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CURSODEBACBARELADO EM ENFERMAGEM
ATA DE REUNIÃO.. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE '

ATA DA REUNIAO DONDE - NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
BACHARELADO EM ENFERMAGEM DA FACULDADE SETE DE SETEMBRO - FASETE,
REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.
PAUTA:
•

ATUALIZAÇÃO DA GRADE CURRICULAR

No dia 21 de junho de 2018, às oito horas, na Faculdade Sete de Setembro, reuniu-se o Núcleo Docente
Estruturante - NDE, A Coordenadora do Curso e os professores Rafaell Batista Pereira, Renata
Fernandes do Nascimento Rosa, Luís Filipe Dias Bezerra (NDE). A coordenadora agradeceu presença
de todos e iniciou a reunião fazendo um acolhimento aos presentes, apresentando a pauta a ser discutida
na reunião. ATUALIZAÇÃO DA GRADE CURRICULAR: após análise minuciosa da grade 6urricular
do Curso e ementário das disciplinas, baseando-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Enfermagem e atendendo aos objetivos do Curso e perfil do egresso, o NDE propôs alterações nos
componentes curriculares visando a atualização da grade, a fim de proporcionar ao egresso uma
formação técnico-cientifica capaz de atuar desde o nível preventivo até a reabilitação da saúde, com
competências para educar, cuidar, gerir e pesquisar nos níveis individual .e coletivo, respeitando as
necessidades integrais dos indivíduos nas diferentes fases do ciclo vital e para ii;iiervir n'o lprocesso
saúde-doença, em seus determinantes biopsicossociais e espirituais, bem 'como q.o perfil
epidemiológico regional e nacional. Atendendo as demandas socioculturais regionais, ambieptais, dos
direitos humanos e as especificidades dos povos tradicionais, como os ribeirinhos, quilombolas,
indígenas e minorias (LGBT), contribuindo efetivamente para a elevação dos indicadores df saúde e
qualidade de vida da população. Deste modo, atendendo as demandas do mercado de trabalho e
contemplando os avanços e inovações na área da saúde e a inserção das novas tecnologias Ao campo
da enfermagem. ONDE sugere as seguintes alterações para ser ~ncaminhada ao CO* SUP: i º!período:
Atualização da disciplina História e Teorias da Enfermagem para Evolução da Enfermagem na
Sociedade e Legislação Aplicada. Remanejamento da disciplina Sociologia Antropológica para o 2º
período e atualização da mesma para Fundamentos Socioantropológicos e Relações Étnico-raciais. A
disciplina Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS (80 horas) foi flexibilizada para a oferta op~tiva, com
carga horária de 40 horas. 2° período: Remanejamento da disciplip.a Bioétic!!, ,e Leg!slação em
Enfermagem e atualização da mesma pa~a Bioética. Adequaçãq da cai:ga hof~ia dai *isciplina
Histologia Humana, passando de 80 horas para 60 horas; remiµiejamento da disciplina Gepqtica - do
se do eríodo ara terceiro eríodo. Permuta entre as disci linas Microbiolo ia 3° eríoqo ara 2º
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período) e Saúde Coletiva (2° período para 3º período). 3º período: Deslocamento da ~isciplina
Epidemiologia para o 5° período. 4º período: Adequação da carga horária da disciplina Nutrição e
Dietoterapia- de 60 horas para 40 horas. Inserção da disciplina Conhecimento e os Métodos do Cuidar
em Enfermagem com carga horária de 40 horas. Remoção da disciplina Sistema de Saúde visto que os
conteúdos estão contemplados nas disciplinas Saúde Coletiva; Administraç,ão e Coptrole deiServiços
de Saúde 1. 5° período: Otimização da carga horária da disciplina Assistência de Enfermage~ à Saúde
do Homem - passando de 60 horas para 40 horas. Atualização da ementa da disciplina Assi~tência de
Enfermagem à Saúde da Criança e remanejamento da mesma para o 6° período. 6º período: A1!,lalização
do nome da disciplina Métodos Terapêuticos Alternativos para Práticas Integrativas e Complementares
e seu deslocamento para o 8° período. Introdução de oferta de disciplina optativa visando a
flexibilização do currículo. 7º período: Atualização da ementa da disciplina Administração e:Controle
de Serviços de Saúde 1. Atualização da nomenclatura da disciplina Enfermagem no Atendimento PréHospitalar para Assistência de Enfermagem em Emergência~ e Traumas'. Introdução de bferta de
disciplina optativa visando a flexibilização do currículo. 8°, período: Atualização da etrienta da
disciplina Administração e Controle de Serviços de Saúde II. Inclusão da disciplina 1Tópicos
Integradores I, 40 horas. Reformulação da disciplina Didática Geral passando para Educação em Saúde
e Didática Aplicada à Enfermagem. 9º período: Introdução da disciplina Tópicos Integradores II, 40
horas. Adequação da carga horária da disciplina Estágio Supervisionado em Enfermagem I ....'.I Atenção
Básica passando de 420 horas para 400 horas. 10º período: Introdução da disciplina Tópicos
Integradores III, 40 horas. Adequação da carga horária da disciplina Estágio Supervisidnado em
Enfermagem II - Rede Hospitalar e Ambulatorial passando de 420 horas para 400 horas. Na~a mais a
tratar, a presidente do NDE, Profa. Daniely Oliveira Nunes Gama, coordenadora do Curso de
Enfermagem, Bacharelado, modalidade presencial, deu por encerrada a reunião, e eu DanielY: Oliveira,
a secretária desta reunião, no uso das atribuições regimentais e constantes do regulamento ,do NDE,
lavrei a presente ata ue foi lida, aprovada e assinada p r todo . _PJlulo Afonso, vinte e um de/'junho de
1
dois mil e dezoito.
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