
 
 

CALENDÁRIO ENFERMAGEM – PRA MARÇO/2019 

 

Profa: Márcia Rodrigues 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

12/03/2019 19 às 22 horas Saúde Adulto e Idoso I 

19/03/2019 19 às 22 horas Saúde Adulto e Idoso I 
26/03/2019 19 às 22 horas Saúde Adulto e Idoso I 

 

Prof: Bruno Camargo 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

15/03/2019 16 ás 19horas Bioquímica 

20/03/2019 16 ás 19horas Bioquímica 
27/03/2019 16 ás 19horas Bioquímica 

 

Prof: Diogo Antonio Morato Mastrorocco Filho (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

13/03/2019 19 às 22 horas Microbiologia Geral 

20/03/2019 19 às 22 horas Microbiologia Geral 

27/03/2019 19 às 22 horas Microbiologia Geral 

 

Prof: Diogo Antonio Morato Mastrorocco Filho 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

13/03/2019 14 às 17 horas Anatomia I / Fisiologia Humana 

20/03/2019    14 às 17 horas Anatomia I/Fisiologia Humana 

27/03/2019    14 às 17 horas Anatomia I/ Fisiologia Humana 

 

Profa: Marize Ap. Theobaldo Garcia 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

16/03/2019 10 ás 13 horas Farmacologia 

18/03/2019 19 às 22 horas Farmacologia 

28/03/2019 19 às 22 horas Farmacologia 

 

Prof: Bruno Vilela Muniz (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

16/03/2019 13 às 16 horas Parasitologia Clínica 

23/03/2019 13 às 16 horas Parasitologia Clínica 

30/03/2019 13 às 16 horas Parasitologia Clínica 

 

Profa: Paula Fernanda de Lima (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

14/03/2019 19 às 22 horas Histologia e Embriologia 

21/03/2019 19 às 22 horas Histologia e Embriologia 

28/03/2019 19 às 22 horas Histologia e Embriologia 

 

 

Profa: Larissa (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

11/03/2019 19 às 22 horas Biofísica 

18/03/2019 19 às 22 horas Biofísica 

25/03/2019 19 às 22 horas Biofísica 

 

Profa: Sandra Regina Bruneli 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

13/03/2019 19 às 22 horas Genética 

20/03/2019 19 às 22 horas Genética 



 
 
27/03/2019 19 às 22 horas Genética 

 

Profa: Elieli Danila Giroto 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

13/03/2019 19 às 22 horas História enf/ Fundamentos Educação 

20/03/2019 19 às 22 horas História enf/ Fundamentos Educação 
27/03/2019 19 às 22 horas História enf/ Fundamentos Educação 

 

Profa: Julia Carolina M Cerione 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

12/03/2019 18 às 21 horas Saúde Mental/Sociologia 

19/03/2019 18 às 21 horas Saúde Mental/Sociologia 
28/03/2019 18 às 21 horas Saúde Mental/Sociologia 

 

Profa: Karen Grube 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

11/03/2019 19 às 22 horas Saúde Coletiva 

18/03/2019 19 às 22 horas Saúde Coletiva 
25/03/2019 19 às 22 horas Saúde Coletiva 

 

Profa: Daniela Macedo 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

12/03/2019 19 às 22 horas Semiologia e Semiotécnica 

16/03/2019 09 às 12 horas Semiologia e Semiotécnica 
26/03/2019 19 às 22 horas Semiologia e Semiotécnica 

 

Profa: Vera Oliveira ( Farmácia e Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

15/03/2019 19 às 22 horas Informática/TCC/Metodologia cientifica 

22/03/2019 19 às 22 horas Informática/ TCC/Metodologia cientifica 

29/03/2019 19 às 22 horas Informática / TCC/Metodologia cientifica 

 

Profa: Marcia Moreira 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

Profa ainda 

não agendou 

 Saúde Adulto e Idoso II 

  Saúde Adulto e Idoso II 
  Saúde Adulto e Idoso II 

 

 

LOCAL: PRA ENFERMAGEM 

ALUNOS MATRICULADOS E RESPECTIVOS PROFESSORES DEVERÃO 

ENCONTRAR-SE EM FRENTE À BIBLIOTECA PARA DIRIGIR-SE PARA 

QUALQUER SALA DISPONÍVEL NO DIA E HORÁRIO MARCADO.  

 

 

EMENTA DAS DISCIPLINAS: PRA ENFERMAGEM 

 

SAÚDE ADULTO IDOSO I 

Fundamentos e teorias do processo de cuidar em Enfermagem. Estudo dos níveis 

de promoção, prevenção e reabilitação no âmbito ambulatorial, de internação e 

domiciliar. Assistência de enfermagem a pacientes adultos e idosos em unidades de 

clínica médica e cirúrgica com afecções agudas e crônicas de média e grande 

complexidade em diferentes especialidades 

 

BIOQUIMICA 



 
 
Estudo do metabolismo energético dos seres vivos. Principais vias do metabolismo 

energético no organismo humano (metabolismo de carboidratos, lipídios e 

proteínas). Metabolismo vegetal (fotossíntese). Estudo da regulação enzimática e 

integração metabólica do metabolismo humano. 

 

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

Conhecimentos teóricos-práticos básicos e fundamentais da Microbiologia, 

principalmente quanto à morfologia, fisiologia e infecção dos microorganismos no 

corpo humano. Conduzir o estudante a reconhecer a importância dos 

microrganismos no meio ambiente e nos agravos à saúde humana, na prevenção e 

controle de doenças infecto-contagiosas. Além disso, destacam-se aspectos da 

imunização seus tipos e interações com organismos patogênicos, além de técnicas 

para identificação da resposta imunológica e suas características. Autoimunidade.  

 

ANATOMIA I 

Introdução. Nomenclatura anatômica. Conceito e divisão. Planos e eixos do corpo 

humano. Sistema esquelético, articular, muscular, tegumentar, circulatório. 

 

FARMACOLOGIA 

Conceitos e princípios básicos em farmacologia. Vias de administração, absorção, 

distribuição, metabolização e eliminação de drogas no organismo. Mecanismos de 

ação e efeitos terapêuticos de drogas que atuam sobre os diversos sistemas 

orgânicos no organismo (Teoria dos receptores). Cuidados no preparo e 

administração de medicamentos. Drogas colinérgicas e adrenérgicas. Introdução à 

psicofarmacologia. Drogas que atuem no sistema nervoso central (neurolépticos, 

ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, hipnosedativos, hipnoanalgésicos). 

Anestésicos. Drogas que atuam sobre o sistema cardiovascular (anticoagulantes, 

digitálicos, antihipertensivos, antiarrítmicos, dilatadores coronários). Diuréticos. 

Fatores interferentes na ação de drogas, ensaios biológicos. Antacóides. 

Corticosteróides, analgésicos, antitérmicos, antiinflamatórios. Drogas que afetam o 

sistema hormonal. Antissépticos e antibióticos. Antiparasitárias. Cuidados Gerais de 

enfermagem na administração de drogas. 

 

PARASITOLOGIA 

Estudo das principais espécies de protozoários e helmintos e suas inter-relações 

com o homem e o meio ambiente. Estudo da morfologia, biologia e profilaxia das 

principais espécies de artrópodes de importância epidemiológica regional. Principais 

métodos de diagnóstico laboratorial das doenças parasitárias. Parasitismo e 

doenças parasitárias. Técnicas de isolamento e identificação de agentes 

parasitários. 

 

CITOLOGIA/HISTOLOGIA 

Conhecimentos teóricos-práticos básicos e fundamentais da Citologia, como a 

estrutura celular, membrana plasmática, organelas, síntese de proteínas e divisão 

celular, além da compreensão dos diferentes tipos de tecidos presentes em nosso 

corpo, envolvendo seus conhecimentos básicos com vista ao entendimento dos 

aspectos anátomo-fisiológicos e das disciplinas clínicas profissionais. 

EMBRIOLOGIA 

Introdução ao estudo da embriologia. Gametogênese. Fecundação. Período pré-

embrionário – 1ª, 2ª e 3ª semana de desenvolvimento. Período embrionário e fetal. 

Anexos embrionários. Teratogenia. Intestino anterior faríngeo. Cavidades do corpo 

e mesentério. Embriogênese do coração. Embriogênese das artérias. Embriogênese 

das veias. Sistema urinário. Desenvolvimento das cartilagens e ossos. 

Desenvolvimento dos músculos. Sistema nervoso. Embriogênese dos olhos. 

Embriogênese do sistema tegumentar. 

 

FISIOLOGIA HUMANA 



 
 
Introdução à fisiologia. Ambiente líquido da célula e transporte através da 

membrana plasmática. Potencial de repouso e ação do meio interno e homeostase. 

Fisiologia cardíaca. Mecânica respiratória. Propriedade das fibras nervosas. 

Fisiologia das sinapses e placa motora. Noções gerais sobre arco reflexo. Funções 

motoras e sensitivas. Sistema nervoso vegetativo. Potência de ação da fibra 

muscular. Mobilidade e regularização do trato digestivo. Utilização dos nutrientes 

pelo organismo. Função renal. Fisiologia da reprodução, hipófise, tireóide, 

paratireóide e supra-renal. 

 
BIOFISICA 

Introdução à biofísica. Medidas físicas. Grandezas fundamentais de medidas físicas. 

Estudo da água. Soluções em geral. Biofísica da termodinâmica. Biofísica da 

membrana celular. Osmose, osmométrica. Bioeletrogêneses. Potenciais Biológicos. 

Meios de Medida do PH das soluções. Equilíbrio ácido-básico do sangue. 

Gasométrica. Sinapses e Contração Muscular. Biofísica da circulação. Biofísica da 

respiração. Radioatividade: séries naturais, partículas. Unidades de radioatividade. 
Produção de radioisótopos. Termoradiações. Radiobiologia. 

GENÉTICA E EVOLUÇÃO 

Herança biológica. Padrões de herança. Genes e determinação do fenótipo. 

Cromossomos humanos e sexo nuclear. Reconhecimento morfológico dos 

cromossomos humanos. Anomalias cromossômicas humanas. Alterações na síntese 

de proteínas. Endogamia e suas conseqüências. Grupos sangüíneos. Doenças 

genéticas e aconselhamento. Medicina evolutiva. 

 

FUNDAMENTOS EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Fundamentos filosóficos e sociológicos da educação. Teorias da aprendizagem. 

Aspectos históricos e conceituais de Educação em saúde na prática de Enfermagem. 

Tendências pedagógicas e suas aplicações em educação em saúde. Planejamento, 

construção, desenvolvimento e avaliação de projeto educativo em saúde. Educação 

comunitária e em grupo. Educação em saúde e cidadania. 

 

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 

Estudo da evolução histórica e conceito de enfermagem, dentro de uma abordagem 

qualitativa. Análise contextualizada da realidade atual da enfermagem. A lei do 

exercício profissional do enfermeiro. Orgãos estruturadores da Enfermagem no 

Brasil. Conhecimentos sobre as teorias e instrumentos básicos de enfermagem. O 

indivíduo e a família no contexto sócio-econômico-cultural e sua cidadania. 

Integração do aluno no curso e na faculdade.  

 

SAÚDE MENTAL 

Discussão sobre as concepções do processo saúde-doença mental e as tecnologias 

de cuidados no decorrer da história da humanidade. Políticas de saúde mental no 

Brasil. Papel da enfermagem no cuidado e seus principais instrumentos de 

intervenção em saúde mental. Funções psíquicas e suas alterações. 

Psicofarmacologia. Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde 

Mental. Problemas relacionados ao uso nocivo e à dependência de substâncias. 

Conceitos básicos sobre Acolhimento, Entrevista Motivacional e Intervenção Breve. 

SAÚDE COLETIVA I/ II 

Conceito de saúde coletiva e identificação dos problemas de saúde coletiva. 

Princípios e pressupostos do método dialético enquanto referencial teórico-

metodológico para intervenção em saúde coletiva. Enfermagem Comunitária. 

Perspectiva da saúde coletiva no Brasil. 

Assistência de Enfermagem de Saúde Pública à Família. Equipe de saúde coletiva e 

atribuições da Enfermagem na equipe. Bases diagnóstica e territorialização. 

 



 
 
SEMIOLOGIA E SEMIOTECNICA 

Exame clínico e seus componentes: Anamnese – Identificação, queixa principal, 

história da doença atual, interrogatório sintomatológico, Antecedentes pessoais e 

familiares, Hábitos de vida, Condições sócio-econômicas e culturais. Exame Físico – 

Técnicas utilizadas no exame físico: inspeção, palpação, percussão, ausculta. 

Conhecimento da nomenclatura semiológica, reconhecimento e avaliação dos sinais 

e sintomas e realização do exame clínico, necessários ao desenvolvimento da 

assistência de enfermagem. Execução do exame clínico em laboratório de 

semiologia e semiotécnica, com o escopo precípuo de capacitar o aluno a 

desenvolver o exame clínico de forma sistematizada, elencando e analisando os 

achados clínicos, contribuindo para delimitar planos de ações específicos, 

vislumbrando a assistência de enfermagem individualizada e adequada ao cliente. 

 

 

METODOLOGIA CIENTIFICA 

Métodos de pesquisa bibliográfica e elaboração de citações científicas. 

Desenvolvimento dos principais meios de apresentação de resultados científicos: 

resumos, relatórios e monografias. Elaboração de discussão de resultados e 

conclusão de trabalhos. Uso das principais fontes de pesquisa bibliográfica de 

interesse na área da saúde e ferramentas para citação 


