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Enfermagem 
 

1. Perfil de Egresso: 

 

Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva; É um profissional qualificado para o exercício de 

Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual, 

pautado em princípios éticos. O enfermeiro deverá ter 

competência para conhecer e intervir nos problemas de 

saúde, conhecer os determinantes e condicionantes do 

processo saúde-doença e considerar o perfil 

epidemiológico do Brasil e dos países da Comunidade de 

Língua Portuguesa, buscando identificar as dimensões bio-

psico-sociais do ser humano; ademais, ser apto para atuar 

com senso de responsabilidade social e compromisso com 

a cidadania, trabalhando para promover a saúde integral do 

ser humano. 

 

2. Temas Abordados na Formação: 

 

I- Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os 

conteúdos (teóricos e práticos) de base moleculares e 

celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e 

função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, 



aplicados às situações decorrentes do processo saúde-

doença no desenvolvimento da prática assistencial de 

Enfermagem; 

II - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os 

conteúdos referentes às diversas dimensões da relação 

indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, 

nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença; 

III - Ciências da Enfermagem - neste tópico de estudo, 

incluem-se: 

a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, 

metodológicos e os meios e instrumentos inerentes ao 

trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível 

individual e coletivo; 

b) Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e 

práticos) que compõem a assistência de Enfermagem em 

nível individual e coletivo prestada à criança, ao 

adolescente, ao adulto, à mulher e ao idoso, considerando 

os determinantes sócio-culturais, econômicos e ecológicos 

do processo saúde-doença, bem como os princípios éticos, 

legais e humanísticos inerentes ao cuidado de 

Enfermagem; 

c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos 

e práticos) da administração do processo de trabalho de 

enfermagem e da assistência de enfermagem; e  



d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à 

capacitação pedagógica do enfermeiro, independente da 

Licenciatura em Enfermagem. 

 

3. Ambientes de Atuação:  

 

Unidades básicas de saúde, hospitais, clínicas, serviços de 

home care, escolas, creches, empresas, indústrias, 

Faculdades e Universidades. 

 

4. Corpo Docente: 

 

Professores efetivos e visitantes - composto totalmente por 

professores/pesquisadores com título de Doutor. 

5. Processo Seletivo 2012: 
 

Turno: Integral (Matutino e Vespertino) 

Regime: Trimestral 

Grau: Bacharel 

Duração: 12 trimestres 

 

Vagas – 36 

Brasileiros 

- 2ª entrada (set), SiSU/2ª edição 2012:18 

Estrangeiros 

- 2ª entrada: 18 

 

 


