
 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

Instituto de Ciências da Saúde 

Coordenação do Curso de Enfermagem 

 

Apresentação do Curso de Enfermagem 

 

O curso presencial de Enfermagem, grau Bacharelado, foi criado a partir da Resolução 03/Conselho Superior Pro Tempore da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (CONSUP/UNILAB), de 18 de novembro de 2010, sendo posteriormente 

cadastrado no e-Mec com o número 1163805.  

A promoção da saúde e a formação de pessoal para programas comunitários de saúde são indicadores mundiais de desenvolvimento 

humano. No Brasil e em países parceiros do projeto da UNILAB, mostrou-se fundamental promover formação básica nesta área. Desta forma, o 

Curso de Enfermagem tem como objetivos: 

a) Formar profissionais com qualificação técnica, política e ético-social, para o exercício das competências do intervir/assistir, gerenciar, 

ensinar e pesquisar, com a responsabilidade de coordenar e dar direcionalidade técnica e social ao processo de trabalho de Enfermagem, 

em todos os níveis de complexidade da rede de serviços de saúde, no contexto do Brasil e dos países da CPLP. 



b) Estabelecer vínculos com a pós-graduação stricto sensu e com a pesquisa, no intuito de fomentar a produção e sistematização do 

conhecimento na área, fornecer e utilizar evidências para resolver problemas da prática cotidiana do Brasil e dos países da África; 

c) Estabelecer vínculos com a educação profissional em Enfermagem e Saúde, no sentido do desenvolvimento da educação permanente; 

d) Propiciar a integração teoria-prática e incentivar o desenvolvimento das necessárias mudanças assistenciais nos municípios / cidades / 

províncias, pautando-se em princípios que possibilitem a ruptura com o atual modelo assistencial de saúde; 

e) Promover espaços para a inovação, numa perspectiva crítico-reflexiva que contemple uma construção democrático-participativa dos 

processos educacionais da Enfermagem e da organização do seu processo de trabalho no sistema de saúde dos diversos países envolvidos. 

Projeto Político Pedagógico  

O presente projeto pedagógico é baseado nos preceitos legais brasileiros da Educação Superior, tais como a Resolução Nº 3, de 7 de 

novembro de 2001, que institui as diretrizes curriculares da graduação em Enfermagem, e determina que a formação do enfermeiro tem por objetivo 

dotar o profissional dos conhecimentos sobre: 

 Atenção à saúde (no que diz respeito ao desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em 

nível individual quanto coletivo); 

 Tomada de decisões (no qual o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o 

uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas); 

 Comunicação (resolve que os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a confidencialidade das informações a eles 

confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral, envolvendo comunicação verbal, não-verbal e habilidades 

de escrita e leitura, o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação);  



 Liderança (no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre 

tendo em vista o bem-estar da comunidade, envolvendo compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 

comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;  

 Administração e gerenciamento (preza pela capacidade dos profissionais de tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração 

tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde;  

 Educação permanente (os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, 

sendo capazes de se atualizar e de atualizar outros profissionais dentro da sua atuação prática).  

A supracitada lei ainda determina que dentro do currículo de formação do profissional enfermeiro devem existir disciplinas que façam 

parte das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Enfermagem, que incluem as sub-áreas de 

Fundamentos de Enfermagem, Assistência de Enfermagem, Administração em Enfermagem e Ensino de Enfermagem. O documento determina 

ainda a obrigatoriedade do estágio supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e 

comunidades. O presente projeto contempla satisfatoriamente as áreas destacadas na legislação. 

No Diário Oficial da União de 11 de março de 2009, ficou determinada uma nova disposição sobre a carga horária mínima e 

procedimentos relativos a integralização e duração de alguns cursos da área da saúde, dentre eles a Enfermagem. Neste documento, consta que o 

curso de Enfermagem deve ter carga horária mínima de 4000 horas distribuídos no mínimo em cinco anos. 

Os referidos documentos tratam também da importância das atividades complementares, que visam a formação de um profissional com 

ampla gama de conhecimentos e capacidade de compreensão das diferentes realidades em que possa se inserir quando profissional de saúde. 

 

 



Perfil profissional do Egresso 

 

Considerando os princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem de 07 de novembro de 2001 

(CONSELHO Nacional de Educação, 2001), o perfil do profissional de saúde que a UNILAB pretende formar é: Enfermeiro, Bacharel, com 

formação generalista, crítica e reflexiva, capaz de avaliar o homem no processo saúde-doença, de acordo com o perfil epidemiológico, com enfoque 

na região de atuação; considerando as dimensões biopsicossociais e seus determinantes. 

A formação generalista do egresso permite que ele atue nos diversos campos de atuação profissional, com formação direcionada para 

o que se constituem conhecimentos necessários para esta atuação.  

São compromisso do curso de Enfermagem formar enfermeiros críticos, reflexivos, inovadores, comprometidos com os princípios 

políticos, éticos e legais da profissão, por meio da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para intervir no processo saúde-doença, aptos 

a assumir as áreas de assistência (na prevenção de doenças, promoção, recuperação e reabilitação da saúde), pesquisa e gerência, capazes de buscar 

e produzir conhecimentos que os capacite para assumir o cuidado como essência do saber-ser, numa visão multi e transdisciplinar que o habilite 

ao saber-fazer, atuar em processos educativos e interagir no processo de saber-conviver na produção multidisciplinar do trabalho em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DAS DISCIPLINAS QUE COMPÕEM A GRADE CURRICULAR  

 

TRIMESTRE Disciplinas Carga 

horaria 

Requisito Docente 

1° 

 

Inserção à vida Universitária 40T - Jeferson Falcão do 

Amaral  

Leitura e produção de texto I 40T - Docente IHL 

Sociedade, história e cultura 

nos espaços lusófonos 

40T - Docente IHL 

Iniciação ao pensamento 

científico 

40T - Edmara Chaves 

Introdução à Enfermagem 40T - Emanuella Joventino 

2° 

 

Leitura e produção de texto 

II 

40T Leitura e produção de texto I Docente IHL 

Tópicos interculturais nos 

espaços lusófonos 

40T - Docente IHL 

Práticas na Saúde I 10T/20P - Márcio Flávio/ 

Carolina Carvalho 

Biologia Celular e 

Molecular 

40T/20P - Juliana Jales 

Bases teóricas da 

Enfermagem 

30T - Emília Chaves 

Antropologia aplicada a 

Saúde 

40T - Docente IHL 

3° 

 

Bioestatística 40T - Edmara Chaves 

Anatomia Humana I 40T/20P - Auxiliadora Fechine 

Histologia e embriologia 

humana I 

40T/20P Biologia Celular e Molecular Juliana Jales/ Ana 

Caroline Leite 



Metodologia da pesquisa em 

Enfermagem 

30T/10P - Vivian Saraiva 

Sociologia aplicada a Saúde 40T - Docente IHL 

Práticas na Saúde II 10T/20P Práticas na Saúde I Jeferson Falcão do 

Amaral/ Auxiliadora 

Fechine  

4° 

 

Fisiologia Humana I 60T - Daniel Magalhães 

Bioquímica Geral 40T - Washington Barros 

Ética e legislação em 

Enfermagem 

40T - Flávia Paula 

Magalhães 

Epidemiologia 40T Bioestatística Edmara Chaves 

Práticas na Saúde III 10T/20P Práticas na Saúde I; Práticas na Saúde II Lydia Vieira 

Anatomia Humana II 40T/20P Anatomia Humana I Auxiliadora Fechine 

Histologia e Embriologia 

humana II 

40T/20P Biologia Celular e Molecular; Histologia e 

Embriologia humana I 

Juliana Jales/ Ana 

Caroline Leite 

5° 

 

Patologia Humana 40T/20P - Ana Caroline Leite 

Parasitologia Humana 40T/20P - Érika Salles/ 

Auxiliadora Fechine 

Fisiologia Humana II 60T Fisiologia Humana I Jeferson Falcão do 

Amaral 

Imunologia 40T/20P - Ana Caroline Leite/ 

Jamile Magalhães/ 

Daniel Magalhães 

Microbiologia Humana 40T/20P - Érika Salles/ 

Auxiliadora Fechine 

6° 

 

Psicologia aplicada a 

Enfermagem 

40T - Carolina Carvalho 



Farmacologia Geral 90T/10P Fisiologia Humana II Washington Barros 

Bioquímica clínica 30T/10P Bioquímica Geral Jamile Magalhães 

Semiologia aplicada a 

Enfermagem 

60T/60P 
Bases teóricas da Enfermagem; Anatomia Humana II; 

Fisiologia Humana II 

Marcio Flávio/ Vivian 

Veras/ Emília Soares/ 

Thiago Moura 

7° 

 

Farmacologia aplicada à 

Enfermagem 

60T/20P 
Farmacologia Geral 

Washington Barros/ 

Jamile Magalhães 

Semiotécnica 60T/60P Anatomia Humana II; Semiologia aplicada a 

Enfermagem 

Paula Marciana/ 

Thaissa Frota/ Gilvan 

Felipe 

Didática aplicada à 

Enfermagem 

30T/10P - Tahissa Frota/ 

Emanuella Joventino 

8° 

 

Práticas educativas em saúde 30T/10P - Lydia Vieira/ Monaliza 

Mariano  

Saúde Ambiental 40T - Thiago Moura/ Paula 

Marciana 

Processo de Cuidar na Saúde 

mental 

60T/20P Psicologia aplicada a Enfermagem Carolina Carvalho/ 

Patrícia Freire/ Marcio 

Flávio 

Enfermagem no Processo de 

Trabalho 

40T - Monaliza Mariano 

Políticas e saberes na saúde 

da família 

30T/10P - Leilane Barbosa/ 

Saiwori dos Anjos 

9° 

 

Gestão e Gerência em rede 

básica de saúde 

30T/20P Enfermagem no Processo de Trabalho Lydia Vieira/ Patrícia 

Freire 



Processo de cuidar na saúde 

do adulto 

100T/110P Fisiologia Humana I; Anatomia Humana II; Fisiologia 

Humana II; Imunologia; Microbiologia Humana; 

Parasitologia Humana; Psicologia aplicada a 

Enfermagem; Farmacologia Geral; Bioquímica clínica; 

Semiologia aplicada a Enfermagem; Farmacologia 

aplicada à Enfermagem; Semiotécnica 

Vivian Veras/ Gilvan 

Felipe/ Paula 

Marciana/ Monaliza 

Mariano 

10° 

 

Gestão e Gerência em 

unidade hospitalar 

30T/10P Enfermagem no Processo de Trabalho Thiago Moura/ Gilvan 

Felipe 

Processo de cuidar na saúde 

sexual e reprodutiva 

80T/80P Fisiologia Humana I; Anatomia Humana II; Fisiologia 

Humana II; Imunologia; Microbiologia Humana; 

Parasitologia Humana; Psicologia aplicada a 

Enfermagem; Farmacologia Geral; Bioquímica clínica; 

Semiologia aplicada a Enfermagem; Farmacologia 

aplicada à Enfermagem; Semiotécnica 

Leilane Barbisa/ 

Carolina Carvalho/ 

Saiwori dos Anjos/ 

Lydia Vieira 

ELETIVA 40T -  

11° 

 

Processo de cuidar na saúde 

da criança e do adolescente 

80T/80P Fisiologia Humana I; Anatomia Humana II; Fisiologia 

Humana II; Microbiologia Humana; Parasitologia 

Humana; Psicologia aplicada a Enfermagem; 

Farmacologia Geral; Bioquímica clínica; Semiologia 

aplicada a Enfermagem; Farmacologia aplicada à 

Enfermagem; Semiotécnica 

Emília Soares/ 

Emanuella Joventino/ 

Flávia Paula/ Patrícia 

Freire 

Centro Cirúrgico e Central 

de Material e Esterilização 

60T/30P Microbiologia Humana; Processo de cuidar na saúde 

do adulto 

Vivian Veras/ Gilvan 

Felipe/ Paula 

Marciana/ Monaliza 

Mariano 

12° 

 

Atenção básica em Saúde da 

Família 

60T/40P Farmacologia Geral; Semiologia aplicada a 

Enfermagem; Farmacologia aplicada à Enfermagem; 

Semiotécnica; Práticas educativas em saúde; Saúde 

Ambiental; Políticas e saberes na saúde da família; 

Gestão e Gerência em rede básica de saúde; Processo 

Leilane Barbisa/ 

Saiwori dos Anjos/ 

Lydia Vieira 



de cuidar na saúde do adulto; Processo de cuidar na 

saúde sexual e reprodutiva; Processo de cuidar na 

saúde da criança e do adolescente 

Processo de cuidar na saúde 

do idoso 

40T/20P Fisiologia Humana I; Anatomia Humana II; Fisiologia 

Humana II; Microbiologia Humana; Parasitologia 

Humana; Psicologia aplicada a Enfermagem; 

Farmacologia Geral; Bioquímica clínica; Semiologia 

aplicada a Enfermagem; Farmacologia aplicada à 

Enfermagem; Políticas e saberes na saúde da família 

Vivian Saraiva/ 

Carolina Carvalho/ 

Saiwori dos Anjos 

Optativa 40 -  

13° 

 

Internato de Enfermagem I -

Unidade hospitalar 

270P Processo de cuidar na saúde do adulto; Gestão e 

Gerência em unidade hospitalar; Processo de cuidar na 

saúde sexual e reprodutiva; Processo de cuidar na 

saúde da criança e do adolescente; Processo de cuidar 

na saúde do idoso 

Emanuella Joventino 

TCC I 40T Metodologia da pesquisa em Enfermagem A definir  

14° 

 

Internato de Enfermagem II-

Comunidade 

270P Políticas e saberes na saúde da família; Gestão e 

Gerência em rede básica de saúde; Processo de cuidar 

na saúde do adulto; Processo de cuidar na saúde sexual 

e reprodutiva; Processo de cuidar na saúde da criança e 

do adolescente; Processo de cuidar na saúde do idoso 

Leilane Barbosa 

15° 

 

Internato de Enfermagem III 

- Eletivo 

270P - Coordenação 

TCC II 40T TCC I A definir  

 

 

 



Corpo Docente 

Docentes  

E-MAIL 

TITULA

ÇÃO 

DATA 

NA 

UNILAB  Currículo LATTES 

ANA CAROLINE ROCHA 

DE MELO LEITE  

acarolmelo@uni

lab.edu.br DOUTOR 

03.01.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47040

77E8 

ANDREA GOMES 

LINARD 

linard@unilab.e

du.br DOUTOR 

01.06.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47956

93P9 

CAROLINA MARIA DE 

LIMA CARVALHO 

carolinacarvalho

@unilab.edu.br DOUTOR 

16.08.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47028

85T6 

DANIEL FREIRE DE 

SOUSA  

daniel@unilab.e

du.br DOUTOR 

03.01.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47567

94J2 

EDMARA CHAVES 

COSTA 

edmaracosta@u

nilab.edu.br DOUTOR 

08.08.201

2 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47684

18H1 

EMANUELLA SILVA 

JOVENTINO 

ejoventino@unil

ab.edu.br  DOUTOR 

05.01.201

5 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K42698

93P1 

EMILIA SOARES 

CHAVES 

emilia@unilab.e

du.br DOUTOR 

24.06.201

0 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47666

89E1 

ÉRIKA HELENA SALLES 

DE BRITO  

erika@unilab.ed

u.br DOUTOR 

03.01.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47422

21Y9 

FLÁVIA PAULA 

MAGALHÃES 

MONTEIRO  

flaviapmm@uni

lab.edu.br DOUTOR 

25.09.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K41331

62D4 

FRANCISCO 

WASHINGTON ARAÚJO 

BARROS NEPOMUCENO  

barros@unilab.e

du.br DOUTOR 

12.11.201

2 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47517

22H5 

GILVAN FERREIRA 

FELIPE 

gilvanfelipe@un

ilab.edu.br MESTRE 

02.09.201

4 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K41330

36T2 

mailto:acarolmelo@unilab.edu.br
mailto:acarolmelo@unilab.edu.br
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mailto:edmaracosta@unilab.edu.br
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mailto:emilia@unilab.edu.br
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mailto:gilvanfelipe@unilab.edu.br


JAMILE MAGALHÃES 

FERREIRA 

jamilemagalhae

s@unilab.edu.br DOUTOR 

08.10.201

5 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47567

94Z6 

JEFERSON FALCÃO DO 

AMARAL 

jfamaral@unila

b.edu.br  DOUTOR 

16.04.201

4 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47719

27U7 

JULIANA JALES DE 

HOLLANDA CELESTINO  

juliana.celestino

@unilab.edu.br DOUTOR 

02.05.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47737

43Z6 

LEILANE BARBOSA DE 

SOUSA  

leilane@unilab.

edu.br DOUTOR 

17.06.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47184

88P1 

LYDIA VIEIRA FREITAS  

lydia@unilab.ed

u.br DOUTOR 

16.08.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47167

88J7 

MÁRCIO FLÁVIO 

MOURA DE ARAÚJO 

marciofma@uni

lab.edu.br DOUTOR 

05.09.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K45378

49Z6 

MARIA AUXILIADORA 

BEZERRA FECHINE 

auxiliadorafechi

ne@unilab.edu.

br DOUTOR 

08.08.201

2 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47911

61A1 

MONALIZA RIBEIRO 

MARIANO 

monalizamarian

o@unilab.edu.br DOUTOR 

08.10.201

5 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K41373

29E9 

PATRICIA FREIRE  DE 

VASCONCELOS 

patriciafreire@u

nilab.edu.br DOUTOR 

08.10.201

5 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K42586

02E4 

PAULA MARCIANA 

PINHEIRO DE OLIVEIRA 

paulapinheiro@

unilab.edu.br DOUTOR 

15.01.201

4 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K42208

37U9 

RAFAELLA PESSOA 

MOREIRA  

rafaellapessoa@

unilab.edu.br DOUTOR 

16.05.201

2 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47398

70H0 

SAIWORI DE JESUS 

SILVA DOS ANJOS 

saiwori@yahoo.

com.br DOUTOR 

02.02.201

5 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47190

21D1 

TAHISSA FROTA 

CAVALCANTE  

tahissa@unilab.

edu.br DOUTOR 

20.08.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47351

77T9 

THIAGO MOURA DE 

ARAÚJO  

thiagomoura@u

nilab.edu.br DOUTOR 

25.09.201

3 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K47114

85T6 

mailto:jamilemagalhaes@unilab.edu.br
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VIVIAN SARAIVA 

VERAS 

vivian@unilab.e

du.br  DOUTOR 

18.12.201

4 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K45293

71T2 

 

 

a) RECURSOS DISPONÍVEIS 

 

MATERIAIS DE AULA  

 

 Quadro branco  

 Pincel para quadro branco 

 Projetor de tela/Datashow 

 Lousa digital 

 Computador 

 

ESTRUTURAS FÍSICAS 

 

 Gabinetes de trabalho para Professores Tempo Integral 

Local: Unidade Acadêmica das Auroras 

 

 Espaço de trabalho para Coordenação do Curso e serviços acadêmicos 

Local: Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

 Sala dos Professores 

Local: Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

 Salas de aula 

Local: Campus da Liberdade, Unidade Acadêmica dos Palmares e Unidade Acadêmica das Auroras 



 

 Laboratórios didáticos especializados  

Local  Laboratório Quantidade Capacidade/discente 

UNIDADE ACADÊMICA DAS 

AURORAS 
Saúde Sexual e Reprodutiva 01 24 

UNIDADE ACADÊMICA DAS 

AURORAS 
Saúde da Criança e do Adolescente 01 24 

UNIDADE ACADÊMICA DAS 

AURORAS 
Saúde do Adulto  01 24 

UNIDADE ACADÊMICA DAS 

AURORAS 
Semiologia e Semiotécnica 01 24 

  



 Laboratórios de informática de acesso a estudantes para atividades de aulas e/ou consulta 

Local: Campus da Liberdade e Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

 Biblioteca 

Local: Campus da Liberdade e Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

 Auditório 

Local: Campus da Liberdade, Unidade Acadêmica dos Palmares e Unidade Acadêmica das Auroras 

 

 Restaurante Universitário 

Local: Campus da Liberdade, Unidade Acadêmica das Auroras e Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

SERVIÇO DE TRANSPORTE 

 

 Transporte Intercampi para estudantes e servidores 

 

 Transporte para aulas de campo 

 

Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

 

A avaliação do curso deverá ocorrer por meio dos professores/alunos ao final de cada período das disciplinas; nas reuniões do Núcleo 

Docente Estruturante; em reuniões do Colegiado do Curso, e deve acontecer em parceria com a Comissão Própria de Avaliação. 

Assim, o sistema de avaliação é periódico, utilizando metodologia adequada e envolvendo docentes, discentes nos seguintes aspectos: 

 Objetivos educacionais – quanto à sua adequação e se estão sendo atingidos; 

 Processo ensino-aprendizagem – quanto aos métodos educacionais, conteúdo, ambientes e o próprio sistema de avaliação; 



 Aluno – quanto à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes; 

 Professores – quanto ao seu desempenho nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Instituição – quanto à sua estrutura organizacional e/ao processo gerencial. 

No tocante à avaliação do curso/institucional, esta acontecerá por meio da construção, implementação e operacionalização de projeto 

político-pedagógico através mecanismos de checagem, ou seja, de processos avaliativos por meio de discussões amplas dos itens componentes do 

projeto mediante um conjunto de questionamentos previamente ordenados que busquem extrair o seu âmago e encontrar suas deficiências. 

Este ano os alunos serão inscritos no ENADE, mas serão dispensados da realização das provas por serem alunos ingressantes. 

 

FORMAS E INTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Provas (teóricas e práticas) 

 Produções escritas (trabalhos) 

 Seminários (apresentação oral, com/sem produção escrita) 

 

 


