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PROGRAMA DA DISCIPLINA
CÓDIGO: EN790
NOME: TÓPICOS DE ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM
OF:S-2 TR:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S
PRÉ-REQUISITO: EN 690
EMENTA: Seminário sobre tópicos de administração em serviços de saúde e serviços de enfermagem.

PERÍODO DE OFERECIMENTO: 17 de março a 30 de junho de 2021
DIAS DE OFERECIMENTO: Quartas-feiras das 8h00 às 10h00
NÚMERO DE ALUNOS:
SALA: ambiente virtual (Google Meet)

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS

ASSINATURA

Profa. Dra. Ariane Polidoro Dini
Profa. Dra. Edinêis de Brito Guirardello
Profa. Dra. Kátia Stancato (LIcença prêmio)
Profa. Dra. Renata Cristina Gasparino (Coordenadora)

ALUNOS PED

COORDENADORA DO CURSO
Profa. Dra. Vanessa Pellegrino de Toledo

DIRETORA DA UNIDADE
Profa. Dra. Maria Helena Baena de Moraes Lopes

I – OBJETIVOS
GERAL
Apoiar o desenvolvimento de competências gerenciais dos estudantes de enfermagem em atividades práticas
do Estágio Supervisionado em Serviços de Saúde e de Enfermagem.

ESPECÍFICOS
● Auxiliar na identificação das necessidades dos usuários em relação à gestão do cuidado de enfermagem;
● Proporcionar subsídio teórico que auxilie o acadêmico a desenvolver as atividades práticas do estágio
supervisionado, nos campos da gestão de recursos humanos, materiais, financeiros e assistenciais.
II - DESENVOLVIMENTO
Disciplina teórica de 30 h destinada ao desenvolvimento de aulas teóricas e seminários.
Os eixos temáticos, descritos abaixo, deverão orientar os seminários a serem desenvolvidos pelos alunos com
o objetivo de subsidiar o estágio supervisionado.
Os alunos formarão 06 grupos, compostos por estagiários do serviço hospitalar (mínimo de 02 alunos) e rede
básica (mínimo de 02 alunos). Cada grupo desenvolverá um dos temas propostos articulando com a prática que
estão vivenciando no estágio supervisionado.
Temas dos seminários:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestão em saúde (segurança do paciente, planejamento e avaliação);
As práticas de educação em saúde com usuários, trabalhadores e coletividade;
Atuação da enfermagem na saúde do trabalhador;
Gestão de equipe de enfermagem e de saúde com foco na liderança;
As práticas de vigilância em saúde;
Processo de trabalho e gestão do cuidado de enfermagem.

III – METODOLOGIA
✓ Aulas expositivas e dialogadas síncronas;
✓ Vídeos e dinâmicas;
✓ Seminários.
1- As datas de entrega dos seminários escritos, que deverão ser postados no Google Classrom, encontramse indicadas no cronograma da disciplina.
2 – O seminário escrito deverá ser entregue no formato de trabalho acadêmico contendo os seguintes itens:
A – (0,3) Capa e cabeçalho (nome da instituição, sigla e nome da disciplina, nome completo dos alunos
com RA, título do seminário, cidade e data).
B – (1,0) Introdução (delimitação do tema e clareza dos objetivos do seminário).
C – (6,0) Desenvolvimento (análise da aproximação do referencial teórico pertinente à prática
vivenciada nas atividades de estágio na rede básica e hospitalar).
D – (1,0) Considerações finais (conclusão e finalização do tema ressaltando as contribuições e
limitações mais relevantes).
E – (1,0) Referências segundo normas Vancouver ou ABNT (a norma selecionada deverá ser adotada
em todo o corpo do texto).
F – (0,7) Avaliação individual e do grupo.
No máximo oito páginas contendo todos os itens especificados acima (fonte Arial 12, espaço 2,0 e
margens 2,5). Postar no Classroom.
IV – AVALIAÇÃO – ATENÇÃO!

1- Autoavaliação e avaliação grupal:
A) Cada grupo deverá apresentar uma avaliação de cada um de seus membros, assim como uma
avaliação geral do grupo, quanto ao desenvolvimento, apresentação do seminário e do trabalho escrito.
Essa avaliação deverá constar no final do seminário escrito.
B) Cada grupo de seminário deverá indicar e postar no Classroom uma referência para leitura de
todos os estudantes referente ao seu tema, para subsidiar a participação e discussão em sala. A referência
deverá ser postada com, no mínimo, uma semana de antecedência da apresentação.
2 – Para a nota final serão consideradas:
✓ A nota de participação individual dos alunos nas atividades em sala de aula, em todos os
seminários, que será composta pelos seguintes itens: postura, pontualidade, assiduidade,
envolvimento e participação nas discussões e atividades (nota de 0,0 a 1,0).
✓ A nota na apresentação oral do seminário em grupo (nota de 0,0 a 9,0).
A participação de todos os alunos é obrigatória na apresentação do seminário. Serão avaliados:
conteúdo teórico, articulação com a prática, clareza na apresentação, coerência teórica e prática,
recursos didáticos, envolvimento e estímulo à participação dos demais alunos. A autoavaliação e a
avaliação grupal deverão ser entregues na mesma data de entrega do trabalho escrito.
✓ A nota do trabalho escrito do grupo (nota de 0,0 a 10,0).
A nota final será computada da seguinte forma:
Média Final =

(Participação individual + Apresentação oral seminário)
2

+

Trabalho escrito

Média final mínima para aprovação: 5,0 (cinco).
Terá direito ao exame o aluno que obtiver média entre 2,5 e 4,9.
A nota do exame substituirá a média final sendo que para ser aprovado, o aluno deverá tirar nota mínima de 5. Esta
nota final atingirá o máximo de 8,0.
O exame final será no dia 21 de julho de 2021, às 8h
V – REFERÊNCIAS BÁSICAS
1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de gestão do trabalho e da educação na saúde. Departamento de gestão
da educação em saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 2009.
2. Brasil, Ministério da Saúde. Portaria no 529, de 1 de maio de 2013. Programa Nacional de Segurança do Paciente.
Diário Oficial, Brasília-DF, 2013. Disponível em FTP.saude.sp.gov.;ftpsessp;bibliote;informe_eletronico2013;1e
3. Ferreira MMF, Stancato K (orgs.). Enfermeiros uma gestão profissional e pessoal. Campinas SP: Editora da
Unicamp 2017.

4. Kurcgant P (org.). Gerenciamento em Enfermagem. 3ed. RJ: Guanabara-Koogan, 2016.
5. Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem: teoria e aplicação. 6a ed., Porto Alegre: Artes
Médicas, 2010.
6. Santos AS, Traldi MC. Administração de enfermagem em saúde coletiva - Série enfermagem e saúde - Manole,
2015.
7. Santos AS, Miranda SMRC (orgs.). A enfermagem na gestão em atenção primária à saúde. Barueri, SP: Manole,
2007.
8. Série Saúde & Cidadania: para gestores municipais de serviços de saúde. Disponível em:
http://dtr2004.saude.gov/dab/saude_cidadania/extras/notas.html
Observação: a pesquisa de referências é fundamental. É desejável o uso de referências indicadas em disciplinas
anteriores e consulta aos manuais do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de
Saúde. Outras referências poderão ser indicadas ao longo da disciplina.
CRONOGRAMA
DATA

HORÁRIO

17/03

8h-10h

24/03
31/03

ATIVIDADE
✓ Apresentação da disciplina.

RESPONSÁVEL

✓ Definição dos grupos e escolha dos temas dos seminários.

Todas

8h-10h

✓ A responsabilidade técnica do enfermeiro no exercício
profissional.

Todas

8h-10h

✓ Mesa redonda: Desafios do Responsável Técnico.

Todas

8h-9h30

✓ Preparando-se para a vida Profissional.

Todas

09h30-10h

✓ Tutoria preparação dos Seminários - cada um com seu
grupo.

Todas

8h-10h

✓ Mesa redonda: Desafios da Carreira Profissional e
Expectativas do trabalho do enfermeiro.

Todas

8h-10h

✓ Mesa redonda: Desafios da Carreira Profissional e
Expectativas do trabalho do enfermeiro.

Todas

8h-10h

✓ Apresentação Seminário Grupo I Gestão em saúde
(segurança do paciente, planejamento e avaliação) e
postagem do trabalho escrito e avaliações individual e do
no Classroom.

Todas

8h-10h

✓ Apresentação Seminário Grupo II (Práticas educativas) e
postagem do trabalho escrito e avaliações individual e do
grupo no Classroom.

Todas

19/05

8h-10h

✓ Apresentação Seminário Grupo III (Atuação da
enfermagem na saúde do trabalhador) e postagem do
trabalho escrito e avaliações individual e do grupo no
Classroom.

Todas

26/05

8h-10h

✓ Apresentação Seminário Grupo IV (Práticas de vigilância) e
postagem do trabalho escrito e avaliações individual e do
grupo no Classroom.

Todas

02/06

8h-10h

✓ Apresentação Seminário Grupo V (Gestão da equipe liderança) e postagem do trabalho escrito e avaliações
individual e do grupo no Classroom.

Todas

07/04

14/04
28/04

05/05

12/05

09/06

16/06

23/06
30/06

8h-10h

8h-10h

✓ Atividade docente. Correção dos seminários e indicação de
correções.

Todas

✓ As correções indicadas deverão ser postadas até o dia
23/06, no Classroom.

Todas

8h-9h30

✓ Processo ético em Enfermagem

Todas

09h30-10h

✓ Você já preparou seu currículo?

Todas

8h-10h

✓ Encerramento da disciplina: avaliação e entrega de notas.
Semana de Estudos

Todas

8h-10h

✓ Exame

Renata

12 a 17/07
21/07

✓ Apresentação Seminário Grupo VI (Processo de trabalho e
gestão do cuidado de enfermagem) e postagem do
trabalho escrito e avaliações individual e do grupo no
Classroom.

