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3. OBJETIVO GERAL 

EMENTA 

 

 

 

 

 

CURSO DE ENFERMAGEM 
 

1. CARACTERIZAÇÃO DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: Seminários Interdisciplinares I Ano/semestre: 2021.2 

Código da Disciplina: 06798 Período: 9º 

Carga Horária Total: 40h 
Carga Horária Teórica: 00 
Carga Horária Prática: 40h 

Pré-Requisito: Não se Aplica Co-Requisito: Não se Aplica 

 

Profa. Ligia Braz Melo, Mestranda. 

 

Fundamentação teórico-metodológica para resolução de problemas oriundos de situações de saúde. Método de resolução de problemas de 

Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Evidências científicas para tomada de decisão e fundamentação do 

cuidado de Enfermagem. Políticas públicas de saúde. Apresentação de seminários. Desenvolvimento de habilidade de autocrítica e 

autoavaliação. 

 

 

Desenvolver o pensamento crítico-reflexivo e a capacidade de julgamento clínico de Enfermagem e tomada de decisão baseada em evidências 
científicas. Análise do perfil epidemiológico do país e da microrregião, problematização, planejamento e resolução de problemas. Apresentação 

  de seminários.  

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Unidades Objetivos Específicos 

Seminário – Técnica de estruturação: como 
realizar um seminário 

Aprender a metodologia de organização e realização de um seminário. 

Painel e mesa redonda para incrementar e 
inovar o um seminário 

Reconhecer a importância de uma mesa redonda para construção e reconstrução do 
conhecimento. 
Realizar e /ou participar de uma mesa redonda. 

Educação permanente 
Reconhecer a importância da educação permanente para atualização e melhoria do 
processo de trabalho em enfermagem. 

 

Especialidades de Enfermagem (LATO SENSU) 
Conhecer as áreas de especialização em Enfermagem no país. 
Entender o papel e as atribuições dos Enfermeiros especialistas em diferentes áreas de 
atuação. 

Inovação e Tecnologia em Enfermagem 
Reconhecer a importância da inovação e da tecnologia para o desempenho profissional de 
enfermagem e buscar conhecimento sobre o emprego de diferentes tecnologias. 

Humanização e Qualidade do cuidado de 
Enfermagem 

Conhecer e discutir sobre a Política de Humanização do cuidar e os programas de Qualidade 
de serviços de saúde. 

2. PROFESSOR(ES) 
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7 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

 

Grupos 

Data  

Conteúdo 

Estratégia de 
ensino- 

aprendizagem 

Aulas Local 

 

Grupos 
TODOS 

 

18/08/2021 
Apresentação do Plano de Ensino, 
explicação do cronograma e divisão de 
grupos. 
Disponibilização no ambiente virtual dos 
temas do seminário. 

Aula expositiva 
dialogada 

Práticas Sala de aula 

TODOS 20/09/2021 Anexar no AVA estudo dirigido sobre 
mesa redonda e temas do seminário 

Tarefa Práticas AVA 

TODOS 02/10/2021 Encontro presencial/ remoto para 
discussão dos temas do seminário. 

Tutoriais Práticas Remoto ou Sala de 
aula 

TODOS  

04/10/21 

Estruturação do seminário e tutorias 
 

Orientações 

Orientações Práticas CHAT/ AVA 

G1; G2 E 
G3 

16/10/2021 Postagem material de apresentação para 
correção e devolutiva de materiais 
SLIDES 

Tarefa Pratica AVA 

TODOS 20/10/2021 Apresentação de Seminários: 

 
Especialidades de enfermagem(Grupo 3) 

 

Inovação e tecnologia da Informação e 
comunicação em enfermagem (Grupos 
1 e 2) 

Seminário e mesa 
redonda 

Práticas Remoto ou Sala de 
aula 

G1; G2 E 
G3 

Até 21/10/2021  

Entrega auto avaliação no AVA 
Tutoriais Práticas AVA 

TODOS  

(13-18/12) 

CONSTRUÇÃO APRESENTAÇÃO 
 
 

AVALIAÇÃO 
TEMAS 
apresentados 

 *** 

G4  

16/12/21 
Postagem material de apresentação para 
correção e devolutiva de materiais 
SLIDES 

Tarefa Pratica AVA 

TODOS 18/12/2021 Apresentação de Seminários: 
 

Humanização e Qualidade do cuidado 
deEnfermagem (Grupos 4) 

Seminário e mesa 
redonda 

Práticas Remoto ou Sala de 
aula 

G4 Até 19/12/2021 Entrega auto avaliação no AVA Tutoriais Práticas AVA 

−  

−  

−  

−  

−  
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Aulas práticas – presenciais e on-line 

 

Aula expositiva dialogada, seminários, oficinas, fórum de discussão, roda de conversa, Tecnologias da Informação e Comunicação –vídeos, 
filmes, Data SUS 
Recursos: Quadro-branco/pincel, projetor multimídia, livros, ebook, fotocópias, reportagens, vídeos, filmes, artigos científicos, computador, celular 
e internete programas remotos para interação síncrona. 
Recursos de Acessibilidade disponíveis aos acadêmicos 
O curso assegura acessibilidade metodológica, digital, comunicacional, atitudinal, instrumental e arquitetônica, garantindo autonomia plena do 

  discente.  

 

 
 

09. PROCESSO AVALIATIVO DA APRENDIZAGEM 

1ª Verificação de aprendizagem (V. A.) – valor 0 a100 pontos 
Estudo dirigido – 0 a 50 pontos. 

Planejamento do seminário – 0 a 50 pontos. 
 

2ª Verificação de aprendizagem (V. A.) – valor 0 a 100 pontos 

Tutorias (nota individual) – 0 a 20 pontos. 
Apresentação do seminário – 0 a 80 pontos. 

 

3ª Verificação de aprendizagem (V. A.) – valor 0 a 100 pontos 

Autoavaliação em mesa redonda – 0 a 50 pontos. 
Estruração do seminário - 0 a 50 pontos 

 

ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS 

• Nas três VAs – O pedido para avaliação substitutiva tem o prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de cada avaliação com apresentação 
de documentação comprobatória (§ 1º e § 2º do art. 39 do Regimento Geral do Centro Universitário UniEVANGÉLICA). A solicitação deverá 
ser feita através do Sistema Acadêmico Lyceum obrigatoriamente. 

• Nas três VAs – O pedido para Revisão de nota tem o prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da publicação, no sistema acadêmico  
Lyceum, do resultado de cada avaliação. (Art. 40 do Regimento Geral do Centro Universitário UniEVANGÉLICA). 

• Atribui-se nota zero ao aluno que deixar de submeter-se às verificações de aprendizagem nas datas designadas, bem como ao que nela se utilizar 
de meio fraudulento. (Capítulo V Art. 39 do Regimento Geral do Centro Universitário UniEVANGÉLICA) 

 

Condição de aprovação 

Considera-se para aprovação do (a) acadêmico (a) na disciplina, frequência mínima igual ou superior a 75% da carga horária e nota igual ou 
superior a sessenta (60) obtida com a média aritmética simples das três verificações de aprendizagem. 

 

 

 

 

 
 

 
Complementar: 
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