com os 

princípios do SUS, sejam eles: universalização, equidade, integralidade, descentralização e 

participação popular.  Dentre esses, o princípio da integralidade do cuidar, juntamente com as 

diretrizes das políticas de Humanização e a da Promoção de Saúde constituem importantes 

referenciais teórico-filosóficos para a organização curricular. A Rede de atenção à saúde 

constitui campo indispensável às vivências e experiências, essenciais ao desenvolvimento das 

atividades de ensino-aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de habilidades e 

competências contextualizadas com a realidade epidemiológica da microrregião. 

Alguns Modelos Conceituais, Teorias e Taxonomias de Enfermagem têm sido 

adotadas para fundamentação do cuidar/cuidado em diferentes situações de ensino, extensão e 

pesquisa, haja vista a importância do desenvolvimento de ações sistematizadas e pertinentes a 

cada situação de cuidado, o que deve levar em conta as características do ser cuidado, o nível 

de complexidade da assistência e das intervenções de Enfermagem dentro de cada situação. 

As mais utilizadas no curso são: Modelo das Necessidades Humanas Básicas Afetadas 

(HORTA, 1979), Teoria do Déficit do Autocuidado (OREM, 2001), Taxonomia II da 

Classificação de diagnósticos de Enfermagem da North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA).      

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) normatizada pela Resolução 

do Conselho Federal de Enfermagem nº 359/2009 (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2009) tem sido adotada como metodologia de ensino no âmbito das 

disciplinas específicas e dos estágios supervisionados, para apoiar e estimular o 

desenvolvimento do raciocínio crítico, julgamento clínico, organização do processo do cuidar, 

planejamento, intervenção e avaliação de Enfermagem e registro das intervenções.  

As Teorias de Enfermagem vem sendo estudadas e adotadas como fundamentação 

teórico-conceitual para Consulta de Enfermagem, que constitui a estratégia de cuidar adotada 

pelo curso de Enfermagem em diferentes cenários da prática clínica, projetos de extensão 

universitária e algumas pesquisas científicas, abrangendo clientes de diferentes especialidades 

e fases do ciclo de vida. 
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5 Objetivos do curso 

 

 Desenvolver o pensamento crítico-reflexivo, de investigação e diagnóstico, análise e busca 

de soluções para problemas de saúde do indivíduo, família e comunidade, 

 Apresentar capacidade de comunicação e interação humana fundamentadas nos princípios 

éticos, de respeito aos direitos humanos e a cidadania,   

 Intervir no processo saúde-doença nas diversas fases do ciclo de vida, reconhecendo seus 

determinantes biológicos, demográficos, sociais, psicoemocionais, culturais, econômicos e 

políticos,  

 Atuar em diferentes níveis de atenção à saúde (primário, secundário e terciário), com 

ênfase para os programas, estratégias e gestão do SUS, considerando o novo Modelo 

Assistencial fundamentado no paradigma de Promoção à Saúde, 

 Conhecer e participar da evolução e do aprimoramento do processo de trabalho em 

Enfermagem em diferentes espaços da prática profissional, assegurando humanização e 

qualidade da assistência, 

 Gerenciar o processo de cuidar em Enfermagem ao indivíduo, à família, ao grupo e à 

comunidade, fundamentado no método científico para a resolução de problemas de 

enfermagem, princípios de humanização, integralidade do cuidar e qualidade da 

assistência, 

 Tomar decisões e resolver problemas de forma segura e eficiente em diferentes cenários da 

prática profissional e níveis de atenção à saúde,  

 Desempenhar o cuidado crítico e reflexivo de Enfermagem, com domínio técnico-

científico e fundamentado em evidências científicas de alto nível, Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) e Teorias de Enfermagem,   

 Elaborar planejamento do cuidar a partir de investigação e análise das necessidades 

individuais e/ou coletivas de saúde e seus determinantes, tendo em vista a busca de solução 

para problemas e transformação do perfil epidemiológico da loco região, 

 Utilizar novas tecnologias de informação e comunicação na prática de Enfermagem, seja 

ela na assistência, administração ou gestão de serviços de saúde, ensino, pesquisa e outros,  

 Realizar intervenções de Enfermagem, dentro da Política Nacional de Segurança do 

Paciente, em diferentes fases do ciclo de vida e níveis de atenção à saúde, 

 Realizar ações de saúde em equipe multidisciplinar, considerando diferentes contextos, 

perfil epidemiológico e demandas locais, regionais e nacionais de saúde,   

 Reconhecer o papel do enfermeiro e sua importância na equipe multidisciplinar de saúde e 
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relações de trabalho, 

 Gerenciar o processo de trabalho em Enfermagem, gestão de serviços de saúde, trabalho 

em equipe multidisciplinar e contribuir para educação permanente de profissionais da 

Enfermagem e de outras áreas da saúde, 

 Promover e/ou realizar ações de educação em saúde ao indivíduo, à família, ao grupo e à 

comunidade, educação popular em saúde e educação permanente de profissionais de 

Enfermagem de outras áreas da saúde, 

 Usar adequadamente tecnologias para cuidar, ensinar, gerenciar e pesquisar em 

enfermagem, 

 Realizar estudos e pesquisas científicas e socializar os resultados,  

 Participar na composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde, 

reconhecendo a importância social do enfermeiro nas atividades políticas e de 

planejamento de saúde. 

 

6 Perfil profissional do egresso 

 

Enfermeiro generalista, detentor de saberes e fazeres profissionais alicerçados em 

princípios científicos, éticos, humanísticos e de integralidade do cuidar/cuidado do indivíduo, 

da família e da comunidade, em seu contexto socioeconômico, cultural e epidemiológico, 

atendendo os preceitos dos direitos humanos e da cidadania. Profissional crítico-reflexivo, 

com aguçado julgamento clínico, capacidade de comunicação, interação social, integração em 

equipes multidisciplinares de saúde e exercício da práxis de Enfermagem fundamentada no 

paradigma de promoção de saúde, bem como em visão holística, evidências científicas de alto 

nível, inovações tecnológicas, atendimento humanizado e segurança do paciente.  

Profissional capaz de reconhecer os determinantes do processo saúde-doença, 

considerando o perfil epidemiológico de sua região de atuação. Competente a assistência de 

enfermagem sistematizada em todas as etapas do ciclo de vida, tanto na esfera individual, 

quanto na coletiva. Preparado para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), em todos os 

níveis de atenção à saúde (atenção básica, média e alta complexidade) e na gestão de serviços 

de saúde públicos e privados. Comprometido com o aprimoramento do processo de trabalho 

em Enfermagem, reconhecendo a importância do papel do enfermeiro nas atividades políticas 

e de no planejamento de saúde, bem como para transformação social, sustentabilidade, 

promoção da saúde e elevação da qualidade de vida da população local e regional. 
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7 Articulação ensino, pesquisa e extensão  

 

No curso de Enfermagem em consonância com o PDI do Centro Universitário, a 

integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão é prioridade. Entende-se que a 

capacidade de construir e reconstruir o conhecimento e aplica-lo à realidade por meio de 

ações de ensino, pesquisa e extensão é de grande relevância social, corroborando com a 

elevação da saúde e qualidade de vida da população e sustentabilidade global.  

É a partir da atitude interdisciplinar que se formam cidadãos críticos, reflexivos, 

criativos e capazes de transformar o mundo. O profissional formado nessa concepção de 

mundo, de homem, de educação e de ensino compreende e percebe melhor a responsabilidade 

social de sua profissão mediante os problemas que a sociedade enfrenta.  

O planejamento de ensino promove diálogo entre os professores e a articulação entre 

as diversas disciplinas, assim como a organização de atividades integradoras, englobando 

ensino, pesquisa e extensão, que devem atender também as necessidades da loco região.   

As práticas pedagógicas são interdisciplinares, favorecendo a integração entre 

diferentes disciplinas e áreas de conhecimento. A prática extensionista busca também articular 

ao ensino e a pesquisa. 

 

8 Metodologias de ensino  

 

As estratégias de ensino-aprendizagem são definidas como um conjunto de ações do 

docente ou do discente orientadas a favorecer o desenvolvimento de determinadas 

competências de aprendizagem que se tem em vista (ANASTASIOU; ALVES, 2004; 

MASETTO, 2012). 

A metodologia de ensino proposta pelo Curso de Enfermagem visa abolir a 

dicotomia entre a teoria e a prática, propondo, deste o início do curso, atividades pedagógicas 

dinâmicas, inovadoras e facilitadoras da integração e iinterdisciplinaridade, possibilitando 

ainda, a articulação ensino, pesquisa e extensão. No entanto, o alcance desses propósitos 

requer metodologias de ensino diversificadas tanto em salas de aula quanto em outros locais e 

situações de ensino-aprendizagem. Além de que devem facilitar o aprendizado, valorizando a 

experiência individual e coletiva dos alunos no desenvolvimento dos componentes 

curriculares.  

Para incorporação de metodologias de ensino à prática pedagógica, o docente deve 

considerar a importância do diálogo e da reflexão crítica do aluno sobre a realidade em que se 
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encontra inserido. A adoção de estratégias pedagógicas deve passar por meticuloso 

planejamento, que deve valorizar o desenvolvimento de atributos indispensáveis à formação 

do Enfermeiro: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a conhecer. 

A utilização de diferentes metodologias e recursos tecnológicos amplia as 

possibilidades de se ter um currículo dinâmico, significativo e contextualizado possibilitando 

ao aluno vivências e experiências necessárias ao desenvolvimento de habilidades e 

competências essenciais a plena formação profissional.   

As metodologias de ensino empregadas em diferentes atividades do curso são 

diversificadas, tais como: aulas expositivas dialogadas, Brainstorm ou tempestade cerebral, 

uso de imagens, projeções, painéis, filmes, seminários, investigação, estudo dirigido, 

gincanas, dinâmicas de trabalho em grupos, lista de exercícios, busca de artigos e outras obras 

em base de dados eletrônica, busca de indicadores com uso do Tabnet-DATA-SUS, aulas em 

laboratórios de informática, aulas em laboratórios de habilidades de Enfermagem como uso de 

simuladores diversos, simulação de procedimentos de Enfermagem, produção de texto, 

resenhas e resumos, relatórios científicos, visitas técnicas, visitas domiciliares, simulados, 

dramatizações, elaboração de projetos (extensão e pesquisa), estudo de casos clínicos, relatos 

de experiência, resolução de situações-problemas, oficinas, workshop, aulas práticas em 

laboratórios, aulas práticas em campo clínico, aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), investigação em campo, pesquisas científicas, aplicação de instrumentos de coleta de 

dados em diferentes locais, mostra de banners, apresentação oral de trabalhos científicos, 

diário de campo, promoção e organização de eventos científicos e culturais e outras.   

 

8.1 Tecnologias de informação e comunicação (TIC) no processo de ensino 

aprendizagem  

 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) trata-se de conjunto de recursos 

tecnológicos usados para reunir, distribuir e compartilhar informações. Quando integrados 

entre si proporcionam a automação e melhoria da comunicação nos processos em diversas 

áreas, dentre elas ensino e pesquisa científica.  

É essencial que os professores apreendam a dominar as novas tecnologias e as várias 

modalidades de comunicação em rede, recursos audiovisuais e telemáticos, adquirindo 

capacidade para avaliar o potencial das diversas mídias ao seu alcance. 

Nesse sentido, no curso de Enfermagem, os professores são incentivados a utilizar as 
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TICs, de forma a integrar tecnologias e procedimentos metodológicos diversos para o uso 

consciente de seus alunos, desde que seja adequado à proposta pedagógica. Além das TICs 

institucionalizadas no Centro Universitário, outras de iniciativa própria de docentes e 

discentes devem ser adotadas. Atualmente, com a finalidade de alavancar o processo de 

ampliação e acesso às TICs no meio acadêmico, observa-se um empreendimento institucional 

em educação permanente voltada para o aprimoramento de docentes nessa área.   

 

9 Avaliação  

9.1 Avaliação dos processos ensino - aprendizagem  

  

O complexo processo que envolve o desenvolvimento de habilidades e competências 

para formação do enfermeiro generalista tem levado à inquietação de gestores, docentes e 

discentes no que refere às formas de avaliação.  Nesse sentido, entende-se que o curso se 

encontra em transição de paradigma, com vistas a se adequar ao sistema de avaliação 

processual, em detrimento as formas reducionistas de avaliação.   

A concepção de práxis de Enfermagem que fundamenta a matriz curricular e por sua 

vez a formação do egresso de Enfermagem da UniEVANGÉLICA implica na ampliação do 

significado e das atribuições da avaliação do desempenho acadêmico, que deve ser formativa.   

Há de se considerar que o curso tem implementado gradativamente formas de 

avaliação cada vez mais aprimoradas, ampliando as possibilidades de aprendizagem e 

apreensão da realidade. Esse processo torna possível o feedback de erros e acertos e dúvidas, 

sendo considerado um importante propulsor da ação educativa. 

Essa postura avaliativa mostra reflexos das políticas institucionais para 

aprimoramento do processo de avaliação e investimentos do Centro Universitário em 

educação permanente de seus professores nessa área. A instituição possibilita apoio às 

atividades acadêmicas por meio da Coordenadoria de Avaliação da Aprendizagem, que 

desenvolve atividades relacionadas à formação continuada de professores, com ênfase em 

processos avaliativos de aprendizagem. 

No Centro Universitário, as notas variam de 0 a 100 pontos, obtidos em três 

avaliações da aprendizagem por semestre. Para aprovação do aluno, a somas dessas devem 

totalizar no mínimo180 pontos, com média aritmética de 60 pontos e a frequência semestral 

mínima de 75%.  
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 9.2 Processos de avaliação do curso  

A Avaliação Institucional na UniEVANGÉLICA atende às prerrogativas da Lei do 

SINAES (Lei 10.861/04), considerando as 10 dimensões a serem avaliadas a ciclo trienal.  O 

Centro Universitário possui uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) composta por dois 

tipos de subcomissões de avaliação: Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs) e a 

Subcomissão de Especialistas em Avaliação (SEA).  A CPA compete elaborar o Projeto de 

Avaliação Institucional definindo as ações de avaliação interna, setores e cursos envolvidos e 

cronograma.     

As SIAs atuam na avaliação interna dos cursos (autoavaliação), sendo responsáveis 

pelo planejamento e operacionalização dos processos avaliativos nos cursos e setores.  

A avaliação permanentemente da qualidade do PPC do curso de Enfermagem da 

UniEVANGÉLICA é atribuição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, ao qual 

compete avaliar semestralmente, o PPC e propor adequações necessárias, tendo em vista 

acompanhar os avanços profissionais, técnico científicos nos campos do ensino, da pesquisa, 

da extensão e das práticas contemporâneas, bem como o alcance das metas do (PDI) Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

 

10 Estágio curricular supervisionado 

 

Os estágios curriculares supervisionados no curso de Enfermagem possuem 

Regulamento Próprio, elaborado de forma coletiva e aprovado pelo Colegiado de Curso. Esse 

regulamento está fundamentado na legislação vigente na área, com enfoque nas Leis: nº 

7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício profissional da Enfermagem e a 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o Estágio de estudantes,  

Resolução CNE/CES nº03/2001, que contempla as DCNs, Portaria nº 2.488, de 21 de Outubro 

de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e as Normas do Sistema 

COFEN/COREN.  

Os estágios supervisionados do curso estão implantados de forma excelente, 

atendendo o estabelecido nas DCNs em relação à proporção de horas, 960h/a correspondentes 

a 20% da carga horária total do curso ofertado nos dois últimos semestres (9º e 10º períodos). 

Conta com uma complexa rede assistencial loco-regional compostas por instituições públicas 

e privadas, que prestam assistência nos três níveis de atenção à saúde: primário, secundário e 

terciário.  

De acordo com o Regimento Geral do Centro Universitário, o estágio curricular será 
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coordenado, supervisionado e orientado por professores designados pelo diretor de curso, 

obedecendo ao Regulamento Próprio de Estágios elaborado pela direção e coordenação e 

aprovado pelo colegiado de curso.  

A integração de discentes e docentes com a o sistema de saúde local e regional, bem 

como atuação desses em situações de saúde e doença, com ênfase para promoção da saúde e 

transformação do perfil epidemiológico da microrregião é condição essencial à formação 

profissional, do enfermeiro generalista, conforme perfil traçado nas DCNs para Graduação em 

Enfermagem.    

A aproximação do acadêmico de Enfermagem com a realidade das condições de 

saúde da população possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo, a partir da 

problematização da realidade, busca de soluções e tomada de decisão.    

A integração do curso com a rede de saúde se dá no âmbito das ações de ensino, 

pesquisa e extensão, em diversos cenários da prática profissional, em instituições de saúde 

públicas e privadas. Essa relação é formalizada por meio de convênios e pactuações para 

desenvolvimento de ações conjuntas em busca de atender as demandas do setor saúde no 

município, sejam elas na rede assistencial ou por meio de gestão participativa.  

  

Outras formas de integração dos atores ensino-aprendizagem com a rede de saúde 

local e regional são os diversos projetos de pesquisa (TCC, PBIC e outras ações de 

investigação) que são desenvolvidas em diversos locais da rede. É importante considerar que 

quase todas as instituições de saúde possuem cotas do SUS e de forma indireta estão ligadas a 

Política Nacional de Saúde, em aspectos assistenciais, de regulação e controle de qualidade e 

segurança do paciente.   

 

11 Atividades complementares 

  

As atividades complementares constituem componentes curriculares de caráter 

acadêmico, científico e cultural, enriquecedores do perfil do formando, cujo objetivo é 

estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares, a 

serem desenvolvidas, possibilitando inclusive o reconhecimento por validação de habilidades 

e competências do aluno adquiridas fora do ambiente escolar. 

As atividades complementares constituem o elemento curricular obrigatório, que 

complementam a formação geral com finalidade de ampliar e de diversificar a formação 

acadêmica.  Permitem em parte, a superação dos limites da formação disciplinar conteúdista e 
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condutista, a partir de novas vivências e experiências, que agregam ao conhecimento 

científico aspectos do senso comum e do conhecimento tácito, ampliando a possibilidade de 

reflexão e intervenção na realidade.  Essas atividades estimulam o aluno à autogestão de sua 

aprendizagem. Podem englobar diferentes atividades, propiciando dentre outra oportunidades 

de ampliação do conhecimento, o desenvolvimento de atitudes que atendam aos pilares 

fundamentais da Educação Superior: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e 

aprender a aprender e aprender a agir. 

De acordo com as DCNs para Graduação de Enfermagem - Resolução CNE/CES nº. 

3, de 07 de Novembro de 2001 Art. 8º, o PPC de um Curso de Graduação em Enfermagem 

deverá contemplar atividades complementares, criando mecanismos para aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes, 

presenciais e/ou à distância, a saber: monitorias e estágios, programas de iniciação científica, 

programas de extensão, estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins.  

As atividades complementares estimulam a prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de atualização profissional, sobretudo as 

relações com o mundo do trabalho ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais. 

As atividades complementares do Curso de Enfermagem consistem em práticas 

acadêmicas curriculares constituídas por diversas formas de construção do conhecimento, 

com a finalidade de enriquecer a formação do acadêmico, tendo em vista atender as DCNs de 

Graduação em Enfermagem, bem como os pilares fundamentais da educação superior: 

aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender, aprender a agir. 

Essas fazem parte dos componentes curriculares obrigatórios, com carga horária mínima de 

140 horas, que podem ser cumpridas ao longo dos 10 semestres do curso.  

O aluno ao longo do curso deverá ser estimulado e orientado a participar de 

atividades que privilegiem a construção de comportamentos sociais e profissionais adicionais 

às atividades pedagógicas tradicionais, a participação pode ser em: atividades artísticas e 

culturais, (estética, arquitetura, artes plásticas, festival de cinema), atividades sociais, 

beneficentes, organizacionais e outras, eventos técnico-científicos (congressos, seminários, 

simpósios, palestras e outros similares), cursos de aprimoramento, atualização, nivelamento e 

similares (informática, idiomas e outros), projetos de iniciação científica e tecnológica, 

estágios não obrigatórios, remunerados ou não, visitas técnicas, monitorias, projetos de 

extensão universitária, participação em assembleias, conselhos, plenárias, conferências, corpo 

de jurado, mesário de eleição regulamentada pelo (TRE) Tribunal Regional Eleitoral.   
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Professores e alunos são estimulados e apoiados a promoverem projetos e eventos 

científicos ampliando o conhecimento. Podem ser desenvolvidas no âmbito das disciplinas, 

ligas, diretório acadêmico ou em parceria com diferentes instituições.  

 

12 Trabalho de conclusão de curso  

 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) é componente curricular obrigatório. No 

curso de Enfermagem são adotas duas modalidades de TCC: a monografia e o artigo 

científico.   

A construção do TCC tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento de 

espírito investigativo, formação de profissionais críticos reflexivos, capazes de desenvolver 

estudos científicos sistematizados e com rigor metodológico e resultados que possam 

contribuir com avanço da ciência Enfermagem, bem como incentivar a socialização do 

conhecimento científico e a publicação científica.  

 O TCC está normatizado por um regulamento próprio do curso, baseado nos 

preceitos éticos legais, em rigor científico e metodológico e na política institucional. O 

processo de produção e de avaliação do desempenho no TCC é de cunho formativo,   durante 

o qual  o aluno conta com orientação específica de um orientador.   

Do ponto de vista ético, as pesquisas envolvendo seres humanos devem atender 

obrigatoriamente a Resolução do Conselho Nacional de Saúde                                                          

nº 466/2012, sendo que os protocolos do estudo devem ser submetidos ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) através da Plataforma Brasil. 

O relatório final do TCC e a defesa pública deverão ser realizados mediante uma 

banca examinadora, constituída por no mínimo dois membros: o professor orientador e um 

professor convidado. Os estudos  são  disponibilizados no Repositório Digital Institucional 

(RDI-AEE) disponível em: < http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/42>.   

 

13 Apoio ao discente  

 

O apoio pedagógico do curso configura-se por um trabalho coeso do colegiado de 

professores, coordenação e diretoria, em busca constante de estratégias que facilitem o 

aprender a aprende, aprender a conhecer e aprender a fazer e aprender a agir, possibilitando a 

superação de deficiências relacionadas ao processo ensino aprendizagem e dificuldades 

apresentadas pelos alunos ao longo de sua formação profissional.  Assim, o propósito é 

http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/42
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facilitar a apreensão dos conteúdos e reconstrução e/ ou construção do conhecimento, 

estimulando e apoiando o acadêmico no desenvolvimento de seu pensamento crítico-reflexivo 

e construção de sua autonomia intelectual e aquisição de postura profissional ética e 

científica. Para tal, diferentes estratégias são adotadas como: aconselhamento, replanejamento 

de atividades, tutorias agendadas em laboratórios com apoio de enfermeiros responsáveis 

técnicos pelo setor, grupos de estudos, apoio a elaboração de trabalhos acadêmicos diversos, 

aulas extras de reforço, monitorias e outras que se fizerem necessárias.  

No curso de Enfermagem, a coordenação pedagógica acompanha os alunos em seu 

processo de aprendizagem, orientando-os e fazendo encaminhamentos, quando necessário, à 

monitoria, à tutoria, nivelamento. Além de acompanhar o processo de ensino, buscando 

constantes melhorias deste para possibilitar a aprendizagem do aluno.  

Há de ressaltar a importância, do apoio prestado pelo UniATENDER, que consiste 

em um Núcleo de Apoio ao Discente com objetivo de acolher, integrar, atender e acompanhar 

os discentes, individual ou coletivamente, zelando pela formação humana e profissional, de 

modo a favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e 

responsabilidade social. Alguns programas importantes integram este núcleo: 

 Ouvidoria,  

 Programa de Inclusão Social para deficientes, grupos étnicos, afrodescendentes grupos 

socioeconômicos menos privilegiados, atendimento personalizado a portadores de 

necessidades especiais (auditiva, visual, motora),  

 Políticas sobre drogas abrange atenção à dependência química, prevenção e promoção 

saúde e a qualidade de vida, pesquisa sobre drogas, realizando ações permanentes voltadas 

para valorização da vida, prevenção ao uso indevido de drogas e inclusão social.  

 Capelania desenvolve um trabalho de aconselhamento e orientação aos alunos que a 

procuram,  

 Programa de acolhimento a ingressantes (calouros), no início de cada semestre,  

 Programa de acompanhamento dos concluintes e egressos, voltado para acompanhamento 

profissional (ingresso no mercado de trabalho e atuação) e continuidade de sua formação.  

 

14 Internacionalização  no curso de Enfermagem 

 

O curso faz parte da Política de Internacionalização Institucional em parceria com 

Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI). A meta e apoiar alunos que desejam exercer a 

profissão nos Estados Unidos da América do Norte (EUA), promovendo a mobilidade 
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internacional através de parcerias, convênios e intercâmbio, oferecer ao acadêmico de 

enfermagem a oportunidade de aprender o Inglês como segunda língua, estimular a 

participação no exame TOEFL IBT – Teste de proficiência na Língua Inglesa  e apoiar os 

alunos preparar os alunos o NCLEX – Teste de proficiência de Enfermagem.   

 

15  Núcleo docente estruturante    

 

De acordo com a Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010 o NDE é 

constituído pela equipe docente destinada a participar do processo de gestão acadêmica dos 

cursos de graduação. O Núcleo docente estruturante (NDE) realiza o acompanhamento 

contínuo do PPC do curso, submetendo ao colegiado para aprovação das propostas de 

alterações e melhorias.  

A composição do NDE do curso de Enfermagem segue a resolução do CAS do 

Centro Universitário de Anápolis nº 1 de 13 de fevereiro de 2015: constituído por cinco 

membros docentes. 

16  Estrutura curricular   

A matriz curricular do Curso de Enfermagem da UniEVANGÉLICA contempla os 

componentes curriculares ensino, pesquisa e extensão, sendo obrigatório aos alunos cursar os 

estágios curriculares supervisionados, desenvolver e apresentar o trabalho de conclusão de 

curso (TCC) e comprovar a participação em atividades complementares, conforme os 

regulamentos do curso. As disciplinas abrangem conteúdos essenciais, que constituem as 

bases para formação do bacharel em Enfermagem, nas áreas das Ciências Biológicas da 

Saúde; Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Enfermagem. Esta engloba núcleos de 

conhecimentos específicos de Enfermagem:  

 Fundamentos de Enfermagem. Conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e 

instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível individual e 

coletivo, que constituem as bases para exercício da profissão; 

 Assistência de Enfermagem. Conteúdos que compõem a assistência de Enfermagem em 

nível individual e coletivo prestada à criança, ao adolescente, ao adulto, à mulher e ao 

idoso, considerando os determinantes socioculturais, econômicos e ecológicos do processo 

saúde-doença, bem como os princípios éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado 

de Enfermagem, 

 Administração de Enfermagem. Conteúdos da administração do processo de trabalho de 

Enfermagem e da assistência de Enfermagem, e 
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 Ensino de Enfermagem. Conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do enfermeiro, 

independente de ser ou não um curso de Licenciatura em Enfermagem. 

O Centro Universitário adota o sistema de créditos. Cada crédito equivale à 

20h/aulas. Atualmente, a matriz do curso de Enfermagem possui 4800 horas aulas de 50 

minutos, equivalentes a 4000 horas aulas de 60 minutos de trabalho acadêmico efetivo.         

Para integralizar o currículo o aluno deve ter concluído 240 créditos distribuídos. O Currículo 

Pleno do Curso será integralizado em no mínimo dez semestres letivos e no máximo 14.  

 

16.1   Interdisciplinaridade 

 

O curso de Enfermagem em sua concepção pedagógica e organização curricular 

adota a prática interdisciplinar, promovendo a busca constante de estratégias que mantenham 

a dinâmica das ações interdisciplinares. Essa prática busca romper fronteiras entre as 

disciplinas por meio da dialogicidade e planejamento voltado à integração de conteúdos, 

visando à construção de juízo crítico-reflexivo e conhecimento amplo e contextualizado 

Para efetivação dos princípios integradores, o currículo do Curso de Enfermagem 

está organizado em torno de eixos integrativos que agregam e articulam os conhecimentos 

teóricos e práticos a cada semestre. A matriz curricular possui eixos estruturantes, que  se 

organizam na perspectiva interdisciplinar:  

 Eixo 1 – básico - conteúdos das Ciências biológicas aplicadas a Enfermagem e Ciências 

Humanas aplicadas a Enfermagem;  

 Eixo 2 – Integrador - instrumentação e fundamentação do cuidar;  

 Eixo 3 - Investigação e Vigilância em Saúde - conteúdos voltados para investigação, 

análise da realidade, condicionantes e indicadores de saúde, busca de evidências 

científicas, desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e TCC e,  

 Eixo 4 - Específico, que proporciona formação específica para prática profissional e 

exercício da Enfermagem.  As disciplinas e conteúdos elencados nesses eixos mantem 

conexões horizontais entre si.  

Essa organização integrativa deve estimular a capacidade de interpretação e 

reflexividade/criticidade do aluno, que vai além da mera absorção e reprodução de 

conhecimentos, alcançando a articulação entre teoria e prática e a orientação para resolução 

de problemas da realidade.  

Além das atividades propostas nas disciplinas teóricas, as atividades práticas, os 
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estágios supervisionados, as atividades complementares e o TCC consubstanciam a proposta 

interdisciplinar. As atividades teórico-práticas devem despertar nos alunos a percepção da 

importância de aplicar os conhecimentos adquiridos para resolução de problemas reais que 

aproximam da realidade profissional.   

 

16 .2 Flexibilização curricular 

 

Durante o curso de Enfermagem os alunos deve ter a oportunidade de expandir sua 

formação por meio de atividades flexíveis, no sentido de permitir sua participação ativa, 

criativa e consciente, bem como acrescentar ao seu currículo assuntos de seu interesse.   

Os professores do curso devem adotar metodologias que permitam o protagonismo 

do aluno, o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, a tomada de decisão e a 

contribuição com a sociedade.  Essas atividades podem ser curriculares ou extracurriculares.  

que enriquecem sua formação, permitindo a aproximação dos sujeitos do processo ensino-

aprendizagem com a realidade, como participação em atividades de extensão, projetos de 

pesquisa, ligas acadêmicas, eventos científicos e culturais, entre outros.   

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em atividades 

complementares, que constituem importante eixo de flexibilização do curso, permitindo  o 

aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura curricular do curso, mediante critérios 

de avaliação. Entre as muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, 

atividades de extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos com abordagens 

inovadoras e atuais voltados para o bem-estar da comunidade.  

A instituição disponibiliza para os estudantes outras importantes formas de 

flexibilização curricular, como: cursos especiais, intercâmbios nacionais e internacionais, 

participação em nivelamento, monitorias e tutorias. 

Outro importante aspecto da flexibilização curricular é a acessibilidade pedagógica e 

atitudinal.  A acessibilidade pedagógica consiste na ausência de barreiras nas metodologias e 

técnicas de estudo. Está relacionada diretamente à concepção de professores sobre a 

construção do conhecimento e da aprendizagem.  

No curso de Enfermagem, para a acessibilidade pedagógica, os professores adotam 

processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para 

viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência ou necessidades especiais, 

possibilitando promover as condições para a inclusão do estudante em todas as atividades 

acadêmicas.  
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Todos os demais tipos de acessibilidade estão relacionados com acessibilidade 

atitudinal, que se refere à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações. a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras. Toda 

a comunidade acadêmica (diretoria, coordenações, professores, pessoal técnico-

administrativo) adotam ações promotoras da acessibilidade atitudinal.  

Para atuar no atendimento educacional especializado, o Centro Universitário, em 

atendimento aos requisitos legais de acessibilidade e inclusão, instituiu o Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão, conforme Resolução do CAS nº 65/2017. Esse Núcleo responde 

pela organização de ações que garantem a inclusão de pessoas com deficiência à vida 

acadêmica, bem como de colaboradores e de pessoas da comunidade que utilizam os espaços 

e serviços da instituição, eliminando barreiras arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais e na 

comunicação e informação.  

16.3  Matriz curricular  

Código Disciplinas Período 
Fluxo 

preferencial 

CH 
 teoria 

Crédito 
teoria 

CH 
prática 

Crédito 
prática 

Total 

05143 CB I: fisiologia e disfunções celulares 1º 40 2 40 2 80 

05144 CB II: concepção e formação do ser humano 1º 40 2 20 1 60 

05145 Ciências biológicas III: movimento 1º 40 2 40 2 80 

06231 Comunicação em Enfermagem  1º 40 2 - - 40 

05163 Introdução à Enfermagem  1º 60 3 20 1 80 

06547 IVS I: informática aplicada à saúde 1º 20 1 20 1 40 

03813 Língua portuguesa  1º 80 4 - - 80 

05162 Saúde e sociedade I: sistema de saúde 1º 40 2 - - 40 
                     Subtotal  carga horária preferencial 1ºPeríodo  360 18 140 7 500 

05316 Ciências biológicas IV: metabolismo 2º 60 3 20 1 80 

05304 Ciências biológicas V: dinâmica vital 2º 40 2 40 2 80 

06550 Ciências biológicas VI: agressão e defesa I 2º 40 2 20 1 60 

05164 Deontologia e exercício profissional de 
enfermagem 

2º 40 2 - - 40 

06742 Enfermagem ambiental 2º 40 2 20 1 60 

06651 Interpretação de textos aplicados à 
enfermagem 

2º 40 2 - - 40 

02971 Metodologia do trabalho científico 2º 40 2 - - 40 

06232 Psicologia aplicada à enfermagem 2º 60 3 - - 60 
                    Subtotal   carga horária preferencial 2º Período  360 18 100 5 460 

08379 Cidadania, ética e espiritualidade 3º 40 2 - - 40 

05470 Ciências biológicas VII: agressão e defesa II 3º 60 3 40 2 100 

06767 Consulta de Enfermagem  3º 60 3 40 2 100 

05318 Filosofia do cuidar 3º 40 2 - - 40 

05324 Matemática aplicada à enfermagem 3º 40 2 - - 40 

06619 Sistematização da assistência de 
enfermagem I 

3º 60 3 60 3 120 

                Subtotal   carga horária preferencial 3ºPeríodo  300 15 140 7 440 
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Código Disciplinas Período 
Fluxo 

preferencial 

CH 
 teoria 

Crédito 
teoria 

CH 
prática 

Crédito 
prática 

Total 

06987 Simulados I  4º - - 40 2 40 

06233 Antropologia aplicada à saúde da família 4º 40 2 20 1 60 

06558 Ciências biológicas VIII: agressão e defesa III 4º 40 2 20 1 60 

06772 Enfermagem em atendimento pré-
hospitalar 

4º 40 2 20 1 60 

05323 Enfermagem em programas nutricionais e 
práticas alimentares 

4º 40 2 - - 40 

05473 Farmacologia aplicada à enfermagem I 4º 40 2 40 2 80 

06557 IVS IV: bioestatística 4º 40 2 - - 40 

05153 Saúde e sociedade II: sociologia 4º 40 2 - - 40 

06987 Sistematização da assistência de 
enfermagem II 

4º - - 60 3 60 

                   Subtotal   carga horária preferencial   4º Período  280 14 200 10 480 

06988 Bioética aplicada à Enfermagem 5º 40 2 - - 40 

06243 Doenças transmissíveis 5º 60 3 - - 60 

06989 Enfermagem em saúde da mulher 5º 60 3 40 2 100 

06990 Farmacologia aplicada à Enfermagem II 5º 40 2 40 2 80 

05481 Ferramentas para educação em saúde 5º 40 2 20 1 60 

06620 IVS V: Epidemiologia 5º 40 2 - - 40 
             Subtotal   carga horária preferencial   5º Período  280 14 100 5 380 

 

 
06626 Enfermagem cirúrgica 6º 60 3 40 2 100 

06991 Enfermagem em saúde coletiva  6º 80 4 40 2 120 

06992 Enfermagem em saúde da criança e 

adolescente I 

6º 40 2 20 1 60 

06622 Sistematização da assistência de 

enfermagem III 

6º 80 4 40 2 120 

                    Subtotal  carga horária preferencial 6º Período   260 13 140 7 400 

06993 Enfermagem em obstetrícia 7º 60 3 40 2 100 

06994 Enfermagem em hemoterapia e interpretação 

de exames 

7º 40 2 - - 40 

06995 Enfermagem em saúde da criança e 

adolescente II 

7º 60 3 20 1 80 

06996 Enfermagem em vigilância em saúde 7º 40 2 40 2 80 

06997 Simulados  II 7º - - 40 2 40 

05485 Optativa I 7º 40 2 - - 40 

                  Subtotal  carga horária preferencial 7º Período  240 12 140 7 380 

06776 Administração aplicada à enfermagem 8º 60 3 20 1 80 

06999 Enfermagem em saúde do adulto e idoso  8º 80 4 40 2 120 

06998 Enfermagem em saúde mental e psiquiatria 8º 60 3 40 2 100 

05684 Optativa II 8º 40 2 - - 40 

06267 Produção científica em enfermagem I 8º 40 2 20 1 60 

                    Subtotal  carga horária preferencial  8º Período  280 14 120 6 400 

07000 Enfermagem no cuidado a pacientes críticos  9º 80 4 20 1 100 

07001 Estágio supervisionado em saúde coletiva I 9º - - 140 7 140 

06446 Estágio supervisionado em fundamentação 

do cuidado 

9º - - 80 4 80 

06796 Estágio supervisionado em investigação de 

saúde 

9º - - 60 3 60 

06797 Estágio supervisionado em obstetrícia e 

neonatologia 

9º - - 80 4 80 

07002 Estágio supervisionado em saúde mental e 9º - - 100 5 100 
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psiquiatria  

06798 Seminários interdisciplinares I 9º - - 40 2 40 

                    Subtotal  carga horária preferencial  9º Período  80 4 520 26 600 

06781 Administração de serviços de saúde 10º 40 2 - - 40 

07003 Estágio supervisionado em administração de 

serviços de saúde 

10º - - 120 6 120 

07004 Estágio supervisionado em saúde coletiva II 10º - - 140 7 140 

07005 Estágio supervisionado em clínica médica e 

cirúrgica 

10º - - 140 7 140 

07006 Estágio supervisionado em cuidados a 

pacientes críticos  

10º - - 100 5 100 

06252 Produção científica em enfermagem II 10º 20 1 20 1 40 

05357 Seminários interdisciplinares II 10º - - 40 2 40 

                   Subtotal  carga horária preferencial  10º Período  60 3 560 28 620 

Subtotal da carga horária do curso     2500 125 2160 108 4660 

                                                       Atividades complementares  - - 140 7 140 

                                                       Total de horas aulas de 50 minutos  2500 125 2300 115 4800 

                                    Total equivalente a horas aulas de 60 minutos  2083 104 1917 96 4000 

 

 

No Centro Universitário de Anápolis, o currículo é concebido como espaço 

educativo de saberes e atividades, destinados à formação do profissional e do cidadão em sua 

totalidade (UniEVANGÉLICA. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, 

2014-2018). Nessa perspectiva, as disciplinas do curso, tal como no PDI, contempla em suas 

ementas, conteúdos e bibliografia temas relevantes na Política Nacional de Educação, sejam 

eles: Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE, GM nº 1, 

de 2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Parecer CNE/CP Nº 3/2004, Lei nº 

10.639/2003, Lei nº 11.645/2008); Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista (Lei N° 12.764, de dezembro de 2012); Equidade e Diversidade de Gênero e 

combate a violência  contra a mulher (Lei nº 11340 de 7 de agosto  de 2006); Disciplina de 

Libras (Decreto N° 5.626/2005) e as Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e  Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002).  

Além disso, contempla as Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental 

(Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em Direitos Humanos 

(Resolução CNE/CP nº 01 de 30/05/2012), Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012; 

Equidade e Diversidade de Gênero e combate a violência  contra a mulher, conforme Lei nº 

11340 de 7 de agosto  de 2006  e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena – Resolução 

CNE/CP nº 01 de 17 de junho de 2004 e parecer CNE/CP nº 03/2004 (PDI 2014-2018). 

Neste sentido, o Conselho Acadêmico Superior, considerando a importância sobre 
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este tema no PDI instituiu um conjunto de resoluções para normalizar as politicas públicas 

institucionais:  

 Resolução CAS nº 08, de 21 de junho de 2017. Criou o Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros e Indígenas (NEABI); 

 Resolução CAS nº 09 de 21 de Junho de 2017. Institui o Programa Educacional 

Especializado aa alunos com Transtorno do espectro autista- PAEE-TEA, no Centro 

Universitário de  Anápolis;  

  Resolução CAS nº 13 de 21 de Junho de 2017. Cria o Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão do Centro Universitário de  Anápolis;  

 Resolução CAS nº 64 de 19 de setembro de 2017. Dispõe sobre a Política de 

Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental no Centro Universitário de  

Anápolis. 

A proposta formativa, no curso de Enfermagem é coerente com a visão e a missão 

institucional e embasada nas políticas oficiais para graduação. A argumentação dos  temas 

relevantes para plena formação profissional ganha força em espaços de fundamentação teórica 

e prática e discussão sobre a realidade em que os atores do processo ensino-aprendizagem    

atuam e devem contribuir para mudanças.  

 

17 Infraestrutura  

Biblioteca 

 

A Biblioteca Central da UniEVANGÉLICA está localizada em uma área de 

aproximadamente 1.566,60m, possui mais de 70.000 volumes registrados no acervo e ainda 

coleções de materiais especiais, que somam mais de 5.000 volumes, entre mapas, teses, fitas, 

folhetos, CDrom  e obras raras.  

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira da 7h às 23h e aos sábados 

das 7h às 18h, atende uma média de 900 leitores por dia. A Biblioteca Central visa integrar a 

leitura e a pesquisa à vida acadêmica.  

Acervo Específico Básico para o Curso de Enfermagem da UniEVANGÉLICA, 

conta com 2856 exemplares, além de uma vasta e riquíssima biblioteca virtual.  

O Centro Universitário de Anápolis possui as seguintes bases de dados de periódicos 

Capes: Sage, Mary Ann Liebert, HighWire Press, BioOne, Ecological Society of America, 

Journal Citation Reports. Estas atendem todos os cursos com mais de 2.000 periódicos online. 
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Laboratórios de informática 

 

Os laboratórios de informática são voltados para o desenvolvimento de habilidades 

na área das tecnologias de informação e comunicação (TICs), integram a formação 

acadêmica, possibilitando a busca pela informação e pelo conhecimento. Têm por finalidade 

atender aos alunos de todos os períodos dos cursos oferecidos pelo Centro Universitário de 

Anápolis - UniEVANGÉLICA, inclusive do curso de Enfermagem. São utilizados para aulas, 

estudo em grupo e pesquisas. 

Nesses laboratórios os alunos podem desenvolver atividades relacionadas ao ensino, 

à pesquisa e ao desenvolvimento do conhecimento na área da informática e outras áreas de 

formação.  

A UniEVANGÉLICA utiliza para os seus cursos um total de 14 Laboratórios de 

Informática, distribuídos pelos blocos do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA  

 

Laboratório didático especializado  - UniCUIDAR 

 

O UniCUIDAR é um laboratório didático especializado em ensino para a área de 

Saúde. Criado em março de 2005, resulta em um projeto na forma de ambulatório avançado 

de Enfermagem sob a coordenação do Curso de Enfermagem e integra as atividades do 

Núcleo de Apoio ao Discente da UniEVANGÉLICA (UniATENDER). O ambiente está 

localizado na sala 117, Bloco A, possui uma área total de 50m², iluminada e climatizada por 

meio natural e artificial. Atende as especificações arquitetônicas de cada ambiente e conta 

com as suas dimensões físicas compatíveis com o uso proposto, em conformidade com a 

Resolução Anvisa RDC nº 50/2002.  

O UniCUIDAR tem por objetivo realizar atendimento de qualidade e humanizado à 

saúde de colaboradores, de discentes e de usuários do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA. Os serviços de Enfermagem são prestados por uma equipe de 

enfermagem composta por enfermeira, docentes e discentes. Reconhecido como de relevância 

para toda a comunidade acadêmica e usuários.  

Os clientes e usuários são os discentes, docentes e funcionários efetivos e 

terceirizados da UniEVANGÉLICA, os transeuntes, fornecedores e clientes de outros serviços 

do Centro Universitário.  
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Laboratórios de ensino para área de saúde 

 

O Complexo Multidisciplinar de laboratórios  para disciplinas das Ciências 

Biológicas da saúde, que inclui conteúdos teórico-práticos de bases moleculares e celulares 

dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos e sistemas. 

Constituem um amplo complexo de ensino, com uma área aproximadamente de 235m
2 

localizado  em diferentes blocos, em várias salas:  

- Laboratório de Anatomia Humana I, II e III (LAH I) e Sala de Formalização - Bloco C salas 

310 e 311,  

- Laboratórios de Microbiologia e Imunologia (LMI) - Bloco C, sala 309,  

- Laboratórios morfofuncional - microscopia I e II - Bloco E salas 110, 111,  

- Laboratório Multidisciplinar de Química I, II e III - Bloco C sala 304, 303 e 306,  

- Almoxarifado de Química (AQ) - Bloco C, sala 305, local destinado ao armazenamento de 

diversos tipos de reagentes de utilização nos  laboratórios.  

 

Laboratórios de habilidades 

 

O curso de Enfermagem utiliza quatro laboratórios de habilidades de Enfermagem, 

destinados ao ensino de conteúdos técnicos, metodológicos e meios instrumentais inerentes ao 

processo do trabalho em enfermagem que abrange conhecimentos específicos sobre as 

ciências da Enfermagem, sendo eles: Consulta de Enfermagem (sala 305B), Fundamentos da 

Prática de Enfermagem (sala 306B), Cuidados de Enfermagem de Alta Complexidade (sala 

307C) e Experimental de Clínica Cirúrgica sala (115E).  

Todos os laboratórios de habilidades atendem as disciplinas da área de Fundamentos 

da Enfermagem e outras assistenciais:  

 Laboratório de Consulta de Enfermagem:  

 Laboratório de Fundamentos da Prática de Enfermagem 

   Laboratório de Cuidados de Enfermagem de Alta Complexidade   

   Laboratório experimental de técnica cirúrgica  
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Unidades hospitalares e complexo assistencial 

 

A rede assistencial de saúde do município de Anápolis, onde se encontra inserido o 

curso de Enfermagem da UniEVANGÉLICA, consiste o cenário de formação profissional, e 

logo de atuação dos acadêmicos. O complexo assistencial se caracteriza por instituições 

públicas e privadas, muitas delas concedentes de estágio, que atendem usuários com 

diferentes níveis de comprometimento da saúde e complexidade da assistência. Dessa forma, 

permitem aos alunos e docentes vivenciarem situações de saúde e doença nos três níveis de 

atenção à saúde, sejam eles: primário, secundário e terciário.   

O curso de Enfermagem mantém convênios de estágio e parcerias com várias 

instituições de saúde.  

 

Condições de acessibilidade 

 

O plano arquitetônico do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA visa 

a excelência no atendimento de seus usuários. Destaca-se a preocupação com  a manutenção e 

conservação das instalações físicas, com a acessibilidade e a mobilidade, no sentido de 

garantir o acesso às pessoas com mobilidade reduzida e portadores de deficiência nos 

aspectos, como: acesso, circulação, pisos, desníveis, rampas, degraus, patamares, plataforma 

elevatória, portas, janelas, vagas para veículos e sanitários.  

Os ambientes possuem acessibilidade para portadores de necessidades especiais, 

incluindo rampas, pisos das escadas com sistemas antiderrapantes para a segurança de seus 

usuários, balcões da Secretaria Geral e Secretaria Setorial rebaixados. Dispões de banheiros  

adaptados de fácil acesso e barras de apoio  e espaços para cadeirantes reservados nos 

auditórios. Iluminação, acústica e ventilação são aspectos atendidos dentro das normas 

técnicas da ABNT,  que permitem ambiente iluminado, arejado e  ventilado.  

Para as disciplinas ofertadas na modalidade EaD, os vídeos disponibilizados no 

ambiente virtual de aprendizagem são legendados afim de fornecer acessibilidade aos 

deficientes auditivos. 

O Centro Universitário de Anápolis dispõe de um Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão,  implantado e regulamentado por meio da Resolução CAS nº 13 de 21 de Junho de 

2017, tendo em vista o disposto nos artigos, 205, 206 e 208 da Constituição Federal de 1988. 

Atendendo também a NBR 9050/2004, a ABNT, a Lei º 10.098/2000, a Lei nº 13.146/2015, 

os Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e a Portaria nº3.284/2003, tem como 
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finalidade executar a Política de Acessibilidade e Inclusão, aprovada pela Resolução CAS nº 

65 de 19/09/2017. Conforme o art. 2º dessa Resolução, o Núcleo é responsável pela 

organização de ações institucionais que garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida 

acadêmica. 

O objetivo geral do Programa de Acessibilidade e Inclusão é garantir o acesso e a 

permanência, com sucesso, da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, quer 

acadêmico, colaborador ou pessoa que utiliza os espaços e serviços da UniEVANGÉLICA, 

com segurança e qualidade, garantindo-lhe o pleno exercício de sua cidadania, considerando 

como seus pilares o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

Setores de serviços e apoio 

 

O Curso de Enfermagem está integrado aos serviços de apoio  do Centro 

Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, que tem por prioridade garantir conforto,  

segurança e fácil acesso á informação e controle da vida acadêmica, garantir direitos discentes 

previstos no Estatuto,  no  Regimento do Centro Universitário e na Legislação vigente no 

país, bem como ambientar o acadêmico ao curso e a instituição, desenvolvendo vínculo e 

relação de confiança com aluno por meio de acolhimento, apoio ao desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem e estratégias de promoção á interação entre acadêmicos de 

diferentes cursos, discentes-docentes  e  integração ao mundo profissional e ao mercado de 

trabalho.  Assim, comunidade acadêmica tem acesso à diversos serviços de apoio, como:  

 UniAtender,  

 UniSOCIAL,    

 Ouvidoria Geral, 

 Área de  convivência  e lazer  

 Academia,  

 Campos e pista de atletismo, 

 Auditórios no Campus Anápolis,  

 UniCUIDAR, 

 Lanchonete,   

 Serviços de reprografia,  

 Biblioteca, 

 Comitê de Ética e Pesquisa,   

 Secretaria Geral de Cursos,  



29 

 

 Lyceum, 

 Estacionamentos, 

 Centro de Línguas,   

 Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI), 

 Agência Bancária,   

 Túnel.  

 

 


