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RESOLUÇÃO No 531-CONSEPE, de 28 de maio de 2007 

Aprova o Projeto Pedagógico clo Curso de 
Graduação em Enfermagem, Modalidade 
Bacharelado-Licenciatura e dá outras 
providências. 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de mas 
atribuições estatutárias e regimentais; 

Considerando a Resolução no 09/94-CONSUN que aprovou a reformula(;ão 
do cumculo do curso, com base na Portaria MEC no 1.721194; 

Considerando a necessidade de adequar o cumculo atual a concepção de 
projeto pedagógico do curso, contemplando um processo de formação profissional que atenda as 
demandas sociais, em cumprimento a Resolução CNEICES no 3, de 07 de novembro de 2Cl01, 
que institui as diretrizes curriculares do Curso de Enfermagem e ainda as Resoluções CNE!CP 
no 1 e CNEICP no 2, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as diretrizes curriculares para 
formação de professor da educação básica; 

Considerando, finalmente, o que consta no Processo no 014358107-92 e 
o que decidiu referido Conselho em sessão desta data; 

R E S O L V E :  

Art. 1" Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação Enfermagem, 
modalidade Bacharelado-Licenciatura, no Campus Univerisitário I, com 

sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, vinculado ao Centro de Ciênciias Bio1ógic:as e 
da Saúde. 

Art. 2" O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem 
constitui um instrumento que norteia o processo de formação acadêmica 

fündamento em conhecimentos técnico-científicos requeridos para o exercício das competências 
e habilidades do profissional. 

Art. 3" O Curso de Graduação em Enfermagem tem como objei.ivo a formação 
acadêmica do aluno pautada no desenvolvimento das seguintes 

competências fündamentadas nas teorias científicas: 
a) Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilkação 

da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo; 
b) Ser capaz de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e 

custo-efetividade, da força de trabalho, de metlicamentos, de 
equipamentos, de procedimentos e de práticas baseadas em evidtwcias 
científicas; A 
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c) Ser acessíveis e manter a confidencialidade das inforniações a eles 
confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público 
em geral; 

d) Assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 
comunidade; 

e) Tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administra.ção tanto da 
força de trabalho quanto dos recursos fisicos e materiais e de 
informação, aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores 
ou lideranças na equipe de saúde; 

f )  Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua fornnação, quanto 
na sua prática; 

g) Apreender a exercitar o planejamento como organizadlor da prática 
pedagógica desejada, concretamente motivado; 

h) Tomar decisões metodológicas com base em urri diagnósxico 
reflexivo, considerando sob aspecto da relação teoria-prática as 
situações e as necessidades detectadas; 

i) Planejar práticas pedagógicas, baseadas na perspectivas da promoção 
da saúde, propondo ações mediadoras da integração teoria-prática, 
através da articulação ensino-serviço-comunidade; 

j) Valorizar e utilizar o planejarnento, como instrumento organizador da 
proposta pedagógica desejada, no cotidiano da educação profissional 
em saúde. 

Art. 4" O Curso de Enfermagem com base em sua concepção, finalidade e 
objetivos, deverá dotar a formação profissional do enfermeiro de uma 

visão generalista, humanística, crítica e reflexiva, com competência técnico-cientifica pautada 
em princípios éticos e legais, capaz de: 

a) Atuar nas áreas de saúde pública e hospitalar, nas atividades de 
assistência individual e coletiva prestada a criança, ao ad01esceni.e~ a 
mulher, ao adulto e ao idoso, considerando o períil epidemiológicc~ e o 
quadro sanitário do Estado e da região; 

b) Administrar o processo do trabalho e da assistência cle enfermagem 
em hospitais gerais, ambulatórios e rede básica de saúde; 

c) Desenvolver pesquisa de cunho científico e intelectual; 
d) Conhecer e intervir no processo saúde-doença do inclivíduo-fanúlia- 

comunidade, com ênfase as demandas epidemiológicas local, regional 
e nacional; 

e) Participar do processo do desenvolvimento da ciência e da arte do 
cuidar, como instrumento de interpretação e intervençião profissional, 
nos diferentes níveis de atenção a saúde, assegurando a sua 
integralidade; 

f )  Atuar na formação continuada de recursos humanos e gerencianiento 
dos serviços de saúde; 
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3 
g) Desenvolver o processo ensino-aprendiagem como docente na 

formação de profissionais nas áreas de Enfermagem, ina Educação 
Básica e Profissional, dotado de qualidades humanas, intelectuais e 
afetivas relacionadas com as perspectivas de compreensão da 
realidade social e sua transformação. 

Art. 5" O Curso de Enfermagem fùncionará no tumo diurno, regime semestral, 
sistema de créditos, com 72 (setenta e duas) vagas, ofertadas anualmente 

através de processos seletivos, com entrada semestral. 

Art. 6" Para a integralização curricular do curso deverão ser observados os 
prazos, compreendendo tempo médio 10 (dez) semestres, equivalente a 

cinco anos e máximo 15 (quinze) semestres letivos, equivalente a sete anos e meio. 

Art. 7" A carga horária total do Curso corresponde a 5.775 (cinco mil setecentas e 
setenta e cinco) horas, equivalente a 263 (duzentos e seissenta e ti-ês) 

créditos teórico-práticos, compreendendo os conteúdos essenciais por campos de sa.ber 
distribuídos no quadro abaixo: 

1 Ciências Biológicas e da Saúde 1 960 1 4 2  1 1  - ( 53 1 
Atividades de Ensino 

I Ciências Humanas Sociais 1 285 , 1 9 1 - 1 - 1  19 1 

CRT I CRP I C R E ~  
Carga horária 

I Atividades Complementares I 210 - 0 7  - 1 07 1 

Créditos 

Ciências da Enfermagem 

Disciplinas Optativas 

I Monografia de Conclusão de Curso I 180 1 2 - 1 - 1  12 I 

Art. 8" A organização curricular do Curso de Enfermagem está articulada em 
tomo de conteúdos essenciais contemplando os diversos calmpos do saber 

inter-relacionados aos eixos temáticos integradores do processo de saúde-doença do cidadão, da 
família e da realidade epidemiológica profissional e educacional, assegurando as ações do cuidar 
em enfermagem. 

4.005 

135 

Art. 9" As práticas pedagógicas constituem um componente curricular 
obrigatório para a formação do profissional em enfermagem, modalidade 

Bacharelado-Licenciatura, carga horária de 420 (quatrocentas e vinte) horas, distribuídas a partir 
do 3" ao 8" período, correlacionando os conteúdos das disciplinas teóricas-prf~ticas aos eixos 
temáticos integradores, detalhados no Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 10 

8 6 

09 

Os conteúdos curriculares estão distribuídos na matriz curriculai. por 
disciplinas em sequência aconselhada e período letivo, como segue: 

- O  2-7 Edl 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
Fundação Instituída nos termos da Lei 5.1 52 de 2111 011 966 

São Luís - Maranhão 

3" Período 7 

1 Total I 2 1  / 09 1 38 1 5851 I 
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1 5" Período 1 

6" Período 

Disciplinas 
Saúde da Mulher 
Doenças Transrnissíveis 
Atenção Básica em Saúde LI 
Didática para Ações Educacionais em Saúde 

Práticas Pedagógicas 

Eixo Integrador 

Total 

CH CR 
Semanal 

13 
07 
07 
04 

04 

02 

37 

T 
07 
04 
03 
04 
- 
- 

18 

'1 05 

P 
03 
02 
02 
- 

02 

O 1  

10 
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7" Período 
CR 

Disciplinas T 1 P , 

Saúde da Criança e Adolescente 06 03 12 Q) 

rd * 
Optativa I1 03 - 03 - 0  
Metodologia da ação educativa em saúde 04 - 04 60 o 2 .a - 

c3 0 

1 Optativa TI1 03 1 - 03 i 45 m z  

/ Monografia I 
I 

05 - 06 1 90 
Práticas Pedagógicas - 03 06 1 90 

- 
Eixo Integrador - 0 1 02 i 30 
Total 25 1 07 1 40 

1 8" Período 1 

Disciplinas 
Gestão e Gerência da Rede Hospitalar 

Saúde do Idoso 

04 

Disciplinas 

CR 

7 o 
Avaliação da ação educativa em saúde i 601 1 a c3 

- 

Práticas Pedagógicas 
Eixo Integrador 
Monografia I1 
Estágio Curricular de Licenciatura I 
To tal 

T 
03 

02 

CH 

03 
O1 

1 - 

- 
- 

06 

Estágio Curricular I - Bacharelado 
Saúde do Adulto e Idoso 1 - 1 03 1 09 

Semanal 
07 

06 
- 

- 
15 

CR 
T 1 E 

I Gestão e Gerência da Rede Básica e 1 - 1 03 ( 09 1 135 1 

P 
02 

02 

~ o t a l -  - 
105 - 
90 

O4 I 
- 
- 

C H  
Semanal / Total 3 

E 
- 
- 

06 
02 
06 

- 
08 

" I I 1 Total 
I - 1 12 1 36 

03 

03 

1 Hospitalar 

09 

40 

03 
03 

Atenção Básica em Saúde 
Estágio Curricular - Licenciatura II 

09 
09 

- 
- 
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10" Período 
Disciplinas 1 CR 

I Total - 12 36 1 540 1 A 

Estágio Curricular 11 -Bacharelado 
Saúde da Criança e adolescente 

CH 

I 
I I 

L 

Saúde Mental 

Estágio Curricular Licenciatura III 

Art. 11 Será exigido do aluno o cumprimento da carga horária de: 210 (duzentas 
e dez) horas, equivalente a 07 (sete) créditos práticos em Atividades 

Acadêmicas Complementares (ACC), integralizadas ao longo de sua formaç,ão acadênuca, 
obedecendo aos parâmetros de pontuação definidos em normas complementares. do Colegiado 
do Curso. 

Semanal 

09 

Art. 12 A operacionalização do Estágio Supervisionado obedecerá as normas 
complementares do Colegiado do Curso, em consonância com a legislação 

vigente. 

T 
- 

Total 
135 

13 5 Saúde da Mulher 

- 

Art. 13 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na forma d.e Monografia, 
constitui um requisito obrigatório para a graduação, inos termos das 

normas complementares do Colegiado do Curso e da legislação vigente. 

E 
03 

Art. 14 Será exigido do aluno o cumprimento de 03 (três) disci,plinas eletivas, 
com carga horária de 45 (quarenta e cinco) horas cada, tot.alizando em 135 

(cento e trinta e cinco) horas, escolhidas dentre as enumeradas no rol de conteúdos eletivos 

- 

03 

03 

Art. 15 A avaliação do aluno deverá basear-se nas competênci;as, habilidades e 
conteúdos curriculares, utilizando metodologias e critérios para 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e do próprio curso, em i;onsonância com 
as legislações do Sistema Nacional de Avaliação- SINAES . 

Art. 16 A Coordenação do Curso ficará a cargo do Coordenador e do Cole:giado, 
da forma disciplinada no Regimento da Universidade. 

03 

09 

09 

Art. 17 Os programas das disciplinas deverão ser estruturados a partir das 
ementas, entendidas como síntese dos conteúdos necessários a cada 

unidade, não cabendo interpretá-las como programas de atividades acadêmicas. 

09 

135 

135 
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Art. 18 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino, ouvidos 
o Colegiado do Curso e o Conselho do Centro de Ciências Biológicas e Ida 

Saúde. 

Art. 19 A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicaçzio, revogaclas 
as disposições contrárias. 
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
São Luís, 28 de maio de 2007. 

Prof. ~ r .  +ND() ANTONI~  GU..S,RÃES RAMOS 
Presidente 


