
 
Ementas das disciplinas – PPGEnf 

Nome: Pesquisas e Projetos de Intervenção em Enfermagem  

Caráter Obrigatória 

Carga horária  60h 

Número de créditos: 4 

Ementa: A disciplina abordará os conceitos gerais da estrutura e referencial 
teórico-metodológico de projetos de investigações que visam o 
planejamento, a implementação e avaliação de práticas inovadoras na 
assistência em saúde. Apresenta uma visão geral de evidência científica, 
bem como oferece embasamento para iniciação ao trabalho científico, 
tipos de estudo, etapas e processos de coleta, análise, interpretação e 
discussão de dados. 

Nome Redação científica e técnica 

Caráter  Eletiva 

Carga horária  30 

Número de créditos 2 

Ementa Capacita o aluno a estruturar a escrita de artigos científicos. Aborda a 
revisão e organização da literatura, gerenciadores de referências, 
elaboração e avaliação da questão de pesquisa; introdução, métodos, 
resultados, discussão e conclusão do artigo científico aplicado a cada 
tipo de delineamento de pesquisa, elaboração de tabelas e gráficos. 

Nome Seminários de projetos  

Caráter  Obrigatória 

Carga horária 30h 

Número de créditos 2 

Ementa Visa analisar e discutir, criticamente, os projetos de pesquisa, no que 
tange a fragilidades e potencialidades teóricas e metodológicas que 
envolvem a construção do trabalho. 

Nome Avaliação de tecnologias em saúde 

Caráter  Eletiva 

Carga horária 30 

Número de créditos 2 

Ementa Apresenta os princípios gerais de Avaliação de Tecnologia em Saúde e os 
métodos de avaliação econômica. Discute as 1consequências financeiras 
advindas da adoção de uma nova tecnologia em saúde. 

Nome Políticas Públicas e Gestão dos Serviços de Saúde e Enfermagem 

Caráter  Eletiva 

Carga horária  30 

Número de créditos 2 

Ementa Aborda as políticas públicas e a gestão de serviços de saúde e 
Enfermagem, no contexto do Sistema Único de Saúde. Estudo e 
contextualização de políticas públicas para a transformação das práticas 
profissionais e da organização do trabalho. Sistemas organizacionais de 
cuidados em saúde e enfermagem. 



 
Nome Redes de Atenção à Saúde à Saúde e Linhas de Cuidado 

Caráter Eletiva 

Carga Horária 15 

Número de Créditos 1 

Ementa Aborda os conceitos de Redes de Atenção à Saúde, territorialização e 
implementação de linhas de cuidado. Busca o estudo da estruturação 
das Redes de Atenção à Saúde como estratégia para superar a 
fragmentação da atenção e da gestão do cuidado e aperfeiçoar o 
funcionamento político-institucional do Sistema Único de Saúde. Estudo 
dos pontos de atenção à saúde enquanto espaços onde se ofertam 
determinados serviços de saúde. 

Nome Inovação e Empreendedorismo na Enfermagem 

Caráter  Eletiva 

Carga horária  30 

Número de créditos 2 

Ementa Aborda os conceitos de inovação e empreendedorismo no contexto de 
cuidado à saúde e de enfermagem. Aplica o pensamento criativo na 
prática de saúde e enfermagem vivenciada para promover ações 
inovadoras que contribuam para o planejamento, gestão e a assistência 
em saúde, bem como na promoção do empreendedorismo em serviços 
de saúde. Além de princípios e conceitos serão abordadas políticas 
nacionais de inovação em saúde, métodos para avaliação de tecnologias 
e fontes de financiamento. 

Nome Sistemas de Informação em Saúde 

Caráter  Eletiva 

Carga horária  30 

Número de créditos 2 

Ementa Aborda os conceitos sobre sistemas de informação em saúde, sob 
perspectiva de uma ferramenta tecnológica para a produção e uso da 
informação. Aplica na prática a análise de dados secundários em base de 
dados para a construção de indicadores de saúde. Discute processo de 
tratamento, organização e armazenamento de dados como 
instrumentos de suporte para o planejamento, vigilância, gestão em 
saúde, controle social e a decisão clínica. 

Nome Aspectos contemporâneos do cuidado de enfermagem 

Caráter  Eletiva 

Carga horária  30h 

Número de créditos 2 

Ementa Discute aspectos relacionados à enfermagem na atualidade, como 
segurança do paciente, tecnologias da informação, acreditação 
hospitalar, o trabalho em redes de atenção à saúde, múltiplos saberes e 
cultura da interdisciplinaridade. Integra conhecimento científico, 
tecnologias e cuidado de enfermagem. 
 
 



 
Nome Práticas educativas em saúde 

Caráter  Eletiva 

Carga horária  30 

Número de créditos 2 

Ementa Disciplina que abordará questões sobre teorias e práticas pedagógicas 
presentes no ensino e na atenção em saúde de enfermagem.  Serão 
discutidos os pressupostos e práticas educativas no contexto atual, assim 
como, a concepção teórico-metodológica na perspectiva didático-
pedagógica da formação de enfermeiros para a docência e a pesquisa.  

Nome Tópicos Especiais 

Caráter  Eletiva 

Carga horária  15 a 45h 

Número de créditos 1 a 3 

Ementa Disciplina que abordará questões atuais que estão em evidência nas 
práticas de cuidado em saúde e enfermagem. Serão abordados assuntos 
conforme demanda e temas de interesse do Programa e/ou demanda 
dos discentes. 

Bibliografia Bibliografia de acordo com a temática do tópico.  

Nome Trabalho de Conclusão de Curso 

Caráter  Obrigatória 

Carga horária  90 

Número de créditos 6 

Ementa Desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Utilização de 
ferramentas para a escrita científica, elaboração de projetos e 
apresentação de resultados. 

Nome Atividades Complementares 

Caráter  Eletiva 

Carga horária  15-45h 

Número de créditos 1-3 

Ementa Refere-se às atividades que os alunos poderão reverter em créditos, 
como publicação de artigos científicos e outras determinadas pelo Curso. 

 
 

 


