
 
 

CALENDÁRIO ENFERMAGEM – PRA JUNHO/2019 

 

Profa: Márcia Rodrigues 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

11/06/2019 19 às 22 horas Saúde Adulto I/Saúde Adulto e Idoso II 

18/06/2019 19 às 22 horas Saúde Adulto I /Saúde Adulto e Idoso II 
25/06/2019 19 às 22 horas Saúde Adulto I /Saúde Adulto e Idoso II 

 

 

Prof: Dorival Pinheiro (Enfermagem/ Farmácia) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

07/06/2019 19 às 22 horas Bioestatística 

14/06/2019 19 às 22 horas Bioestatística 
21/06/2019 19 às 22 horas Bioestatística 

 

 

Prof: Bruno Vilela 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

08/06/2019 13 às 16 horas Parasitologia 

15/06/2019 13 às 16 horas Parasitologia 
22/06/2019 13 às 16 horas Parasitologia 

 

Prof: Diogo Mastrorrocco (Enfermagem/ Farmacia) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

05/06/2019 16 às 19horas Anatomia/ Patologia 

06/06/2019 13 às 16horas Anatomia/ Patologia 
12/06/2019 16 às 19horas Anatomia/Patologia 

 

Prof: Diogo Mastrorrocco 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

05/06/2019 19 às 22 horas Fisiologia/ Microbiologia 

06/06/2019 16 às 19horas Fisiologia/ Microbiologia 
12/06/2019 19 às 22horas Fisiologia/ Microbiologia 

 

 

Profa: Nielse Cristine de Melo Fattori (Enfermagem/ Farmacia) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

03/06/2019 19 às 22 horas Epidemiologia/ Políticas Públicas 

10/06/2019 19 às 22 horas Epidemiologia/ Políticas Públicas 

17/06/2019 19 às 22 horas Epidemiologia/ Políticas Públicas 

 

 

Profa: Paula Fernanda de Lima (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

06/06/2019 19 às 22 horas Citologia e Histologia/ embrio 

13/06/2019 19 às 22 horas Citologia e Histologia/embrio 
21/06/2019 19 às 22 horas Citologia e Histologia/embrio 

 

Profa: Julia Carolina 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

05/06/2019 13 às 16horas Antropologia/Eixo 

11/06/2019 13 às 16horas Antropologia/Eixo 
17/06/2019 13 às 16horas Antropologia/Eixo 

 

 



 
 
Profa: Nádia Macedo 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

03/06/2019 19 às 22 horas Psicologia 

10/06/2019 19 às 22 horas Psicologia 
17/06/2019 19 às 22 horas Psicologia 

 

Prof. Bruno Camargo 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

03/06/2019 13:30 às 16:30 

horas 

Biofísica/ Bioquimica 

11/06/2019 13:30 às 

16:30horas 
Biofísica/ Bioquimica 

17/06/2019 13:30 às 

16:30horas 
Biofísica/ Bioquimica 

 

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 II 

Processo de cuidar em enfermagem a pacientes adultos e idosos em unidades de 

saúde de grande complexidade. Trabalha as alterações de saúde, especificidades, 

implicações e interações de enfermagem, com valorização do homem na sua 

totalidade, refletindo sobre a sua prática profissional 

 

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 II 

Sistema respiratório, digestivo, glândulas anexas, urinário, reprodutor e seus 

componentes. Sistema nervoso, central e periférico 

 

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. 

 



 
 
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. 

 

POLITICAS PÚBLICAS 

Conhecer as principais políticas públicas de saúde do Brasil e sua evolução. Redes 

de atenção em saúde. Atenção Primária à Saúde. Estratégia de Saúde da Família. 

Políticas de saúde para grupos específicos (saúde da mulher, do homem, saúde 

mental). Os avanços, desafios e tendências no âmbito do SUS. A inserção do 

enfermeiro na participação política da enfermagem como fomento para conquistar 

melhores condições de trabalho e, por consequência, uma melhor assistência de 

saúde a população. 
 

ANTROPOLOGIA 

Introdução à Antropologia. Compreensão do processo evolutivo do homem. Relação 

saúde e etnia. Desenvolvimento do raciocínio no homem e as condições de 

entendimento do mundo que o cerca. Discussão de questões ligadas á saúde sob a 

perspectiva educativa filo-antropológica. Habilidades racionais e de conhecimento, 

necessárias ao enfermeiro, para posicionamento crítico e ético frente à realidade 

humana. 

 

PSICOLOGIA 

Compreensão sobre os estudos históricos e sociais na construção da Psicologia 

como ciência e seus principais pressupostos teóricos, pois com o conhecimento 

produzido na área da psicologia e suas possibilidades de aplicação nas áreas de 

atuação da enfermagem propondo constantemente reflexões contextualizadas 

sobre as possíveis temáticas. Interações da enfermagem; relações humanizadas, 

paciente, família, sociedade e demais profissionais da área da saúde. Evidencia 

também pesquisas, análises e configurações conceituais acerca do desenvolvimento 

humano numa ótica biopsicossocial 

 

BIOFÍSICA 

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 

 

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. 
 


