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EMENTA
Atuação do estudante de enfermagem nas áreas de gerenciamento de Serviços de Saúde;
Educação em Saúde e atenção à saúde da mulher, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso
na rede de atenção hospitalar.

OBJETIVOS
• Desenvolver no discente a capacidade técnica assistencial e política administrativa para
atuar de forma crítica no contexto hospitalar como parte do Sistema Único de Saúde (SUS)
•

Capacitar o discente para o desenvolvimento de atividades educativas, assistenciais,
gerenciais e de pesquisa em enfermagem no âmbito hospitalar;

•

Capacitar o discente para o uso das tecnologias gerenciais e assistenciais na rede
hospitalar;

•

Oportunizar a interação entre a teoria e a prática a partir do conhecimento adquirido ao
longo do curso.

METODOLOGIA
A metodologia adotada compreende 2 momentos: adaptação/observação, momento
explicativo da situação de estágio com problematização das ações e elaboração de
estratégias e ações voltadas para a realidade vivenciada.
O ensino-aprendizagem será baseado na ação-reflexão-ação, utilizando métodos
como:
- Dinâmicas de grupo e técnicas de liderança situacional e negociação
-

Seminários

-

Estudo de caso clínico

-

Trabalhos individuais e em equipe

-

Discussão em grupo

-

Elaboração de projetos

-

Prática nas Unidades de internação: assistência, administração, educação e pesquisa.

AVALIAÇÃO

A avaliação de competências baseia-se em resultados observáveis, expressos no
desempenho dos estagiários, nas etapas diagnóstica, formativa e somativa através da avaliação
do professor orientador, do enfermeiro do serviço (preceptor) e da auto-avaliação.
Os critérios de avaliação e observação do desenvolvimento do aluno em campo de
estágio levam em consideração: responsabilidade e atitude; conhecimento científico, eficiência
técnica e habilidade administrativa, além da análise do relatório de estágio, que deverá ser
elaborado conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os
critérios estabelecidos pelas docentes da disciplina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Iª PARTE
1. Discussão sobre os instrumentos da administração. Planejamento Estratégico,
liderança situacional, métodos e técnicas de distribuição de pessoal na Unidade de
Internação, supervisão de pessoal de enfermagem e avaliação de desempenho levando
em consideração:
-

Compreensão do processo administrativo

-

Discussão sobre a política de recursos humanos incluindo a precarizacao das
condições de trabalho no SUS;

-

Discussão sobre os mecanismos de avaliação de desempenho;

-

Elaboração de planejamento situacional / identificação e priorização de problemas ./
implementação de estratégias de enfrentamentos dos problemas / avaliação dos
objetivos alcançados;

-

Elaboração de plano de supervisão;

-

Elaboração de planos de Educação em Serviço.

IIª PARTE
-

Elementos constitutivos do processo de trabalho em saúde e na Enfermagem no
âmbito da promoção da saúde prevenção de doenças, cura e reabilitação;

-

Incorporação de novos métodos tecnológicos na assistência ao cliente internado;

-

Desenvolver atividades inerentes ao processo do cuidar na atenção a saúde da
mulher, criança, adolescente, adulto e idoso e orientação a seus familiares durante o
período de internação.

COMPETÊNCIAS
1. Competência do “saber conviver”:
-

postura ético-moral;

-

capacidade de tomada de decisão;

-

autonomia, iniciativa, sensibilidade;

-

capacidade de relacionar-se consigo mesmo e com os outros;

-

capacidade de coordenação de grupos.

2. Competência do “aprender a conhecer”:
-

Princípios e diretrizes do SUS

-

Administração contemporânea

-

Atribuições do Enfermeiro e da equipe de saúde;

-

Princípios éticos e legais na tomada de decisão e nas relações interpessoais nos
serviços de saúde;

-

Processo de dimensionamento de pessoal de enfermagem;

-

Ações de educação permanente dos trabalhadores de enfermagem objetivando a
qualificação do atendimento prestado;

-

Trabalho em equipe, entendendo toda equipe de enfermagem como co-participante do
processo de trabalho gerencial;

-

Integração e a mediação entre os gestores e a equipe sob sua administração;

-

Liderança na condução do processo de trabalho da equipe de enfermagem;

-

Estratégias resolutivas dos problemas de saúde visando as medidas de prevenção de
doenças, promoção, proteção e recuperação da saúde de indivíduos, família e
comunidade;

-

Ações e estratégias resolutivas dos problemas nos serviços de saúde e de enfermagem;

-

Estrutura física e organizacional dos serviços de saúde e de enfermagem, verificando
suas condições e relações de trabalho, visando intervenções para melhorias no
processo de trabalho;

-

Negociações existentes nos serviços de saúde para garantir o suprimento de recursos
viabilizadores da assistência de enfermagem;

-

Plano de supervisão dos setores da unidade;

-

Princípios do sistema de informação na análise do perfil epidemiológico dos serviços
de saúde;

-

Funções administrativas no gerenciamento de recursos materiais nos serviços de
saúde;

-

Cuidado de enfermagem em todos os processos de trabalho em saúde.

3. Competência do “saber fazer”:
-

Capacidade de enfrentar situações profissionais concretas, mobilizando recursos,
assumindo responsabilidades com postura crítica e ética;

-

Prática

gerencial:

elaboração

de

instrumentos

administrativos,

supervisão,

planejamento, coordenação, provisão de recursos.
-

Atividades de pesquisa: estudo de caso clínico; trabalhos de interesse científico.

4. Competência do “aprender a ser”:
-

Ética

-

Maturidade emocional

-

Relações humanas

-

Boas maneiras

-

Sensibilidade e criatividade

-

Iniciativa e dedicação

-

Responsabilidade pessoal
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