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APRESENTAÇÃO 

A Administração é indispensável para 

a  sobrevivência  e  sucesso  das  organizações. 

Para  que  uma  organização  possa  funcionar 

adequadamente  é  necessário  um  serviço 

estruturado  e  fundamentado  numa 

administração  que  disponibiliza  soluções 

cien ficas  e  específicas,  conforme  suas 

necessidades.  Nesse  contexto,  diante  da 

complexidade e dinamicidade dos serviços de 

saúde,  torna‐se  necessário  discu r  sobre  o 

papel administra vo do enfermeiro, a fim de 

instrumentalizá‐lo,  pois,  a  administração  em 

enfermagem é reconhecidamente uma forma 

de assegurar o encadeamento dos processos 

de  trabalho  assistencial,  educa vos  e  de 

pesquisa. 

Desse  modo,  entre  os  papéis 

exercidos  pelo  enfermeiro  (assistência, 

administração,  educação  e  pesquisa),  a 

administração  destaca‐se  como  essencial  e 

estratégica, visto que, possibilita a condução 

do processo de trabalho da enfermagem nos 

seus aspectos funcionais e organiza vos. 

Com  base  nestas  considerações,  a 

disciplina  Gerenciamento de Enfermagem 

nos Serviços Hospitalares pretende contribuir 
para  o  processo  de  reflexão  sobre  a  Gestão 

do  Cuidado  no  âmbito  hospitalar,  frente  às 

exigências  das  ins tuições  de  saúde  num 

contexto  de  transformação.  Para  tanto, 

desenvolvemos  esse  Projeto  de  Ensino‐

Aprendizagem para a referida disciplina, com 

abordagem  teórica  e  prá ca,  buscando 

orientar  o  processo  de  reflexão  crí ca  da 

realidade  e  da  prá ca  co diana  do 

enfermeiro  no  âmbito  hospitalar  do  Sistema 

Único de Saúde.  

Esse plano de ensino‐aprendizagem é 

considerado  um  processo  que  permanece 

aberto  à  discussão,  à  crí ca  e  à 

transformação;  sendo  permanentemente 

construído e reconstruído, numa sucessão de 

estados ou mudanças. 

Nesta dinâmica e considerando que o 

objeto  da  disciplina  é  fundamentado  pelo 

arcabouço  teórico‐metodológico  da 

Enfermagem,  u lizamos  o  Processo  de 

Enfermagem,  enquanto  método  cien fico 

próprio  e  versá l  da  Enfermagem,  como 

estrutura  metodológica  para  sistema zar 

este  projeto  de  ensino‐aprendizagem.  Ou 

seja,  o  projeto  aqui  apresentado  guarda  a 

mesma  estrutura  metodológica  do  Processo 

de Enfermagem,  com o diferencial  deste  ser 

aplicado à função educa va. 

O aluno, no decorrer desse processo 

de  ensino‐aprendizagem,  irá  produzir 

conhecimento,  ques onar  o  real  em  relação 

ao  possível,  socializar  dúvidas,  bem  como 

cuidar,  administrar,  educar  e  pesquisar 

considerando  regras  cien ficas  e  valores 

profissionais. 

Dessa  forma,  considerando  o  objeto 

de  estudo  e  os  quatro  papéis  básicos  do 

enfermeiro, espera‐se que os discentes sejam 

capazes  de  atuar  na  Gestão  Administra va, 

na Gestão do Cuidado, na Gestão Educacional 

e na Gestão Cien fica.  
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No  seu  co diano  de  trabalho,  o 

enfermeiro  exerce  papéis assistenciais, 

papéis administra vos,  papéis educa vos  e 

papéis de pesquisa.  Esses  papéis,  também 

conhecidos como funções do enfermeiro, não 

são isolados, mas interdependentes e muitas 

vezes  imbricados,  não  exis ndo  a  execução 

de  um  papel  sem  que  haja  implemento  ou 

subsídio dos outros papéis. 

De  acordo  com  esses  papéis  do 

enfermeiro,  classificamos  os  processos 

existentes  na  enfermagem  em  quatro  pos 

principais, a saber:  

Processos assistenciais, cujo produto 

é  o  cuidado  direto  ao  usuário,  tendo  o 

conhecimento  da  clínica,  nas  suas  diversas 

áreas, como principal norteador;  

Os processos administra vos, embora 

pouco  visíveis  pelos  usuários,  são  essenciais 

para  a  organização  das  funções 

desempenhadas  pela  equipe  de 

trabalhadores,  incluindo  as  decisões  que  os 

enfermeiros  devem  tomar  para  apoiar  os 

demais processos;  

Os  processos educa vos 

correspondem  às  a vidades  voltadas  para  o 

desenvolvimento  humano,  seja  ele  usuário, 

através  da  educação  em  saúde,  seja 

profissional  de  saúde,  através  da  educação 

permanente  em  serviço,  além  da  formação 

de novos profissionais de saúde;  

Já  os  processos de pesquisa  dizem 

respeito  aos  métodos  de  estudo  que 

contribuem  para  a  base  cien fica  da  prá ca 

de  enfermagem,  sejam  elas  assistenciais, 

administra vas ou educa vas. 

Os  processos  educa vos  em 

enfermagem  devem  estar  embasados  em 

uma  metodologia  cien fica,  que  sirva  como 

elemento  estruturante  da  aprendizagem, 

ajudando  a  conquistar  e  consolidar  a 

autonomia  pessoal  e  profissional.  Que 

possibilite,  também,  resgatar  a  autoes ma 

dos  discentes  e  docentes:  fazendo‐os 

acreditar  nas  suas  possibilidades  de 

intervenção na realidade, aumentar o grau de 

realização/concre zação  e,  portanto,  de 

sa sfação do trabalho1. 

Considerando  que  os  enfermeiros 

possuem  uma  metodologia  dinâmica  de 

executar  as  suas  ações,  conhecida  como 

Processo  de  Enfermagem,  cuja  estrutura 

metodológica é adaptável  à qualquer  campo 

de  atuação  do  Enfermeiro.  É  fundamental 

que  esta  metodologia  também  seja 

empregada à formação de Enfermeiros. 

INTRODUÇÃO 
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O plano de ensino‐aprendizagem que 
estamos aqui desenvolvendo visa  justamente 
organizar,  sistema zar  e  direcionar  o 
processo de construção de conhecimento em 
gestão do cuidado hospitalar. 

Parafraseando Vasconcelos (p. 75)1, é 
preciso  ficar  claro  que  o  Processo  de 
Enfermagem não é  algo que  se  coloca  como 
um  ‘a  mais’  no  projeto  de  ensino‐
aprendizagem.  Muito  pelo  contrário,  é  o 
próprio eixo de organização e definição desse 
projeto. Pois o ato de pensar sobre a prá ca, 
organizar as ideias e tomar as decisões sobre 
a  ação  a  ser  realizada  já  é  o  Processo  de 
Enfermagem. 

Com  base  nos  escritos  de  Merhy2, 

somos  impelidos  a  perceber  que  o  Processo 

de Enfermagem Educa vo, também acontece, 

principalmente,  no  campo  das  tecnologias 

leve‐duras  e  tecnologias  leves,  com  a 

presença, também das tecnologias duras. 

Tecnologia leve,  enquanto  operado 

em  processos  de  intervenções  com  o 

encontro,  servindo de mediação de  relações, 

entre o docente, o discente, o trabalhador de 

saúde  nos  cenários  reais  de  prá ca  e  o 

usuário  do  sistema  de  saúde  (trabalho  vivo 

em ato). 

Tecnologia leve‐dura,  enquanto 

saber  bem  estruturado  que  sistema za  o 

trabalho  acadêmico  e  da  equipe  de 

enfermagem.  

A  tecnologia dura  é  percebida  pelo 

uso  de  instrumentos  materiais  do  trabalho, 

tais  como:  cronograma  semestral,  ficha  de 

avaliação,  roteiro  para  gerenciamento  de 

caso,  formulários  do  Processo  de 

Enfermagem  Administra vo  e  Assistencial, 

equipamentos,  insumos,  normas  acadêmicas 

e  dos  cenários  reais  de  prá ca,  e  estrutura 

sica.  
Diante  disso  e  amparado  por 

Vasconcelos1,  o  plano  de  ensino‐
aprendizagem  da  Disciplina  Gerenciamento 
de  Enfermagem  nos  Serviços  Hospitalares, 
passa  a  ser  reconhecida  como  um processo, 
que permanece aberto à discussão, à crí ca e 
à  transformação;  sendo  permanentemente 
construído e reconstruído, numa sucessão de 
estados ou mudanças. 

Nesta dinâmica e considerando que o 
objeto  da  disciplina  é  fundamentado  pelo 
arcabouço  teórico‐metodológico  da 
Enfermagem,  é  per nente  u lizarmos  a 
metodologia  cien fica  da  enfermagem 
denominada Processo de Enfermagem o qual 
é perfeitamente viável no exercício das várias 
funções  do  enfermeiro:  administra va, 
assistencial, educa va e de pesquisa. Ou seja, 
o  método  de  ensino‐aprendizagem,  aqui 
apresentado,  guarda  a  mesma  estrutura 
metodológica  do  processo  de  enfermagem 
aplicado à função educa va. 

Dessa  forma, este projeto de ensino‐
aprendizagem  está  organizado  em  cinco 
momentos, conforme descrevemos a seguir. 

O  primeiro  momento  é  o  de 
inves gação.  Neste  deve‐se  proceder  a  um 
esforço  inves ga vo  no  sen do  de  captar  e 
entender  a  realidade,  com  informações  a 
respeito  dos  sujeitos  (quem,  para  quem),  a 
respeito  do  objeto  de  estudo  (o  quê, 
Disciplina),  a  respeito  do  contexto  (onde, 
quando).  Bem  como  a  iden ficação  das 
necessidades educa vas. 

A  par r  das  necessidades  educa vas 
dos discentes, passamos para o momento de 
diagnós co,  no  qual,  foram  elaborados  o 
que  nomeamos  como  Diagnós cos 
Educa vos de Enfermagem. 

A  seguir,  procede‐se  o  momento de 
planejamento o qual envolve o a projeção de 
finalidades  e  seus  obje vos,  o 
desenvolvimento das formas de mediação, ou 
seja,  das  estratégias  para  o  aprendizado. 
Aqui, são escolhidos os conteúdos (o quê), as 
metodologias  mais  adequadas  (como,  onde, 
quanto tempo), bem como, os recursos (com 
quê) e bibliografias a serem u lizadas.  

No  momento de implementação  é 
quando  a  ação  pedagógica  acontece,  o  que 
não  implica  que  não  haja  intervenção  nos 
outros  momentos.  Pode  ser  denominada 
como Realização Intera va e nela é descrito o 
detalhamento  dos  momentos  teóricos  e 
prá cos 

O momento de avaliação acontece de 
forma  permanente  e  con nua,  envolvendo 
avaliação  forma va  e  soma va.  A  primeira 
refere‐se  à  avaliação  de  processo,  estando 
inserida  no  processo  de  ensino‐
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aprendizagem.  A  segunda  consiste  na 
avaliação  de  produto,  na  qual  se  confere  o 
grau  de  alcance  em  relação  aos 
desempenhos.  Conforme  as  atuais 
orientações  pedagógicas  e  de  acordo  o 
regimento  interno  da  Universidade,  no  que 
concerne creditação de disciplinas. 

O  aluno,  no  decorrer  desse  processo 
de  ensino‐aprendizagem,  irá  produzir 
conhecimento,  ques onar  o  real  em  relação 
ao  possível,  socializar  dúvidas,  bem  como 

cuidar,  administrar,  educar  e  pesquisar 
considerando  regras  cien ficas  e  valores 
profissionais. 

Dessa  forma,  considerando  o  objeto 

de estudo e as quatro funções do enfermeiro, 

espera‐se que os discentes sejam capazes de 

atuar na Gestão Administra va, na Gestão do 

Cuidado, na Gestão Educacional  e na Gestão 

Cien fica.  
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Sujeitos – Este  Plano  de  Ensino‐

Aprendizagem  foi  construído  no  intuito  de 

atender  às  necessidades  dos  graduandos  de 

enfermagem  regularmente  matriculados  na 

Disciplina Gerenciamento de Enfermagem nos 

Serviços Hospitalares (Código CIS024), a qual 

está inserida no oitavo semestre do Currículo 

de  Transição  2  da  nova  matriz  curricular  do 

Curso  de  Bacharelado  em  Enfermagem  da 

UESC,  aprovado  em  2014  e  implantado  em 

20153; 4. 

O  corpo  discente  é  cons tuído, 

conforme  fluxograma  curricular,  por  alunos 
oriundos  do  sexto  semestre  do  Curso  de 
Enfermagem  da  UESC.  Em  sua  maioria, 
pertencem  aos  Municípios  da  região 
cacaueira, geralmente retornam para os seus 
municípios  de  origem  contribuindo  com  a 
qualificação  o  quadro  de  enfermagem  da 
região. 

O  corpo  docente  é  cons tuído  por 
professores  enfermeiros,  pertencentes  ao 
Departamento de Ciências da Saúde da UESC, 
qualificados  em  Programas  de  Mestrado  e 
diversas  Especializações.  Todos  possuindo 
larga trajetória acadêmica e com muitos anos 
de  atuação  na  referida  Disciplina  e  em 
Projetos  de  Extensão  Universitária,  bem 
como,  também,  ampla  experiência 
profissional  na  rede  hospitalar  e  em  sistema 
municipal de saúde. Esta dinâmica acadêmica 
impulsionou  a  maioria  destes  docentes  a 
buscarem o regime de trabalho de dedicação 
exclusiva à UESC. 

Contexto – Esta Disciplina possui uma 
carga horária de 150hs, distribuídas em 60hs 
de  abordagem  teórica  e  90hs  des nadas  às 
a vidades  prá cas.  A  sua  avaliação  é 
formalizada  através  do  sistema  de  créditos 
assim  distribuídos:  quatro  (4)  créditos 

MOMENTO DE 

INVESTIGAÇÃO 

1. CONHECIMENTO DA 
REALIDADE 

1.1. CONHECIMENTO DO CONTEXTO 
EDUCATIVO 
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teóricos  e  seis  (3)  créditos  prá cos.  O 
fluxograma  curricular  aponta  como  pré‐
requisito  a  disciplina:  Gerenciamento de 
Enfermagem nos Serviços de Saúde Cole va, 
que compõe e elenco de disciplinas do sé mo 
semestre  do  Currículo  de  Transição  23;4. 
Embora  todas  as  outras  disciplinas  do 
currículo se ar culam com Gerenciamento de 
Enfermagem nos Serviços Hospitalares. 

As  suas  a vidades,  que  promovem  a 
ar culação teórico‐prá ca, são desenvolvidas 
em  sala  de  aula,  no  Campus  da UESC,  e  nos 
hospitais  de  Itabuna‐Ba,  credenciados  ao 
Sistema Único de Saúde e conveniados com a 
UESC. 

Objeto de Ensinagem –  A  disciplina 
Gerenciamento de Enfermagem nos Serviços 
Hospitalares tem  como  objeto  de  estudo  os 
meios e processos administra vos no âmbito 
hospitalar,  considerando  a  gestão  e  gerência 
nos  sistemas  de  saúde  e  dos  serviços  de 
enfermagem  fundamentado  pelo  arcabouço 
teórico‐metodológico da Enfermagem.  

 

 

 

As  mudanças  curriculares  exigidas 
pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do 
Curso  de  Graduação  em  Enfermagem5, 
apontam,  entre  as  competências  e 
habilidades  gerais,  que  a  formação  do 
enfermeiro  deve  dotar  o  profissional  de 
conhecimentos  para  atuar  na  atenção  à 
saúde,  na  tomada  de  decisões,  na 
comunicação,  na  liderança,  na  administração 
e gerenciamento, e na educação permanente. 

Para  a  Disciplina  Gerenciamento  de 
Enfermagem  nos  Serviços  Hospitalares,  com 
base  nessas  Diretrizes,  podemos  fazer  os 
seguintes destaques: 

Para  a  tomada de decisões,  os 
enfermeiros  devem  ter  a  “capacidade  de 
tomar  decisões  visando  o  uso  apropriado, 
eficácia  e  custo‐efe vidade,  da  força  de 
trabalho,  de  medicamentos,  de 
equipamentos,  de  procedimentos”  (item  II, 
Art.  4º).  Buscando  avaliar,  sistema zar  e 

decidir  as  condutas  mais  adequadas, 
baseadas em evidências cien ficas.  

Na  liderança,  dentro  da  equipe  de 
enfermagem  e  mul profissional,  os 
enfermeiros  devem  estar  aptos  a  assumir  a 
posição de  líder, que envolve “compromisso, 
responsabilidade,  empa a,  habilidade  para 
tomada  de  decisões,  comunicação  e 
gerenciamento  de  forma  efe va  e 
eficaz” (item IV, Art. 4º). 

Quanto  à  administração  e  ao 
gerenciamento, os enfermeiros “devem estar 
aptos  a  tomar  inicia vas,  fazer  o 
gerenciamento  e  administração  tanto  da 
força de trabalho quanto dos recursos  sicos 
e materiais e de informação, da mesma forma 
que  devem  estar  aptos  a  serem 
empreendedores, gestores, empregadores ou 
lideranças  na  equipe de  saúde”  (item V, Art. 
4º). 

E  por  fim  destacamos  a  educação 
permanente,  onde  os  enfermeiros  “devem 
ser  capazes  de  aprender  con nuamente, 
tanto na sua formação, quanto na sua prá ca, 
(...) inclusive, es mulando e desenvolvendo a 
mobilidade  acadêmico/profissional,  a 
formação e a  cooperação por meio de  redes 
nacionais e internacionais” (item VI, Art. 4º). 

Dentre as competências e habilidades 
específicas,  preconizadas  pelas  Diretrizes 
Curriculares  para  o  Curso  de  Enfermagem 
(Art.  5º),  podemos  apontar  as  que  mais  se 
destacam para essa disciplina: 
 Coordenar  o  processo  de  cuidar  em 

enfermagem,  considerando  contextos  e 
demandas de saúde; 

 Gerenciar  o  processo  de  trabalho  em 
enfermagem com princípios de É ca e de 
Bioé ca,  com  resolu vidade  tanto  em 
nível  individual  como  cole vo  em  todos 
os âmbitos de atuação profissional; 

 Interferir  na  dinâmica  de  trabalho 
ins tucional,  reconhecendo‐se  como 
agente desse processo;  

 U lizar  os  instrumentos  que  garantam  a 
qualidade  do  cuidado  de  enfermagem  e 
da assistência à saúde; 

 Par cipar  da  composição  das  estruturas 
consul vas e delibera vas do sistema de 
saúde; 

 Assessorar  órgãos,  empresas  e 

1.2. NECESSIDADES EDUCATIVAS 
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ins tuições em projetos de saúde; 
 Reconhecer o papel social do enfermeiro 

para  atuar  em  a vidades  de  polí ca  e 
planejamento em saúde. 

 Incorporar  a  ciência  do  cuidar  como 
instrumento  de  interpretação 
profissional. 

Além  disso,  essas  Diretrizes  afirmam 
que  o  Curso  de  Graduação  em  Enfermagem 
deve  contemplar,  entre  diversos  conteúdos, 
os específicos da Ciência da Enfermagem, tais 
como: os conteúdos técnicos, metodológicos, 
os  meios  e  instrumentos  inerentes  ao 
trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem; os 
conteúdos  teóricos  e  prá cos  da 
administração  do  processo  de  trabalho  de 
enfermagem e da assistência de enfermagem.  

Este  conjunto  de  competências, 
conteúdos  e  habilidades  deve  promover  no 
aluno  a  capacidade  de  desenvolvimento 
intelectual  e  profissional  autônomo  e 
permanente. 

Dessa  forma,  par ndo  das  Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em  Enfermagem5,  bem  como  da  experiência 
pregressa no ensino, extensão e pesquisa na 
UESC,  e  de  conhecimentos  propostos  por 
teóricos  da  enfermagem,  apontamos  as 
seguintes necessidades educa vas: 
 Necessidade  de  conhecer  questões 

jurídicas na enfermagem hospitalar. 
 Necessidade  de  compreender  a  Polí ca 

de Atenção Hospitalar no Brasil. 
 Necessidade  de  compreender  os 

Conceitos  e  Teorias  de  Administração, 
Gestão e Gerência. 

 Necessidade de compreender os modelos 
de  gestão,  seu  arcabouço  teórico  e 
evolução. 

 Necessidade  de  correlacionar  as  Teorias 
Administra vas  com  a  Evolução  dos 
Modelos Gerenciais. 

 Necessidade de compreender a liderança 
e  supervisão  em  enfermagem no  campo 
de trabalho profissional. 

 Necessidade de compreender os modelos 
e  estruturas  das  organizações  de 
enfermagem e de saúde. 

 Necessidade de compreender a gestão de 
recursos  financeiros  em organizações  de 
saúde. 

 Necessidade de compreender a gestão de 
tecnologias  de  informação  em 
organizações de saúde. 

 Necessidade de compreender a gestão da 
mudança em enfermagem e organizações 
de saúde. 

 Necessidade de implementar a gestão de 
recursos  materiais  e  medicamentos  em 
organizações de saúde. 

 Necessidade de implementar a gestão de 
recursos  humanos  em  organizações  de 
saúde. 

 Necessidade de  implementar a  vigilância 
à saúde em organizações hospitalares. 

 Necessidade  de  implementar  o  processo 
de  planejamento  em  enfermagem  e 
saúde. 

 Necessidade  de  implementar  a 
modelagem  de  processos  em 
organizações de saúde. 

 Necessidade  de  implementar  o 
acompanhamento,  avaliação  e  auditoria 
em  enfermagem  e  organizações  de 
saúde. 

 Necessidade  de  analisar  do  processo  de 
trabalho em enfermagem e saúde. 

 Necessidade  de  integrar  a  tomada  de 
decisão ao processo de planejamento em 
enfermagem e saúde. 

 Necessidade  de  integrar  a  epistemologia 
de  enfermagem  no  contexto  da  gestão 
profissional.  
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As necessidades educa vas direcionaram 

a  elaboração  dos  enunciados  para  os 
diagnós cos/problemas  educa vos  de 
enfermagem. 

Esses  diagnós cos  foram  elaborados  em 
conformidade  com  a  linguagem 
documentária,  estabelecida  pela  Norma  ISO 
18104:20146,  que dispõe  sobre  as  estruturas 
categoriais  de  representação  dos 
Diagnós cos  de  Enfermagem  e  Ações  de 
Enfermagem  em  sistemas  terminológicos. 
Dessa  forma,  buscamos  uma  escrita  que 
esteja  alinhada  com  os  padrões  de 
uniformização  internacional  das 
terminologias adotadas na área de saúde. 

Para esse plano de ensino‐aprendizagem, 
foram  u lizados  três  dos  sete  eixos  do 
sistema  mul axial  da  Norma  ISO  18104: 
20146.  São  eles:  Foco,  Sujeito  e  Julgamento. 
De forma que se seguiu a composição: Foco + 
Sujeito  +  Julgamento  =  Diagnós co de 
Enfermagem Educa vo.   

O eixo foco do diagnós co é o elemento 
principal, ou a parte fundamental e essencial, 

sendo  considerado  a  raiz  do  conceito 
diagnós co7.  Descreve  a  dimensão  da 
necessidade  educa va,  que  é  o  elemento 
central do diagnós co. 

Foram  considerados  os  seguintes  focos 
dos  diagnós cos:  conhecimento, 
compreensão,  implementação,  análise  e 
integração.  Todos  eles  de  acordo  com  o 
domínio cogni vo da Taxonomia de Bloom8;9. 

O  eixo  sujeito  do  diagnós co  é  definido 
como  a(s)  pessoa(s)  para  quem  é 
determinado um diagnós co de enfermagem. 
Embora  considerado  um  eixo  essencial,  o 
sujeito  pode  estar  implícito  na  escrita  do 
enunciado  diagnós co7.  Dessa  forma,  todos 
os  diagnós cos  educa vos  foram elaborados 
estando  o  eixo  sujeito  implícito  em  seu 
enunciado. De maneira que se vê somente a 
composição Foco + Julgamento = Diagnós co 
de Enfermagem Educa vo. 

São  considerados  sujeitos  para  os 
Diagnós cos  de  Enfermagem  Educa vos, 
desse  plano  de  ensino‐aprendizagem,  os 
discentes  matriculados  na  disciplina 
Gerenciamento  de  Enfermagem nos  Serviços 
Hospitalares. 

O eixo  julgamento diz  respeito à opinião 
ou discernimento relacionado com um  foco6, 
sendo um descritor/modificador que limita ou 
especifica o sen do do foco do diagnós co7. 

Foram  considerados  os  seguintes 
julgamentos  dos  diagnós cos:  baixo, 

MOMENTO DE 

DIAGNÓSTICO 

1. DIAGNÓSTICOS 
EDUCATIVOS 
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comprome do,  desorganizado,  deficiente/
déficit, falta, insuficiente e prejudicado. Todos 
eles  levam  em  consideração  seu  respec vo 
significado  semân co  encontrado  no 
“Michaelis:  moderno  dicionário  da  língua 
portuguesa”10.  Nos  enunciados  diagnós cos 
desse  plano  de  ensino‐aprendizagem,  os 
julgamentos estão destacados em negrito.  

Esses  Diagnós cos  de  Enfermagem 
Educa vos  nortearam  a  projeção  de 
finalidades,  as  formas  de  mediação  e  a 
realização  intera va  desse  plano  de  ensino‐
aprendizagem. 

 

 Conhecimento  desorganizado  sobre 
questões  jurídicas  na  enfermagem 
hospitalar. 
 

 Compreensão  insuficiente a  respeito  da 
Polí ca de Atenção Hospitalar no Brasil. 

 Baixa compreensão sobre os Conceitos e 
Teorias  de  Administração,  Gestão  e 
Gerência. 

 Falta  compreensão  dos  modelos  de 
gestão,  seu  arcabouço  teórico  e 
evolução. 

 Compreensão  insuficiente  sobre  a 
liderança  e  supervisão  em  enfermagem 
no campo de trabalho profissional. 

 Compreensão  deficiente  sobre  os 
modelos  e  estruturas  das  organizações 
de enfermagem e de saúde. 

 Compreensão insuficiente sobre a gestão 
de  recursos  financeiros  em organizações 
de saúde. 

 Compreensão insuficiente sobre a gestão 
de  tecnologias  de  informação  em 
organizações de saúde. 

 Déficit  de  compreensão  da  gestão  da 
mudança em enfermagem e organizações 
de saúde. 

 

 Falta  de  implementação  da  gestão  de 
recursos  materiais  e  medicamentos  em 
organizações de saúde. 

 Falta  de  implementação  da  gestão  de 
recursos  humanos  em  organizações  de 
saúde. 

 Implementação prejudicada  da  vigilância 
à saúde em organizações hospitalares. 

 Implementação prejudicada  do  processo 
de  planejamento  em  enfermagem  e 
saúde. 

 Implementação  prejudicada  da 
modelagem  de  processos  em 
organizações de saúde. 

 Implementação  prejudicada  do 
acompanhamento,  avaliação  e  auditoria 
em  enfermagem  e  organizações  de 
saúde. 
 

 Análise  comprome da  do  processo  de 
trabalho em enfermagem e saúde. 
 

 Integração deficiente  sobre a  tomada de 
decisão ao processo de planejamento em 
enfermagem e saúde. 

 Integração  deficiente  da  epistemologia 
de  enfermagem  no  contexto  da  gestão 
profissional. 
 

 Falta  de  correlação  das  Teorias 
Administra vas  com  a  Evolução  dos 
Modelos Gerenciais. 
 

Diagnós co de Enfermagem Educa vo 
para o foco conhecimento (Domínio 
Cogni vo, Classe Conhecimento8; 9): 

Diagnós cos de Enfermagem Educa vo 
para o foco compreensão (Domínio 
Cogni vo e Classe Compreensão8; 9): 

Diagnós cos de Enfermagem Educa vo 
para o foco implementação (Domínio 
Cogni vo e Classe Aplicação8; 9): 

Diagnós co de Enfermagem Educa vo 
para o foco análise (Domínio Cogni vo e 
Classe Análise8; 9): 

Diagnós cos de Enfermagem Educa vo 
para o foco integração (Domínio Cogni vo e 
Classe Síntese8; 9): 

Diagnós cos de Enfermagem Educa vo 
para o foco correlação (Domínio Cogni vo e 
Classe Síntese8; 9): 
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 Subsidiar  o  graduando  de  enfermagem 
para  a  gestão  de  estrutura,  processos  e 
resultados em enfermagem hospitalar. 

 

Ao  término  da  disciplina,  no  final  do 
semestre  le vo,  os  discentes  serão  capazes 
de: 
 Conhecer  questões  jurídicas  na 

enfermagem hospitalar. 
 Compreender  a  Polí ca  de  Atenção 

Hospitalar no Brasil. 
 Compreender  os  Conceitos  e  Teorias  de 

Administração, Gestão e Gerência. 
 Compreender os modelos de gestão, seu 

arcabouço teórico e evolução. 

 Correlacionar  as  Teorias  Administra vas 
com a Evolução dos Modelos Gerenciais 

 Compreender  a  liderança  e  supervisão 
em  enfermagem  no  campo  de  trabalho 
profissional. 

 Compreender  os  modelos  e  estruturas 
das  organizações  de  enfermagem  e  de 
saúde. 

 Compreender  a  gestão  de  recursos 
financeiros em organizações de saúde. 

 Compreender a gestão de tecnologias de 
informação em organizações de saúde. 

 Compreender  a  gestão  da  mudança  em 
enfermagem e organizações de saúde. 

 Implementar  a  gestão  de  recursos 
materiais  e  medicamentos  em 
organizações de saúde. 

 Implementar  a  gestão  de  recursos 
humanos em organizações de saúde. 

 Implementar  a  vigilância  à  saúde  em 
organizações hospitalares. 

 Implementar  o  processo  de 
planejamento em enfermagem e saúde. 

 Implementar a modelagem de processos 
em organizações de saúde. 

 Implementar  o  acompanhamento, 
avaliação  e  auditoria  em  enfermagem  e 
organizações de saúde. 

 Analisar  do  processo  de  trabalho  em 
enfermagem e saúde. 

 Integrar a tomada de decisão ao processo 
de  planejamento  em  enfermagem  e 
saúde. 

 Integrar a epistemologia de enfermagem 
no contexto da gestão profissional. 

 

MOMENTO DE 

PLANEJAMENTO 

1. PROJEÇÃO DE 
FINALIDADES 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Figura 1 – Mapa Curricular da Disciplina Gerenciamento de Enfermagem nos Serviços Hospitalares. 
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1. CONCEITOS E NATUREZA DA ADMINISTRAÇÃO, 
GESTÃO E GERÊNCIA  

2. CONCEITOS E EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE 
GESTÃO  

3. POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR: 
EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS 

3.1. Hospital: conceitos 

3.2. Evolução Histórica da Atenção Hospitalar 

3.3. Regimes Administra vos e Modelos de Gestão 

4. QUESTÕES JURÍDICAS NA ENF. HOSPITALAR 

6.1. Direito Sanitário 

6.2. Questões Jurídicas 

6.3. Questões É cas. 

 

1. LIDERANÇA EM ENFERMAGEM 

2. MODELAGEM ORGANIZACIONAL 

2.1. Tipos de Organização 

2.2. Níveis Administra vos 

2.3. Departamentalização e Descentralização  

2.4. Estruturas Organizacionais 

Modelo de Análise (Análise das A vidades 
Análise das Decisões; Análise das Relações) 

Instrumentos Organizacionais (Organograma, 
Funcionograma, Formulários, Manuais) 

Tipos de Estruturas (Tradicionais Modernas; 
Contemporâneas; Elementares Estrut. das 
Organizações de Alto Desempenho) 

3. GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS E 
MEDICAMENTOS 

3.1. Previsão, provisão e controle de materiais; 

3.2. O enfermeiro no processo de seleção e aquisição 

de recursos materiais. 

3.3. Problemas de enfermagem na administração de 
recursos materiais. 

3.4. Gerenciamento da terapêu ca farmacológica 

4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

4.1. Polí ca de Pessoal em Enfermagem 

Recrutamento e seleção 

Dimensionamento de Pessoal 

Escalonamento de Pessoal 

4.2. Gestão da Aprendizagem Organizacional 

Educação Permanente 

Educação Con nuada 

4.3. Gestão do Clima Organizacional 

5. GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

6. VIGILÂNCIA À SAÚDE EM HOSPITAIS 

5.1. Vigilância Epidemiológica no hospital 

5.2. Vigilância Sanitária no hospital 

5.3. Vigilância à Saúde do trabalho no hospital 

 

1. GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO  

1.1. Sistemas de Informação Hospitalar  

Comunicações  

Manuais 

2. TOMADA DE DECISÃO EM ENFERMAGEM 

2.1. Fundamentação para a Tomada de Decisão 

Método Cien fico de Resolução de Problemas 

Pensamento Crí co 

2.2. Método com o Processo de Enfermagem 

3. PLANEJAMENTO EM ENFERMAGEM  

3.1. Fundamentação Teórica  

Planejamento como função administra va  

Planejamento como prá ca histórica 

Inserção da Estratégia no Planejamento 

Planejamento Norma vo e Estratégico 

Planejamento em Saúde na América La na 

Planejamento Estratégico Situacional 

Planejamento no Gerenciamento de 
Enfermagem 

3.2. O Processo de Planejamento em Enfermagem 

Considerações sobre o Processo de 
Enfermagem 

Bases Conceituais e Metodológicas 

Momento de Inves gação 

Momento de Diagnós co 

Momento de Planejamento 

Momento de Implementação 

Momento de Avaliação 

4. PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 

2. FORMAS DE 
MEDIAÇÃO 

2.1. CONTEÚDOS E ASSUNTOS 

2.1.1. PROPEDÊUTICA À GESTÃO EM 
ENFERMAGEM HOSPITALAR  

2.1.2. GESTÃO DE ESTRUTURA EM 
ENFERMAGEM HOSPITALAR 

2.1.3. GESTÃO DE PROCESSOS EM 
ENFERMAGEM HOSPITALAR 



 

26                                              Gerenciamento Hospitalar: um processo de enfermagem educa vo 

5. MODELAGEM DE PROCESSOS 

5.1. Iden ficação e Mapeamento de Processos 

5.2. Análise e redesenho de Processos 

5.3. Simulação de Processos 

6. SUPERVISÃO EM ENFERMAGEM 

7. GESTÃO DA MUDANÇA EM ENFERMAGEM 

7.1. Inovação e Empreendedorismo em Enf. 

Os Momento do Processo de Inovação 

A Inovação e o Conflito com a Ordem 

A Inovação e Seu Risco 

A Inovação no Co diano da Enfermagem 

7.2. Gestão de Projetos em Enfermagem 

7.3. Gestão Baseada em Evidências 

 

1. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EM 
ENFERMAGEM 

1.1. Pesquisa Avalia va 

1.2. Avaliação para a Gestão 

Gestão da Qualidade em Enfermagem 

Avaliação de Desempenho em Enfermagem 

Avaliação de Estrutura 

Avaliação de Processos 

Avaliação de Resultados 

1.3. Metodologia 

2. AUDITORIA EM ENFERMAGEM 

2.1. Fundamentação 

2.2. Tipos de Auditoria 

Auditoria de Estrutura 

Auditoria de Processos 

Auditoria de Resultados 

2.3. Classificação 

2.4. Metodologia 

Método Convencional 

Método com o Processo de Enfermagem 

 

 

 

Buscando  contribuir  para  o  processo  de 
reflexão  e  construção  de  conhecimento  sobre  a 
administração  em  enfermagem.  A  abordagem 
metodológica  interliga  a  ciência  da  enfermagem 
com a da saúde, envolvendo os conteúdos teóricos 
e  empíricos,  a vidades  individuais  e  cole vas, 
u lizando como estratégicas didá cas: 

 Exposição/discussão 

 Estudo independente 
 Leitura prévia 
 Experiência prá ca 
 Técnicas de grupos 
 Seminários 
 Exibição de filmes 

As prá cas serão desenvolvidas na UESC e 

em hospitais mediante planejamento das ações de 

enfermagem, a par r de diagnós co  situacional e 

com  u lização  do  processo  de  enfermagem 

adaptado  à  prá ca  administra va  para 

enfrentamento/resolução de problemas.  
 

 

 

 Sala de aula 
 Sala de Mul meios  
 Biblioteca  
 Laboratórios da UESC 

 

 Textos de apoio 
 Projetor mul mídia 
 Retroprojetor 
 Computador 
 Entre outros. 

 

 Docentes  e  discentes  da  disciplina 

Gerenciamento  de  Enfermagem  nos  Serviços 
Hospitalares. 

 Equipe  de  Enfermagem  e  Mul profissional 
dos hospitais conveniados à UESC. 

 

 

2.1.4. GESTÃO DE RESULTADOS EM 
ENFERMAGEM HOSPITALAR  

2.2. METODOLOGIA 

2.3. RECURSOS 

2.3.1. FÍSICOS 

2.3.2. MATERIAIS 

2.3.3. HUMANOS 
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As a vidades teóricas são organizadas 
em quatro Unidades de Ensino. As Unidades I 
e IV serão operacionalizadas através de aulas 
em  sala  no  Campus  da  UESC,  u lizando  as 
diversas estratégias didá cas relacionadas no 
Momento de Planejamento. As Unidades  II e 
III, por sua vez, será operacionalizada através 
de  Seminário  construído  em  torno  de  um 
tema  geral,  envolvendo  um  elenco  de 
assuntos  específicos  que  se  inter‐relacionam 
ou se complementam. 

É  importante  ficar  atento  ao 
Cronograma  Semestral  da  Disciplina 
(Apêndice  W),  no  qual  está  organizada  as 
datas  em  que  ocorrerão  as  a vidades 
teóricas. 

Na  I  Unidade  serão  trabalhados  os 

seguintes conteúdos: 

1. PROPEDÊUTICA  –  Polí ca  de  Atenção 
Hospitalar: evolução histórica e tendências. 

2. PROPEDÊUTICA  –  Conceitos  e Natureza  da 
Administração, Gestão e Gerência. 

3. PROPEDÊUTICA – Conceitos e Evolução dos 
Modelos de Gestão 

4. GESTÃO  DE  ESTRUTURA:  Modelagem 
Organizacional 

5. GESTÃO  DE  ESTRUTURA:  Gestão  de 
Recursos Financeiros 

6. GESTÃO  DE  RECURSOS  HUMANOS: 
Dimensionamento de Pessoal 

7. GESTÃO  DE  RECURSOS  HUMANOS: 
Escalonamento de Pessoal 

8. GESTÃO DE  RECURSOS HUMANOS:  Gestão 
da Aprendizagem Organizacional: Educação 
Con nuada  e  Permanente  /  Gestão  do 
Clima Organizacional 

9. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: Polí ca 
de Pessoal/Recrutamento e Seleção 

 

MOMENTO DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

1.1. DETALHAMENTO DOS  
MOMENTOS TEÓRICOS 

I UNIDADE 1. REALIZAÇÃO 
INTERATIVA 
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Seminário 

 

Tema Geral:  

QUESTÕES JURÍDICAS NA ENFERMAGEM 
HOSPITALAR: Responsabilidade Civil do 
Profissional da Enfermagem 
 

Metodologia:  

Seminário  com  discentes  distribuídos 

por  tema,  conforme o quadro DISTRIBUIÇÃO 

POR DISCENTES E TEMA (Apêndice A) 

Os  grupos  deverão  realizar  uma 
pesquisa  bibliográfica  (Apêndice  D  e  E)  a 
respeito do tema estabelecido, e escrever um 
texto  de  revisão  dissertando  sobre  o 
subtema. O texto de revisão será apresentado 
na  forma  de  seminário  na  data  previamente 
estabelecida. 

As  equipes  deverão  entregar  um 

arquivo com extensão “.doc” (MS‐Word) com 

o  texto  de  revisão  juntamente  com  a 

apresentação em slide. 

 

Temas Específicos: 

Grupo 1 – Subtema: 
O ENFERMEIRO. Conceito. Previsão Legal. 
Limites de atuação (Art. 11 da Lei nº 7.498, de 
24 de junho de 1986). 
 
Grupo 2 – Subtema: 
RESPONSABILIDADE. Conceito. Previsão 
Legal. Negligência, Imprudência e Imperícia. 
Culpa e Dolo. Responsabilidade Obje va e 
Subje va. 
 
Grupo 3 – Subtema: 
CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA APLICAÇÃO 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
(CDC) À PROFISSÃO DE ENFERMAGEM. O art. 
14 do CDC e suas implicações. Dis nção entre 
profissionais autônomos e liberais. Obrigação 
de meio e de resultado. 
 
Grupo 4 – Subtema: 
O ENFERMEIRO E A INSTITUIÇÃO 

HOSPITALAR: NOÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE. Enquadramento ao 
CDC. 
 
Grupo 5 – Subtema: 
O ENFERMEIRO E SEUS SUBORDINADOS. 
Princípio da Causalidade Alterna va. 
 
Grupo 6 – Subtema: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA 
DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. 
 

Seminário 

 

Tema Geral:  

GESTÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS: Um 

Modelo para a Mudança da Prá ca 

Profissional 

 

Metodologia:  

Seminário  com  discentes  distribuídos 

por  tema,  conforme o quadro DISTRIBUIÇÃO 

POR DISCENTES E TEMA (Apêndice A) 

Os  grupos  deverão,  ao  longo  do 
semestre,  realizar uma pesquisa bibliográfica 
(Apêndice  D  e  E)  e  escrever  um  texto  de 
revisão  sobre  o  subtema  estabelecido.  O 
texto  de  revisão  será  apresentado  na  forma 
de  seminário  na  data  previamente 
estabelecida. 

As  equipes  deverão  entregar  um 

arquivo com extensão “.doc” (MS‐Word) com 

o  texto  de  revisão  juntamente  com  a 

apresentação em slide. 

 
Temas Específicos: 
Grupo 1 ‐ Tema:  
MOMENTO 1: AVALIAR A NECESSIDADE DE 
MUDANÇA DA PRÁTICA  
 
Grupo 2 ‐ Tema:  
MOMENTO 2: FLOCALIZAR AS MELHORES 
EVIDÊNCIAS    

III UNIDADE 

II UNIDADE 
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Grupo 3 ‐ Tema:  
MOMENTO 3: FAZER UMA ANÁLISE CRÍTICA 
DAS EVIDÊNCIAS  
 
Grupo 4 ‐ Tema:  
MOMENTO 4: PROJETAR A MUDANÇA DA 
PRÁTICA  
 
Grupo 5 ‐ Tema:  
MOMENTO 5: IMPLEMENTAR E AVALIAR A 
MUDANÇA DA PRÁTICA  
 
Grupo 6 ‐ Tema:  
MOMENTO 6: INTEGRAR E MANTER A 
MUDANÇA DA PRÁTICA 
 

Na  IV  Unidade  serão  trabalhados  os 

seguintes conteúdos: 

1.  GESTÃO DE ESTRUTURA: Vigilância a Saúde 
em Hospital 

2.  GESTÃO DE ESTRUTURA: Administração de 
Recursos Materiais e Medicamentos 

3.  GESTÃO  DE  ESTRUTURA:  Liderança  e 
Supervisão em Enfermagem 

4.  GESTÃO  DE  PROCESSOS  –  Processo  de 
Trabalho e Enfermagem 

5.  GESTÃO DE PROCESSOS: Planejamento em 
Enfermagem. 

6.  GESTÃO  DE  PROCESSOS:  Gestão  de 
Tecnologias de Informação (TI) 

7.  GESTÃO  DE  PROCESSOS:  Modelagem  de 
Processos 

8.  GESTÃO  DE  RESULTADOS: 
Acompanhamento  e  Avaliação  em 
Enfermagem 

9.  GESTÃO  DE  RESULTADOS:  Auditoria  em 
Enfermagem 

 

 

As a vidades dos Momentos Prá cos 

visam promover a ar culação entre a teoria e 

a  prá ca,  serão  desenvolvidas  e  Campus  da 

UESC  e  em  hospitais  de  Itabuna‐Ba, 

credenciados  ao  Sistema  Único  de  Saúde  e 

conveniados com a UESC.  

Ao  final  de  todas  as  prá cas  da 

disciplina os discentes entregarão o  relatório 

das mesmas no formato de um Relatório de 

Gestão, seguindo as orientações do Apêndice V. 

 

1.  PROPEDÊUTICA – Processo de Trabalho e 
Enfermagem 

2.  G. ESTRUTURA – Vigilância a Saúde em 
Hospital 

3.  G. ESTRUTURA – Administração de 
Recursos Materiais e Medicamentos 

4.  G. ESTRUTURA – GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS: Polí ca de Pessoal/
Recrutamento e Seleção 

5.  G. ESTRUTURA – GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS: Dimensionamento de Pessoal 

6.  GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: 
Escalonamento de Pessoal 

 

1.  G. ESTRUTURA – GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS: Gestão da Aprendizagem 
Organizacional: Educação Con nuada e 
Permanente/Gestão do Clima 
Organizacional 

2.  G. PROCESSOS – Liderança e Supervisão 
em Enfermagem 

 

1.  G. PROCESSOS – Planejamento em 
Enfermagem 

2.  G. PROCESSOS – Modelagem de Processos 
 

1.2. DETALHAMENTO DOS  
MOMENTOS PRÁTICOS 

II UNIDADE 

I UNIDADE 

III UNIDADE 

IV UNIDADE 
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A avaliação será um processo perma‐
nente e con nuo, conforme as atuais orienta‐
ções  pedagógicas  e  de  acordo  o  regimento 
interno  da  Universidade,  no  que  concerne  a 
creditação de disciplinas. 

Envolve avaliação forma va e soma ‐
va.  A  primeira  refere‐se  à  avaliação  de  pro‐
cesso, estando inserida no processo de ensino
‐aprendizagem. A segunda consiste na avalia‐
ção de produto, na qual se confere o grau de 
alcance em relação aos desempenhos.  

Dessa  forma, o desempenho dos alu‐
nos será avaliado de forma processual, con ‐
nuada  e  diagnós ca,  considerando  a  par ci‐
pação,  assiduidade,  cria vidade,  capacidade 
de  ar culação,  teórico‐prá ca  e  integração 
entre  discentes  e  docentes,  incluindo  avalia‐
ção individual escrita e seminários. 

 

 

As avaliações teóricas são organizadas 
conforme  as  quatro  Unidades  de  Ensino  e 
serão  formalizadas  através  do  sistema  de 
quatro (4) créditos.  

As  Unidades  II  e  III  terão  avaliações 
individuais escrita no formato de prova, onde 
serão  consideradas  uma  pontuação  máxima 
de sete (7,0) para a cada avaliação. 

Os  itens  a  serem  avaliados  em  cada 
crédito teórico estão elencados no Momento 
de Planejamento. 

O desenvolvimento processual corres‐
ponderá  ao  desempenho  dos  alunos  nas  di‐
versas  estratégias  didá cas  em  sala  de  aula, 
compa veis  com  a  metodologia  explicitada 
no Momento de Planejamento, conforme ex‐
posto no terceiro parágrafo do item 1 do pre‐
sente  capítulo.  A  pontuação  máxima  para  o 
desempenho dos alunos em sala de aula será 
de três pontos para o 1º e 4º créditos. 

MOMENTO DE 

AVALIAÇÃO 

1. AVALIAÇÃO 
1.1. AVALIAÇÕES TEÓRICAS 
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As Unidades II e III, por sua vez, terão 
avaliações  que  corresponderão  ao  desempe‐
nho dos alunos nos Seminários. 

Para os Seminários será considerada a 
pontuação máxima de dez (10,0) pontos, que 
representará o somatório da produção escrita 
e da apresentação do seminário (Apêndice F), 
além  da  par cipação  durante  o  seminário. 
Ressalta‐se que, as equipes deverão entregar 
um  arquivo  com  extensão  “.doc”  (MS‐Word) 
com  o  texto  de  revisão  juntamente  com  a 
apresentação em slide. 

É  importante  ficar  atento  ao  Crono‐
grama  Semestral  da  Disciplina  (Apêndice  A), 
no  qual  estão  organizadas  as  datas  em  que 
ocorrerão as avaliações teóricas. 

 

 

As  avaliações  prá cas  serão  formali‐
zadas através do sistema de três (3) créditos, 
que corresponderão ao desempenho dos alu‐
nos nas prá cas da Disciplina.        

Para cada Crédito será considerada a 
pontuação  máxima  de  dez  (10)  pontos,  que 
representará  o  desempenho dos  alunos  e  as 
produções escritas nas referidas prá cas. 

Os  itens  a  serem  avaliados  em  cada 

crédito prá co estão elencados no Momento 

de Planejamento. 

1.2. AVALIAÇÕES PRÁTICAS 
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APÊNDICE A 
DISTRIBUIÇÃO  DOS DISCENTES PARA OS SEMINÁRIOS 

SEMINÁRIO I—TEMA GERAL: 

DISTRIBUIÇÃO POR DISCENTES E TEMA 

EQUIPE DISCENTES SUBTEMA 

01 

  

  

  

  

  

  

02 

  

  

  

  

  

  

03 

  

  

  

  

  

  

04 

  

  

  

  

  

  

05 

  

  

  

  

  

  

06 
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SEMINÁRIO II—TEMA GERAL: 

DISTRIBUIÇÃO POR DISCENTES E TEMA 

EQUIPE DISCENTES SUBTEMA 

01 

  

  

  

  

  

  

02 

  

  

  

  

  

  

03 

  

  

  

  

  

  

04 

  

  

  

  

  

  

05 

  

  

  

  

  

  

06 
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APÊNDICE B 
FICHA DE AVALIAÇÃO PARA OS SEMINÁRIOS 

EQUIPE TEMA DISCENTES 

    

  

  

  

ITENS DE AVALIAÇÃO – DESEMPENHO DIDÁTICO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA OBTIDA 
1. INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 1,0   

2. COMUNICAÇÃO VERBAL 

Clareza 0,5   

Segurança 0,5   

Ordenação 0,5   

Adequação 0,5   

3. DOMÍNIO DO CONTEÚDO 3,0   

4. DINÂMICA DA APRESENTAÇÃO 0,8   

5. INTERAÇÃO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS 0,8   

6. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 0,8   

7. INTEGRAÇÃO 0,8   

8. ADEQUAÇÃO AO TEMPO 0,8   

PONTUAÇÃO ALCANÇADA 10   

OBS. DO EXAMINADOR 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

SEMINÁRIO DATA EXAMINADOR 
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APÊNDICE C 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS SEMINÁRIOS1 

1.  Antes  de  iniciar  a  apresentação,  um  ou  dois 
membros  da  equipe  será  sorteado 
aleatoriamente,  para  a  apresentação  do 
seminário.  A  presença  de  todos  os 
par cipantes do grupo é OBRIGATÓRIA. 

2.  A comunicação oral deve ser programada para 
durar entre 20 e 25 minutos. 

3.  Você  pode  organizar  a  sua  apresentação  de 
diferentes maneiras.  É  comum  a  u lização  de 
so wares  desenvolvidos  para  criação  de 
apresentações, (PowerPoint, Keynote, Impress, 
Prezi, etc.) 

4.  É  importante  ter  em  mente  a  quan dade  de 
tempo disponível para a sua apresentação.  

 Se você  ver 20 minutos para  se apresentar, 
por exemplo, é recomendado não ultrapassar 
20 slides.  

 Os  seus  slides  podem  ser  numerados, 
facilitando  a  organização  do  seu  tempo 
durante a sua fala. 

5.   Mesmo com essa organização, é  fundamental 
que  ensaie  algumas  vezes  antes  para  ter  uma 
dimensão  do  tempo  que  você  leva  para  se 
apresentar,  quais  slides  pode  apresentar  de 
modo  mais  breve  e  em  quais  deve  se 
concentrar mais.  

 O ideal é que os ensaios aconteçam dentro do 
próprio  grupo  de  trabalho.  Se  isso  não  for 
possível, convide algum amigo ou colega para 
acompanhar  esse  ensaio,  a  fim  de  que  eles 
possam  lhe  dar  dicas  para  melhorar  a  sua 
comunicação.  

 Ensaiar nunca é demais e pode deixá‐lo mais 
seguro  na  hora  do  evento  cien fico.  Quanto 
mais você ensaiar, mais u lizará os seus slides 
como guia, e não como texto a ser lido. 

6.  A  preparação  de  textos  e  figuras  para 
apresentações orais difere de preparações para 
impressão em papel.  

 Fontes  “retas”,  como  Arial  ou  Calibre,  são 

mais  legíveis  e  devem  ser  usadas  com 
tamanhos bem maiores do que seria aceitável 
para impressão em papel. 

7.  Os seus slides devem ser claros, devem conter 
pouco  texto  e  possuir  uma  sequência 
adequada.  

 Prefira  tópicos  ou  palavras‐chave  para  que 
não  esqueça  de  apresentar  informações 
importantes ou sua sequência.  

 Não  inclua  mais  do  que  seis  tópicos  (sob  a 
forma de itens) em cada slide/transparência. 

 Os  tulos  podem  ser  em  fonte  20  ou  24 
pontos  –  os  tópicos  podem  ser  em  14  a  18 
pontos.  

8.  Tome cuidado com as cores para não confundir 
os espectadores.  

 Usar  sempre  alto  contraste  entre  imagem 
(texto ou figura) e fundo.  

 Quando  usar  um  fundo  escuro  usar  fontes 
claras e vice‐versa.  

 Evite exagerar no número e na aparência das 
cores. 

9.  Padronize sua apresentação.  

 Procure  usar  o  mesmo  padrão  de  cores  em 
todas as suas imagens.  

 Escolha padrão para símbolos/ideogramas de 
listagens,  fontes  e  tamanhos  de  texto  para 
tulos, tópicos, gráficos, etc.  

 Use sempre as mesmas transições de um slide 
para outro. 

10. Torne  a  sua  apresentação  elegante, 
informa va e correta, sem excessos. 

11. Fale  devagar  e  evite  cacoetes  de  linguagem 
(repe ção  frequente),  isto  ra  a  atenção  do 
público. 

12. Antes  de  responder  a  um  ques onamento, 
cer fique‐se  que  você  realmente  entendeu  o 
que foi perguntado. 

Adaptado de: SCORSOLINI‐COMIN, F. Guia de Orientação para Iniciação Cien fica. São Paulo: Atlas, 2014. p. 51.  



 

46                                              Gerenciamento Hospitalar: um processo de enfermagem educa vo 



 

Gerenciamento Hospitalar: um processo de enfermagem educa vo                                                                                47 

1. Capa 
2. Folha de rosto 
3. Resumo 
4. Sumário. 
 

 

 
Escrever uma apresentação sobre o tema 

da  revisão  de  literatura  (sugerimos  dois  ou 
três parágrafos). 

 

 
Escrever  que  o  recorte  do  objeto  de 

pesquisa  é...,  escrevendo  do  tema  do  grupo, 
(sugerimos um parágrafo). 

 

 
De  acordo  com  as  Necessidades 

Educa vas  e  os  Diagnós cos  Educa vos, 
elaborar questões norteadoras e escrever que 
para  nortear  o  estudo  foram  elaboradas  as 
seguintes questões norteadoras...  (sugerimos 
um parágrafo) 

 

 
De  acordo  com  o  tema  do  grupo, 

escrever que a pesquisa buscou alcançar o(s) 
seguinte(s)  obje vo(s)...  (sugerimos  um 
parágrafo) 

 

 
Escrever  sobre  a  necessidade  do 

acadêmico  do  curso  de  Graduação  em 
Enfermagem  refle r,  cri camente,  a 
depender  do  tema  do  grupo (sugerimos  um 
ou dois parágrafos). 

 

 

 
Escrever que é uma pesquisa bibliográfica 

do  po  Revisão  Narra va  de  Literatura, 
dissertando  sobre  o  conhecimento  acerca 
de...,  escrever  de  acordo  com  o  tema  do 
grupo,  (sugerimos um parágrafo). 

Escrever  o  que  é  uma  Revisão  Narra va 
de  Literatura  (sugerimos  dois  ou  três 
parágrafos). 

 

 
Citar  os  pos  de  textos  que  foram 

u lizados  para  a  revisão:  ar gos,  livros, 
capítulo  de  livros,  etc.,  não  esquecendo  de 
informar  a  quan dade de  cada  po.  Citar  os 
formatos  dos  textos:  impresso,  digital,  on‐
line;  informando  a  quan dade  de  cada  po. 
Citar quais os  locais onde foram encontrados 
os  textos:  bases  de  dados  da  internet, 
biblioteca, etc. (sugerimos um parágrafo). 

 

a) Abordagem inicial do objeto de revisão 

b) Recorte do objeto de revisão 

c) Problema ou Questões Norteadoras 

d) Obje vos 

e) Jus fica va 

a) Tipo de Estudo  

b) Fontes de Dados 

2.1. INTRODUÇÃO 

APÊNDICE D 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A  

REVISÃO DE LITERATURA 

1. ELEMENTOS 
PRÉ-TEXTUAIS 

2. ELEMENTOS 
TEXTUAIS 

2.2. METODOLOGIA 
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Critérios de inclusão – De acordo com as 

Questões  Norteadoras,  elaborar  os  critérios 
de  inclusão das  fontes de dados/informações 
(sugerimos um parágrafo). 

Critérios de exclusão – Da mesma forma, 
de  acordo  com  as  Questões  Norteadoras, 
elaborar os critérios de exclusão das fontes de 
dados/informações  (sugerimos  um  parágrafo 
– pode ser no mesmo parágrafo dos critérios 
de inclusão). 

Leitura parcial das obras –  Escrever que 
fez uma leitura parcial das obras encontradas 
para  aplicar  os  critérios  de  inclusão  e 
exclusão,  considerando  os  seguintes 
elementos:  tulo,  autores,  data  da 
publicação,  local  de  publicação,  palavras‐
chave, resumo, introdução e conclusão. 

 

 
Leitura completa das obras –  Escrever 

que fez uma leitura interpreta va e completa 
das  obras  incluídas,  buscando  responder  as 
questões norteadoras e alcançar os obje vos 
es pulados  na  introdução.  Buscar  os  pontos 
de relevância, as contribuições para o estudo 
do  tema,  entre  outros  (uma  estratégia  que 
ajuda na análise dos dados é a elaboração de 
mapas  conceituais,  tanto  de  cada  obra  de 
leitura  completa  como  do  conjunto  de  obras 
pesquisadas. 

Redação  disserta va  que  apresenta  uma 
síntese  das  informações  ob das  nas  leituras 
completas.  Essa  redação  pode  ser  norteada 
por mapa(s) conceitual(is). 

 

Escrever  o  que  se  pode  concluir  sobre  o 
tema  estudado.  Escrever  os  comentários 
sobre  a  experiência  vivenciada  da  ação 
pedagógica,  observando  contribuições  à 
aprendizagem sobre o objeto de ensinagem e 
manifestando percepções pessoais. 

 

 

1. Referências  bibliográficas  (conforme  as 
Normas  técnicas  para  elaboração  de 
trabalhos acadêmicos da UESC). 

2. Apêndices (se necessário) 
3. Anexos (se necessário) 

c) Estratégias para a coleta dos dados 

c) Estratégias para a análise dos dados 

2.3.RESULTADOS 

2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

2. ELEMENTOS 
PÓS-TEXTUAIS 
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APÊNDICE E 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O TEXTO 

DE REVISÃO DE LITERATURA 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE PRODUÇÃO ESCRITA CARACTERES PONTUAÇÃO 

RESUMO E PALAVRAS‐CHAVE Até 800 Até 1,0 

O texto atendeu na íntegra as exigências definidas para o resumo, 
onde pôde ser  iden ficado de forma clara: o obje vo do ar go; a 
metodologia u lizada para o  levantamento de dados; quando tra‐
balho de campo,  indicou o  local onde se  realizou a pesquisa bem 
como delimitou a população a ngida; os resultados ob dos. 
No mínimo  3  e  no  máximo  5  palavras‐chave  que  caracterizam  o 
tema e servem para indexar o ar go? 

    

INTRODUÇÃO Até 3.000 Até 1,0 

O  texto  apresenta  de  forma  clara  e  sinté ca  os  obje vos  geral  e 
específicos? A jus fica va que levou o autor a tal  inves gação? O 
problema  e/ou  pergunta  da  pesquisa  além  dos  instrumentos  de 
coleta de dados u lizados? 

    

DESENVOLVIMENTO Até 14.000 Até 1,0 

O texto apresenta o referencial teórico rela vo à área de pesquisa 
com no mínimo 6 fontes, fundamentado segundo os critérios cien‐
ficos com base nas normas de citação (Normas técnicas para ela‐

boração de  trabalhos acadêmicos da UESC ou Normas da ABNT)? 
Apresenta uma sequência lógica das citações, assim como a discus‐
são  do  autor  do  texto  (discente  da  disciplina)  relacionada  com  o 
tema,  problema  e/ou  pergunta  da  pesquisa  de  forma  coerente  e 
obje va? 

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS Até 3.000 Até 1,0 

O texto apresenta a conclusão, indicando se atendeu ao problema 
levantado e se conseguiu a ngir os obje vos propostos? Comenta 
as  limitações  do  trabalho  e  as  sugestões  para  outros  estudos  na 
área temá ca? 

    

REFERÊNCIAS ‐‐ Até 1,0 

A lista apresenta a totalidade das fontes de informação que foram 
u lizadas no trabalho, de acordo com as Normas técnicas para ela‐
boração  de  trabalhos  acadêmicos  da  UESC  (ou  das  Normas  da 
ABNT)? 
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APÊNDICE F 
FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO  

SUPERVISÃO DO PROCESSO DE  
TRABALHO DE ENFERMAGEM 
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APÊNDICE G 
FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO  

RECURSOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 
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APÊNDICE H 
FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO  

INSPEÇÃO HOSPITALAR 
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*Adaptado da Diretoria de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina. 
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APÊNDICE I 
FORMULÁRIOS DE INVESTIGAÇÃO  

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE  
SERVIÇOS DE SAÚDE 
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APÊNDICE J 
FORMULÁRIOS DE INVESTIGAÇÃO  

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL 
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APÊNDICE K 
FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO  

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 
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APÊNDICE L 
FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO  

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 



 

106                                              Gerenciamento Hospitalar: um processo de enfermagem educa vo 



 

Gerenciamento Hospitalar: um processo de enfermagem educa vo                                                                                107 
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APÊNDICE M 
FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO  

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO 



 

110                                              Gerenciamento Hospitalar: um processo de enfermagem educa vo 



 

Gerenciamento Hospitalar: um processo de enfermagem educa vo                                                                                111 
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APÊNDICE N 
FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO  

ÁRVORE DE PROBLEMAS 
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APÊNDICE O 
FORMULÁRIO DE DIAGNÓSTICO  

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS  E DIAGNÓSTICO 
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APÊNDICE P 
FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO  

ÁRVORE DE OBJETIVOS 
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APÊNDICE Q 
FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO  

MATRIZ DE ESTRATÉGIAS E ANÁLISE DE VIABILIDADE 
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APÊNDICE R 
FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO  

MATRIZ DE PLANO DE AÇÃO 
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APÊNDICE S 
FORMULÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO  

ESCALA MENSAL 
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APÊNDICE T 
FORMULÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO  

ESCALA DIÁRIA 
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APÊNDICE U 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO  

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
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APÊNDICE V 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O  

RELATÓRIO DAS PRÁTICAS 

As  prá cas  da  disciplina 
Gerenciamento de  Enfermagem nos  Serviços 
Hospitalares  serão  documentadas  por  meio 
de um Relatório de Gestão. 

O Relatório de Gestão é um documento 
elaborado por um ou vários membros de uma 
organização  com  o  obje vo  de  relatar  a 
atuação administra va da organização ou de 
uma parte dela, ao  término de um exercício. 
Esse documento é subme do à apreciação de 
uma  autoridade  interna  e/ou  externa  para 
controle e auditoria1‐2.  

O  Relatório de Gestão e  o 
Planejamento são instrumentos que espelham 
a  função gestora do enfermeiro.  Enquanto o 
Planejamento  cumpre  o  papel  de  promoção 
da  ar culação  polí ca,  técnica  e 
administra va, sendo a base programada das 
a vidades  a  serem  desenvolvidas,  definindo 
estratégias,  prioridades  e  os  respec vos 
obje vos e metas, o Relatório de Gestão está 
voltado,  especificamente,  ao 
acompanhamento  da  programação  e  dos 
obje vos  e  metas  alcançadas.  Portanto, 
mostra as  realizações, os  resultados, e/ou os 
produtos  ob dos,  em  função  do  que  foi 
planejado,  contemplando  a  aferição  do  grau 
de eficácia  e  efe vidade da  gestão,  levando‐
se  em  conta  os  recursos  aplicados  e  os 
resultados conseguidos1. 

Como percebido, o Relatório de Gestão 
tem  como  referência  o  detalhamento  do 
Planejamento,  cons tuído  pelos  planos  de 
ação,  representando,  essencialmente,  uma 

análise  pormenorizada  do  cumprimento  das 
a vidades  e  alcance  dos  obje vos  e  metas. 
Considera‐se,  também,  uma  prestação  de 
contas  do  que  foi  explicitado,  planejado  e 
executado1. 

O  Relatório de Gestão  é  produzido 
anualmente,  como  resultado  do  consolidado 
dos  relatórios  parciais  de  gestão,  que 
usualmente é produzido com um intervalo de 
tempo de três meses. Sua produção deve ser 
entendida como um processo par cipa vo de 
avaliação,  em  que  todos  os  desvios  e 
obstáculos  na  consecução  do  que  foi 
planejado  são  discu dos  entre  o  gestor  e 
equipe executora1. 

Por  configurar  a  ação  e  o  controle, 
dando  visibilidade  e  transparência  às 
responsabilidades  do  gestor,  devem  ser 
escritos de  forma clara e precisa. Ressalta‐se 
que a presença de erros ou vícios, demandam 
responsabilização  administra va,  cível  e 
criminal1.  

O  documento  que  sistema za  o 
Relatório de Gestão  compreende duas partes 
dis ntas e interligadas1. 

Em  uma  parte,  o  gestor  faz  um  relato 
abrangente daquilo que foi possível fazer com 
relação  aos  obje vos,  estratégias  e 
prioridades,  bem  como as mudanças  ob das 
na situação inicial descrita no Planejamento e 
que  tem  como  referencial  o  realizado  no 
Plano  de  Ação  (impacto,  efe vidade  das 
ações, alterações nos indicadores gerais, etc.)
1. 

Na  outra  parte,  o  gestor  destaca  as 
realizações,  as  dificuldades  e  os  resultados 
alcançados, tendo por referência os obje vos 
e  metas,  ações  e  recursos  detalhados  no 
Plano  de  Ação  (eficácia  e  eficiência  dos 
serviços  produzidos  compara vamente  aos 
obje vos  e  metas,  ações  e  recursos 

1. RELATÓRIO DE 
GESTÃO 
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programados;  percentual  de  realização; 
coberturas;  aspectos  nega vos;  forças 
restri vas; aspectos posi vos; etc.)1. 

Em linhas gerais, o Relatório de Gestão 
deve1: 

‐ Mostrar  as  realizações,  os  resultados 
ou  os  produtos  ob dos  em  função  dos 
obje vos e das metas programadas; 

‐  Iden ficar  e  valorizar  a mudança  e  o 
impacto  alcançado  em  função  dos  obje vos 
estabelecidos; 

‐ Assinalar o grau de eficiência, eficácia 
e  efe vidade  alcançado  pela  estrutura  e 
organização,  em  função  dos  recursos 
aplicados e dos resultados ob dos; 

‐  Produzir  subsídios  para  tomada  de 
decisões  rela vas  aos  rumos  do  processo 
desencadeado e à prá ca. 

Ressalta‐se  que,  além  dos  órgãos  de 
auditoria  e  de  controle  interno  e  externo,  o 
maior  usuário  do  Relatório de Gestão  é  o 
próprio  gestor.  Pois,  ao  coletar  dados,  criar 
bases  de  interesse  para  a  enfermagem  e  a 
saúde,  sistema zar  comparações  e  avaliar 
impactos,  o  gestor  toma  conhecimento  do 
grau  de  sa sfação  e  alcance  tanto  dos 
obje vos e metas quan ta vas e qualita vas 
do Plano de Ação, quanto dos compromissos 
abrangentes estabelecidos no Planejamento1. 

 
 

O  relatório  das  prá cas  da  disciplina 
Gerenciamento  de  Enfermagem nos  Serviços 
Hospitalares  será  um  Relatório de Gestão, 
devendo conter os seguintes itens2‐3: 
 

Capa  –  contendo:  autoria  (quando 
en dade:  nome  da  organização 
responsável,  com subordinação até o nível 
de  autoria;  quando  pessoa:  nome  dos 
autores);  tulo; sub tulo (se houver); local; 
ano de publicação. 

Falsa Folha de Rosto  –  contendo:  tulo  e 
sub tulo (se houver) 

Folha de Expediente  (no  verso  da  falsa 
folha  de  rosto)  –  relação  das  autoridades 
dos  organismos  hierarquicamente 
superiores. 

Folha de Rosto  –  contendo:  autoria 
(quando  en dade:  nome  da  organização 
responsável,  com subordinação até o nível 
de  autoria;  quando  pessoa:  nome  dos 
autores);  tulo;  sub tulo  (se  houver); 
nome  do  responsável  pela  elaboração  do 
relatório  e  respec vo  tulo  e/ou  filiação 
organizacional; nº do volume ou parte, em 
algarismos  arábicos,  e  respec vo  sub tulo 
(se houver); número da edição, a par r da 
segunda  (se  houver);  local;  ano  de 
publicação. 

Folha de Catalogação (no verso da folha de 
rosto)  –  contendo:  direitos  autorais 
(copyright);  autorização  para  reprodução 
ou  citação,  se  for  o  caso;  relação  das 
diversas  edições  e  reimpressões  com  os 
respec vos editores e datas; autor da capa; 
nome  e  endereço  da  editora/órgão  de 
publicação;  Nome  e  endereço  da  gráfica 
onde  foi  composto  o  relatório  (se  for  o 
caso). 

Equipe técnica – relação dos par cipantes; 
formação  ou  função  profissional; 
organização  a  que  pertence  cada  um  dos 
par cipantes  (quando  oriundos  de 
diferentes  organizações);  função  e/ou 
cargo. 

Agradecimentos (opcional) 

Apresentação – do relatório e  jus fica va, 
indicando a sua finalidade e as parcerias (se 
houver). 

Sumário 

Lista de ilustrações  –  tabelas,  quadros  e 
figuras. 

Lista de abreviaturas, siglas e símbolos. 

Resumo  (a vidades  desenvolvidas, 
principais resultados e conclusões). 

 

Introdução  –  descrição  do  local  onde  foi 
realizado  as  a vidades,  dos  obje vos  do 
relatório, etc. 

Descrição das a vidades planejadas e 
desenvolvidas  –  procedimentos 
metodológicos  e  referencial  teórico 
u lizado;  dificuldades  encontradas,  ou 
outro  elemento  relevante  que  tenha 

2.1. ELEMENTOS PRÉ‐TEXTUAIS 

2. RELATÓRIO DAS 
PRÁTICAS 

2.2. ELEMENTOS TEXTUAIS 
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modificado  o  direcionamento  das 
a vidades inicialmente propostas, etc. 

Análise dos resultados  –  descrição  e 
análise  dos  resultados  ob dos  no 
desempenho das a vidades prá cas. 

Considerações finais  
 

Glossário  (opcional)  –  relação  em  ordem 
alfabé ca de palavras ou expressões de uso 
restrito  ou  de  sen do  obscuro, 
acompanhadas das respec vas definições. 

Referências 

Apêndices  (conforme  necessário)  – 
material(is)  elaborado(s)  pelo(s)  autor(es) 
do  relatório,  a  fim  de  complementar  sua 
argumentação. 

Anexos  (conforme  necessário)  –  material
(is)  não  elaborado(s)  pelo(s)  autor(es)  do 
relatório,  que  servem  de  fundamentação, 
comprovação ou ilustração. 

 

1 CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(COSEMS/RJ). Manual do Gestor: SUS o avanço 
democrá co da saúde. Rio de Janeiro: COSEMS/
RJ, 2001. 489 p 

 
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. SISTEMA 
DE BIBLIOTECAS. Normas para apresentação de 
documentos cien ficos: relatórios. Curi ba: Ed. 
da UFPR, 2001. 42 p. ISBN 8573350407. 

 
3 PIRES, M. D. M. et al. Manual para Elaboração de 

Trabalhos Técnico‐Cien ficos. 5 ed. rev. Ilhéus, 
BA: UESC/Editus, 2008. 108 p. ISBN 
9788574551487. 

 
 

2.3. ELEMENTOS PÓS‐TEXTUAIS 

REFERÊNCIAS 
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APÊNDICE W 
CRONOGRAMA SEMESTRAL DA DISCIPLINA  
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SETEMBRO/2016.2 

D
A

TA 

DIA 

TU
R

N
O 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOCENTE LOCAL 

01 QUIN M 
A      
 PROPEDÊUTICA: P    A  H :   

      
N  S  3112 

02 SEX M       

03 SAB         
04 DOM         

05 SEG M       

06 TER M        

07 QUA M FERIADO NACIONAL – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL     

08 QUIN M  PROPEDÊUTICA: A , G    G : 
C , T    E    M    G   

R  S  3112 

09 SEX M       

10 SAB         
11 DOM         

12 SEG M       

13 TER M        

14 QUA M  G. ESTRUTURA: M  O  
 G. ESTRUTURA: G    R  F  

S  S  3112 

15 QUIN M  G. ESTRUTURA: GESTÃO DE RH: D    P  
 PRÁTICA – A  [3 ] 

N  S  3112 

16 SEX M       

17 SAB         
18 DOM         

19 SEG M       

20 TER M       

21 QUA M  G. ESTRUTURA: GESTÃO DE RH: E   P  
 PRÁTICA – A  [3 ] 

N  S  3112 

22 QUIN M  PRÁTICA  D   P  [6 ]  H  

23 SEX M       

24 SAB         
25 DOM         

26 SEG M        

27 TER M        

28 QUA M  P   E   P  [6 ]  S  3112 

29 QUIN 

M 
 G. ESTRUTURA: GESTÃO DE RH: G    A  

O : E  C    P  
 G. ESTRUTURA: GESTÃO DE RH: G    C  

O  

N   S  3112 

30 SEX M       
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OUTUBRO/2016.2 

D
A

TA 

DIA 

TU
R

N
O 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOCENTE LOCAL 

01 SAB         

02 DOM         

03 SEG M       

04 TER M       

05 QUA M  P   E  C   P  [6 ]  S  3112 

06 QUIN M 
 G. ESTRUTURA ‐ GESTÃO DE RH: P    P /

R    S  
PRÁTICA – A  [3 ] 

S  S  3112 

07 SEX M       

08 SAB         

09 DOM         

10 SEG M       

11 TER M        

12 QUA M FERIADO NACIONAL – NOSSA SENHORA APARECIDA     

13 QUIN M  AVALIAÇÃO – I UNIDADE [P  ] T  S  3112 

14 SEX M       

15 SAB   FERIADO – DIA DO PROFESSOR     

16 DOM         

17 SEG M       

18 TER M        

19 QUA M 
 G. ESTRUTURA ‐ V    S    H  
 G. ESTRUTURA ‐ A    R  M    

M  

S  S  3112 

20 QUIN M 
 P   P   P /R   

S  [6 ] T  H  

21 SEX M       

22 SAB         

23 DOM         

24 SEG M       

25 TER M        

26 QUA M  P   V   S   H  
(I /   ) [6 ] 

T  H  

27 QUIN M 
 P   A   R  M   

M  (I /   
) [6 ] 

T  H  

28 SEX M FERIADO – DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO     

29 SAB         

30 DOM         

31 SEG M       
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NOVEMBRO/2016.2 

D
A

TA 

DIA 

TU
R

N
O 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOCENTE LOCAL 

01 TER M        

02 QUA M FERIADO NACIONAL ‐ FINADOS     

03 QUIN M  AVALIAÇÃO: II UNIDADE [S  – PROPEDÊUTICA: 
Q  J    E  H ] 

T  
S  
3112 

04 SEX M       
05 SAB         
06 DOM         
07 SEG M       

08 TER M        

09 QUA M  G. PROCESSOS – P    T    E  
 PRÁTICA – A  [3 ] 

S  
S  
3112 

10 QUIN M  P   P   T   E  [6 ] T  H  

11 SEX M       
12 SAB         
13 DOM         
14 SEG M       

15 TER M FERIADO NACIONAL – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA     

16 QUA M  G. PROCESSOS – L    E  
 G. PROCESSOS ‐ S    E  

S  
S  
3112 

17 QUIN M  P   S   E  [6 ] T  H  

18 SEX M       
19 SAB         
20 DOM         
21 SEG M       

22 TER M        

23 QUA M 

 G. PROCESSOS ‐ GESTÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
(TI): S    I /C  H  

 G. RESULTADOS ‐ A    A    
E  

S  
S  
3112 

24 QUIN M  G. PROCESSOS ‐ M    P  
 PRÁTICA – A  [3 ] 

R  
S  
3112 

25 SEX M       
26 SAB         
27 DOM         
28 SEG M       

29 TER M       

30 QUA M 
 G. PROCESSOS – T    D    E  
 G. PROCESSOS – PLANEJAMENTO EM ENFERMAGEM: 

F  T  

R  
S  
3112 
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DEZEMBRO/2016.2 

D
A

TA 

DIA 

TU
R

N
O 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOCENTE LOCAL 

01 QUIN M 
 G. PROCESSOS – PLANEJAMENTO EM ENFERMAGEM: 

Fundamentação T /O P    P    
E . 

R  
S  
3112 

02 SEX M       

03 SAB         

04 DOM         

05 SEG M       

06 TER M        

07 QUA M  P   P   E  [6 ]  T  
S  
3112 

08 QUIN M  P   P   E  [6 ]  T  
S  
3112 

09 SEX M       

10 SAB         

11 DOM         

12 SEG M       

13 TER M        

14 QUA M  P   P   E  [6 ]  T  
S  
3112 

15 QUIN M  P   P   E  [6 ]  T  
S  
3112 

16 SEX M       

17 SAB         

18 DOM         

19 SEG M       

20 TER M        

21 QUA M  G. RESULTADOS – A    E   R  
S  
3112 

22 QUIN M  AVALIAÇÃO – III UNIDADE [P  ]  T  
S  
3112 

23 SEX M       

24 SAB   RECESSO ACADÊMICO     

25 DOM   RECESSO ACADÊMICO     

26 SEG M RECESSO ACADÊMICO     

27 TER M RECESSO ACADÊMICO     

28 QUA M RECESSO ACADÊMICO     

29 QUIN M RECESSO ACADÊMICO     

30 SEX M RECESSO ACADÊMICO     

31 SAB   RECESSO ACADÊMICO     
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JANEIRO/2017 

D
A

TA 

DIA 

TU
R

N
O 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOCENTE LOCAL 

01 DOM         

02 SEG M       

03 TER M        

04 QUA M  AVALIAÇÃO: IV UNIDADE [S  – G. PROCESSOS – 
GESTÃO DA MUDANÇA: G  B    E ] 

T  
S  
3112 

05 QUIN M 
 PRÁTICA – A   R  F   P  

[3 ] 
 E   R   E  

T  
S  
3112 

06 SEX M       

07 SAB         
08 DOM         

09 SEG M       

10 TER M ENCERRAMENTO DO 2º PERÍODO E ANO LETIVO 2016     

11 QUA M PROVAS FINAIS     

12 QUIN M PROVAS FINAIS     

13 SEX M PROVAS FINAIS     

14 SAB         
15 DOM         

16 SEG M PROVAS FINAIS     

17 TER M PROVAS FINAIS     

18 QUA M        

19 QUIN M       

20 SEX M       

21 SAB         
22 DOM         

23 SEG M ÚLTIMO DIA DE FECHAMENTO E ENTREGA DE PAUTAS     

24 TER M        

25 QUA M       

26 QUIN M       

27 SEX M       

28 SAB         
29 DOM         

30 SEG M       

31 TER M       
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