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RESOLUÇÃO Nº 1-COU/UNICENTRO, DE 11 DE JANEIRO DE 2010.
A EMENTA DE DISCIPLINAS CONSTANTES
NESSE PROJETO PEDAGÓGICO ESTÁ
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 37/2014CEPE/UNICENTRO.
O ART. 2º E O ANEXO III, DESTA
RESOLUÇÃO, ESTÃO ALTERADOS PELA
RESOLUÇÃO Nº 11/2012-COU/UNICENTRO.

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de
Bacharelado
em
Enfermagem,
da
UNICENTRO, Campus CEDETEG, e dá
outras providências.

O VICE-REITOR, NO EXERCÍCIO DO CARGO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO:

DE

REITOR

DA

Faço saber que o Conselho Universitário, COU,
considerando os incisos II e IV, do art. 53, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB;
considerando a Resolução n° 3-CNE/CES, de 3 de novembro de 2001, do Conselho
Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, que institui as Diretrizes Nacionais do Curso
de Graduação em Enfermagem;
considerando a Resolução n° 3-CNE/CES, de 2 de julho de 2007, do Conselho
Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, que dispõe sobre procedimentos a serem
adotados quanto ao conceito de hora-aula;
considerando a Resolução n° 4, de 6 de abril de 2009, do Conselho Nacional de
Educação/Câmara de Educação Superior, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos
relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas,
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia
Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial,
aprovou, pelo Parecer nº 050-COU, de 17 de dezembro de 2009, contido no
Protocolo nº 12.848, de 6 de novembro de 2009, e eu sanciono, nos termos do art. 9°, inciso X, do
Regimento da UNICENTRO, a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em
Enfermagem, da UNICENTRO, Campus CEDETEG, conforme o contido nesta Resolução.
Art. 2º A carga horária do Curso de que trata esta Resolução é de 4.074 horas.
Art. 3º O período de integralização desse Curso é de, no mínimo, cinco e, no
máximo, oito anos.
Art. 4º Esse Curso é oferecido em período integral, com quarenta vagas anuais.
Art. 5º A departamentalização das disciplinas, o ementário e a matriz curricular
constam dos Anexos I, II e III, desta Resolução.
Art. 6º A matriz curricular desse Curso está organizada segundo o Regime Seriado
Anual previsto no Regimento da UNICENTRO.
Art. 7º Os objetivos desse Curso são:
I – capacitar profissionais com habilidades e competências voltadas para a atenção à
saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação
1
Home Page: http://www.unicentro.br
Campus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 –
GUARAPUAVA – PR
Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR
Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR

Este arquivo pode ser autenticado em https://sgu.unicentro.br/pcatooficiais/imprimir/D268E59B
http://sgu.unicentro.br/pcatooficiais/imprimir/D268E59B

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

permanente, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais vigente;
II – formar enfermeiros generalistas, competentes para mudar seu comportamento e
intervir no cuidado humano com saber cognitivo, habilidade (saber fazer) e atitude profissional;
III – formar profissionais capacitados técnica e cientificamente para atuar no sentido
de identificar os indicadores de saúde e doença da população e desenvolver atividades que possam
melhorar as condições de saúde da coletividade, compreendendo o ser humano de forma integral.
Art. 8° O graduado em enfermagem deve possuir o seguinte perfil profissional:
I – ser um profissional generalista, com responsabilidade e consciência crítica,
reflexiva e ética, tendo a capacidade de compreender a integralidade do cuidado humano,
relacionando o binômio administração - assistência no desenvolvimento desse cuidado;
II – apresentar competência técnico-científica e habilidades de lideranças,
estimulando o relacionamento interdisciplinar, o compromisso político e a produção científica,
promovendo ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação do indivíduo e da
coletividade.
Art. 9º O projeto pedagógico do curso de Enfermagem da UNICENTRO visa
formar um enfermeiro com os conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes habilidades
e competências:
I – reconhecer a saúde como direito e condição digna de vida e atuar de forma a
garantir a integralidade da assistência, entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema;
II – ter domínio sobre as ações de enfermagem;
III – apresentar iniciativa e atitude em situação de crise;
IV – desenvolver a ética profissional e pessoal;
V – compreender a saúde pública como eixo norteador das ações e dos cuidados de
saúde;
VI – compreender a Saúde da Família como eixo de sustentação das ações de
integralidade na assistência;
VII – atuar nas ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde
da população em todas as faixas etárias;
VIII – identificar as necessidades de educação permanente nos serviços de saúde,
programando ações que possam responder as necessidades do serviço e da comunidade, atuando
como sujeito ativo no processo de formação/transformação de recursos humanos;
IX – estimular as ações de saúde junto à comunidade como forma de
comprometimento social;
X – ter capacidade de avaliar as ações desenvolvidas/resultados, com o intuito de
implementar as atividades realizadas;
XI – estimular a promoção da saúde e a prevenção de doenças;
XII – compreender o processo saúde-doença no desenvolvimento das ações de
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enfermagem;
XIII – relacionar-se multiprofissionalmente
conhecimento e competência profissional;

e

interdisciplinarmente

com

XIV – compreender a política de saúde no contexto das ações de enfermagem;
XV – apresentar conhecimento técnico-científico que confira habilidade e qualidade
no exercício da profissão;
XVI – reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem;
XVII – reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividade de política e
planejamento em saúde;
XVIII – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção
de conhecimento que objetivem a qualificação profissional e o desenvolvimento do serviço de
saúde, respeitando os princípios éticos;
XIX – cuidar do ser humano (individual e coletivamente), integrando diferentes áreas
de conhecimento com aplicação de conhecimentos técnico-científicos, éticos, estéticos e legais.
Art. 10. O Projeto Pedagógico aprovado por esta Resolução passa a vigorar a partir
do ano de 2010.
Art. 11. Revoga-se a Resolução nº 057-COU/UNICENTRO, de 28 de dezembro de
2006.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor nesta data.
Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Aldo Nelson Bona,
Reitor em Exercício.
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 1-COU/UNICENTRO, DE 11 DE JANEIRO DE 2010.
DEPARTAMENTALIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS
1. DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
DISCIPLINA
1.1. Anatomia Humana
1.2. Cuidados de Enfermagem para Pacientes em Situações Críticas
1.3. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica
1.4. Epidemiologia
1.5. Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde Coletiva e
Ambiente Hospitalar
1.6. Ética e Bioética
1.7. Fisiologia Humana e Biofísica
1.8. Fundamentos de Administração Aplicados à Enfermagem
1.9. Fundamentos Práticos para o Cuidado de Enfermagem
1.10. Introdução à Enfermagem
1.11. Métodos e Técnicas de Pesquisa
1.12. Patologia Geral
1.13. Saúde Coletiva
1.14. Saúde da Mulher e da Criança
1.15. Saúde do Adulto e do Idoso
1.16. Saúde, Sociedade e o Trabalho de Enfermagem

CARGA HORÁRIA
102
408
272
102
816
68
102
68
544
68
68
68
408
408
408
68

2. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DISCIPLINA
CARGA HORÁRIA
2.1. Bases da Biologia Celular e Molecular e o Estudo da Genética
Humana
68
2.2. Bioquímica
68
2.3. Citologia e Histologia Humana
68
2.4. Imunologia
68
2.5. Microbiologia
68
2.6. Parasitologia
68
3. DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA
DISCIPLINA
3.1. Farmacologia

CARGA HORÁRIA
68

4. DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
DISCIPLINA
4.1. Antropologia Filosófica

CARGA HORÁRIA
68
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5. DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA
68

5.1. Sociologia Geral
6. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA
68

6.1. Bioestatística
7. DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA
DISCIPLINA
7.1. Psicologia da Saúde

CARGA HORÁRIA
68

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Aldo Nelson Bona,
Reitor em Exercício.
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 1-COU/UNICENTRO, DE 11 DE JANEIRO DE 2010.
EMENTÁRIO DE DISCIPLINAS
1. DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
1.1. Anatomia Humana
Estudo morfológico dos órgãos e sistemas que constituem o organismo humano, com ênfase para os aspectos
que se relacionam à prática da enfermagem: sistema esquelético, articular, muscular, respiratório, genital
feminino, genital masculino, urinário, digestório, cardiovascular, endócrino, nervoso, estesiologia e
tegumento comum.
1.2. Cuidados de Enfermagem para Pacientes em Situações Críticas
Avaliação crítica dos conceitos de urgência e emergência e da estrutura das unidades de atenção às situações
críticas como pronto socorro, unidade de terapia intensiva e semi-intensiva, unidades de atenção préhospitalar segundo as demandas apresentadas. Estudo das condições críticas mais relevantes segundo o perfil
de morbimortalidade brasileira. O cuidado de enfermagem em unidades de atenção pré-hospitalares e
hospitalares para indivíduos em situações críticas de vida segundo princípios científicos, éticos e relacionais
(entre membros da equipe de saúde e entre profissional usuário/família). Desenvolvimento de estratégias
para o cuidado humanizado no processo de morte e morrer. Prevê atividades de Clínica Prática intercaladas
aos conteúdos teóricos em ambiente hospitalar, ambulatorial e unidades de atenção pré-hospitalar.
1.3. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica
Cuidado de enfermagem voltado à promoção da saúde mental dos seres humanos. Contextualização das
políticas de atenção à saúde do portador de transtorno mental no sistema único de saúde. Atuação do
enfermeiro nos níveis primário, secundário e terciário de atenção a saúde das pessoas que vivenciam
sofrimento psíquico e suas famílias. Desenvolvimento de estratégias de cuidado de enfermagem ao ser
humano portador de transtorno mental e de sua família, com equipe multiprofissional de saúde mental. Prevê
atividades de Clínica Prática intercaladas aos conteúdos teóricos, em sala e em campos de estágio.
1.4. Epidemiologia
Estudo das bases conceituais históricas e da aplicação da epidemiologia como importante instrumento para a
compreensão do processo saúde-doença e significativo saber técnico das políticas públicas de saúde. Aborda
o estudo de métodos para análise da distribuição, freqüência e dos fatores determinantes e condicionantes
dos agravos à saúde dos grupos, danos e eventos significativos a manutenção da saúde coletiva. Visa
propiciar a criação e análise de bancos de dados e amostragens gráficas epidemiológicas. Enfatiza o estudo
do modelo da Vigilância em Saúde com seus componentes da atenção básica, vigilância ambiental e
sanitária. Prevê atividades teórico-práticas orientadas em sala de aula, laboratório de informática para uso
dos sistemas de informação em saúde, em campos de estágio.
1.5. Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde Coletiva e Ambiente Hospitalar
Sistematização, execução e gerenciamento da assistência de Enfermagem em ambiente hospitalar e de Saúde
Coletiva, consolidando competências, habilidades e consciência crítica. Respeito aos princípios científicos de
fundamentos de administração em enfermagem, necessários ao pleno exercício do trabalho gerencial na
profissão de enfermeiro. Estágio com supervisão semi-direta.
1.6. Ética e Bioética
Disciplina dedicada a introduzir fundamentos teóricos da ética e bioética, permitir a reflexão através de
análises de situações que envolvem conflitos morais na assistência à saúde e também no campo da pesquisa
com seres humanos. Responsabilidade legal do enfermeiro nas diversas áreas de atuação, afirmando o
respeito pela dignidade humana, os valores profissionais e os princípios orientadores da profissão.
1.7. Fisiologia Humana e Biofísica
Estudo do funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano. Enfatiza a compreensão da integração
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destes sistemas para a manutenção da homeostase corporal. Compreende a abordagem dos princípios
biofísicos que regem o comportamento dos diversos aspectos dos sistemas biológicos. Prevê atividades
teórico práticas supervisionadas.
1.8. Fundamentos de Administração Aplicados à Enfermagem
Possibilitar o desenvolvimento de competências pessoais, técnicas e administrativas para o trabalho gerencial
em enfermagem, respeitando os preceitos éticos e legais. Conhecer os instrumentos de planejamento,
organização, tomada de decisão, supervisão, avaliação e educação permanente, necessários ao gerenciamento
de um serviço de saúde. Prevê Atividades de Clínica Prática intercaladas aos conteúdos teóricos, em sala e
em campos de estágio.
1.9. Fundamentos Práticos para o Cuidado de Enfermagem
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas à realização do cuidado integral ao ser humano,
no ciclo vital, com ênfase nas técnicas fundamentais de enfermagem (básicas e avançadas) e na
sistematização da assistência de enfermagem. Atenção às necessidades individuais e coletivas com
fundamento científico direcionado para a prática de enfermagem ética, segura e legal. Prevê Atividades de
Clínica Prática intercaladas aos conteúdos teóricos em ambiente hospitalar e na atenção primária.
1.10. Introdução à Enfermagem
Evolução histórica da Enfermagem. A Enfermagem nos dias atuais como profissão da área das ciências da
saúde. Currículos de Enfermagem. O homem como ser bio-psico-social e espiritual. Instrumentos básicos de
Enfermagem. Teorias de Enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem, baseada em
pressupostos teóricos e filosóficos. O Perfil do Graduando. Objetivo e estrutura do Curso de Graduação em
Enfermagem. Noções sobre os papéis do Enfermeiro. Principais áreas de atuação do Enfermeiro. Noções
sobre realidade atual e perspectivas da Enfermagem no Brasil e no mundo.
1.11. Métodos e Técnicas de Pesquisa
A pesquisa na prática profissional do enfermeiro. A natureza da ciência e da pesquisa científica. Criação e
produção de conhecimento. Metodologia da pesquisa bibliográfica. Elaboração de fichas de leitura, resumos,
normas de referências e citação bibliográfica. Caminhos metodológicos e científicos na estruturação de um
projeto de pesquisa. Pesquisa quantitativa e qualitativa: correntes de pensamento. As etapas de um projeto de
pesquisa, treinamento para a elaboração de projetos e apresentação do relatório final.
1.12. Patologia Geral
Estudo das causas, mecanismos, bases estruturais e moleculares dos processos patológicos gerais, bem como
das repercussões funcionais, evolução e conseqüência desses processos sobre os tecidos, órgãos, sistemas e
ao organismo como um todo de forma a subsidiar o reconhecimento de tais alterações e intervenções de
enfermagem apropriadas. Prevê atividades teórico-práticas em sala de aula e laboratórios de ensino.
1.13. Saúde Coletiva
Aborda a área da saúde coletiva como campo do saber e âmbito de práticas com seu tripé “epidemiologia ciências sociais - políticas de saúde”. Estudo crítico-analítico das políticas públicas de saúde com base nas
necessidades de saúde humanas, seus condicionantes e determinantes sociais historicamente determinados.
Estudo aprofundado dos modelos assistenciais, programas e ações de saúde. Desafios a implementação dos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Avaliação de programas e serviços/indicadores de saúde.
Planejamento em saúde e participação social. Enfoque na Atenção Primária a Saúde e na Estratégia de Saúde
da Família. Prevê atividades de Clínica Prática intercaladas aos conteúdos teóricos, em sala e em campos de
estágio.
1.14. Saúde da Mulher e da Criança
Estudo crítico e reflexivo do ciclo vital feminino e do processo reprodutivo. Atendimento integral à saúde da
mulher, do neonato, da criança e do adolescente em unidade hospitalar e de saúde coletiva. Integralidade no
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cuidado de enfermagem no processo saúde/doença nos níveis de atenção primária, secundária e terciária.
Prevê atividades de Clínica Prática intercaladas aos conteúdos teóricos em sala e em campos de estágio.
1.15. Saúde do Adulto e do Idoso
Desenvolver habilidades essenciais: dimensões biológicas, cognitivas, relacionais e éticas para a realização
do cuidado de enfermagem a adultos e idosos, no processo saúde-doença relacionado a alterações clínicas,
cirúrgicas e do trabalho, de maior prevalência no contexto hospitalar e de saúde coletiva. Estudo dos aspectos
biológicos, psicológicos e sociais do processo de envelhecimento com enfoque nas questões de fragilidade –
física, cognitiva, interativa. Aplicação da sistematização da assistência de enfermagem e das teorias de
enfermagem. Prevê atividades de Clínica Prática intercaladas aos conteúdos teóricos em ambiente hospitalar
e na atenção primária.
1.16. Saúde, Sociedade e o Trabalho de Enfermagem
Estuda a evolução do conceito de saúde e sua relação com o modo e a qualidade da vida humana ao longo do
seu curso com seus determinantes e condicionantes historicamente colocados. Estudo das relações étnicoraciais. A atenção a saúde como direito e promoção da cidadania. Estudo do processo histórico de construção
do sistema de saúde no Brasil e dos conceitos e práticas de promoção da saúde, prevenção de agravos e
processos educativos e comunicativos em saúde. Introdução aos modelos assistenciais – Estratégia de Saúde
da Família, Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Atenção Primária à Saúde - e abordagem de
práticas, de atenção à saúde, formais e informais. Enfoca conceito de trabalho em saúde como prática social
e o processo de trabalho de enfermagem e sua interação social – divisão/força e mercado de trabalho. Prevê
atividades Práticas intercaladas aos conteúdos teóricos, em sala e em campos de estágio.

2. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
2.1. Bases da Biologia Celular e Molecular e o Estudo da Genética Humana
Estudo da estrutura e funções das células eucarióticas e importância das mesmas para a compreensão da
complexidade dos seres vivos. A molécula do DNA e sua importância nos avanços da biologia molecular.
Estudo dos princípios básicos de genética humana e evolução, bem como das doenças genéticas mais
freqüentes, evidenciando o papel das aberrações cromossômicas, autossômicas e sexuais na etiologia de
inúmeras anomalias da espécie humana. Prevê atividades práticas orientadas em laboratório das técnicas de
biomol, discussões e estudos de casos sobre patologias genéticas mais relevantes para o profissional de
enfermagem.
2.2. Bioquímica
Capacitar o aluno a descrever os aspectos moleculares do funcionamento e da integração dos órgãos e
sistemas que constituem o ser humano. Aminoácidos e proteínas. Enzimas. Vitaminas, coenzimas e sais
minerais. Introdução ao estudo do metabolismo. Princípios de Bioenergética. Carboidratos. Ciclo dos ácidos
tricarboxílicos. Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, lipídeos e oxidação de ácidos graxos.
2.3. Citologia e Histologia Humana
Estrutura, ultra-estrutura, fisiologia celular, noções de citoquímica e movimentos celulares, divisões
celulares. Definição sistemática, métodos de estudo de histologia. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular,
nervoso, generalidades e especialidades.
2.4. Imunologia
Conhecimento da estrutura e funcionamento do sistema de defesa. Interação dos conhecimentos com os
mecanismos e fatores da resposta imune. Auto agressão como conseqüência da ativação do sistema imune.
Modalidade de imunoproteção. Noções sobre as reações atígeno-anticorpo.
2.5. Microbiologia
Princípios da microbiologia. Características gerais das bactérias, fungos e vírus. Controle de
microorganismos por agentes físicos e químicos. Noções gerais sobre os grupos de fungos, vírus e bactérias
de interesse em patologia humana. Infecções hospitalares.
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2.6. Parasitologia
Agentes etiológicos de doenças parasitárias humanas, vetores e reservatórios, interações
parasita/hospedeiro/reservatório: ciclo biológico, transmissão, patogenia. Diagnóstico epidemiológico,
clínico e laboratorial. Perspectivas atuais de controle, profilaxia e tratamento das doenças parasitárias.

3. DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA
3.1. Farmacologia
Princípios gerais da farmacologia, vias de administrações e medicamentos, farmacocinética e
farmacodinâmica, princípios de interação medicamentosa. Formas farmacêuticas e dosagem. Ação dos
fármacos sobre os sistemas: nervoso central e autônomo, cardiovascular, respiratório, hematológico e
digestório. Prevê atividades teórico-práticas em sala de aula e laboratórios de ensino.

4. DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
4.1. Antropologia Filosófica
Fundamentos filosóficos sobre problemas metafísicos, gnosiológicos, políticos, éticos e antropológicos.
Construções e discussões das correntes filosóficas enquanto balizamentos para a compreensão da filosofia
contemporânea e seus desdobramentos para o ser humano. Temas filosóficos e suas conexões com o ser
humano na contemporaneidade.

5. DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
5.1. Sociologia Geral
Matrizes da relação homem e sociedade. Histórico da relação homem e sociedade. Nascimento da sociologia
enquanto objeto de estudo. Escolas e teorias sociológicas. Os clássicos e a sociologia. Processos sociais e
seus desdobramentos para a compreensão do homem em sociedade. A sociologia crítica. A interferência da
sociedade na condição de saúde do ser humano.

6. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
6.1. Bioestatística
Apresentação tabular e gráfica. Distribuição de freqüência. Medidas de posição e dispersão. Probabilidade.
Distribuição binomial e normal. Amostragem. Análise de regressão. Números índices. Análise de variáveis
paramétricas e não-paramétricas.

7. DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA
7.1. Psicologia da Saúde
Estudo dos conceitos e princípios da psicologia relevantes para o trabalho em saúde. Estudo das formas e dos
determinantes do processo de comunicação e interação entre as pessoas para favorecer o estabelecimento das
relações entre profissional e indivíduo/família/comunidade. A formação da personalidade e as teorias do
desenvolvimento humano.
Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Aldo Nelson Bona,
Reitor em Exercício.
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ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 1-COU/UNICENTRO, DE 11 DE JANEIRO DE 2010.
Campus CEDETEG
Setor de Ciências da Saúde
CURRÍCULO PLENO
CURSO: ENFERMAGEM (090 – Integral – Cur. 2010)
SÉRIES
DISCIPLINAS

1ª

Anatomia Humana
Antropologia Filosófica
Bases da Biologia Celular e Molecular e o Estudo da Genética Humana
Bioquímica
Citologia e Histologia Humana
Fisiologia Humana e Biofísica
Imunologia
Introdução à Enfermagem
Microbiologia
Parasitologia
Psicologia da Saúde
Sociologia Geral
Bioestatística
Epidemiologia
Ética e Bioética
Farmacologia
Fundamentos Práticos para o Cuidado de Enfermagem
Patologia Geral
Saúde, Sociedade e o Trabalho de Enfermagem
Métodos e Técnicas de Pesquisa
Saúde da Mulher e da Criança
Saúde do Adulto e do Idoso
Cuidados de Enfermagem para Pacientes em Situações Críticas
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica
Fundamentos de Administração Aplicados à Enfermagem
Saúde Coletiva
Estágio Supervisionado de Enfermagem em Saúde Coletiva e Ambiente Hospitalar
SUBTOTAL (horas-aula)
SUBTOTAL (horas)
Atividades Acadêmicas Complementares (horas)
Trabalho de Conclusão de Curso (horas)
TOTAL (horas)

3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

2ª

3ª

C/H
4ªº

5ª

Teó

Prá Total

68
68
68
68

34

68
68
68

68
68
68
68
68

2
3
2
2
16
2
2

102
68
34
34
2
12
12

29

26

34
544
34
68

68

12
8
2
12
26

68
34

34

24
24

408
408
408
272
68
408
816
884 3842

102
68
68
68
68
102
68
68
68
68
68
68
68
102
68
68
544
68
68
68
408
408
408
272
68
408
816
4726
3938
68
68
4074

Início: 2010

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Aldo Nelson Bona,
Reitor em Exercício.
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