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RESUMO 

Educação e saúde são atributos indispensáveis para o desenvolvimento individual e 
coletivo. Ao longo de gerações, valores em diferentes áreas do conhecimento, 
são construídos em família e por outras instituições formais e não formais de 
educação. Com a modernização e a sociedade globalizada, os valores em saúde 
têm sido ainda mais disseminados por meios digitais, pela mídia e por setores, como 
os da indústria e do comércio. Entretanto, a principal ferramenta construtora de 
valores fundamentados na ciência é a universidade. Culmina no ensino superior a 
formação e certificação profissional de um indivíduo bem como seu desenvolvimento 
cultural e social. Neste âmbito, parece fazer sentido que princípios norteadores da 
promoção da saúde associem-se aos percursos da educação superior. O objetivo 
dessa investigação foi identificar e descrever como a promoção da saúde se 
apresenta em projetos político pedagógicos no Ensino Superior. A análise 
documental de natureza qualitativa e descritiva foi utilizada como método para esta 
pesquisa. O objeto de estudo foram projetos pedagógicos dos cursos de 
enfermagem, ciência da computação e pedagogia de uma instituição de ensino 
superior na zona sul da cidade de São Paulo. Os documentos foram estudados por 
meio da análise de conteúdo na modalidade temática. Os resultados apresentam a 
promoção da saúde nos documentos sob um enfoque preventivo e curativo, com 
ênfase no desenvolvimento integral do ser humano e no desenvolvimento de um 
estilo de vida saudável para o egresso universitário e para as pessoas que serão por 
ele atendidas. Descreve-se com ênfase nos três Projetos Pedagógicos pesquisados 
que a promoção da saúde pode ser encontrada na organização didático pedagógica 
dos cursos da Instituição em suas linhas de pesquisa institucionais, no perfil do 
egresso, na contextualização do curso na comunidade, nos projetos de extensão, na 
implicação com a fundamentação filosófica e institucional e com a realidade social e 
cidadã circundante e em especial por meio do componente curricular Princípios de 
Vida Saudável que se faz presente em todos os Projetos no corpo de disciplinas 
obrigatórias. Concluímos pela análise documental que os três Cursos de Ensino 
Superior investigado estão exercendo em seus Projetos Político Pedagógicos um 
espaço formador atuando no perfil de seus egressos em formação e na sociedade 
como veículos de educação e promoção da saúde. Como Programa de Mestrado 
Profissional em Promoção da Saúde temos a responsabilidade de fomentar essa 
reflexão em fóruns do Ensino Superior e ampliar essa reflexão com outros cursos 
dentro e fora dos muros da IES investigada. 
 
 
Palavras-chave: promoção da saúde; análise documental; ensino superior; projeto 
político pedagógico. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Education and health are indispensable attributes for individual and collective 
development. Throughout generations, values in different areas of knowledge are 
built in the family and by other formal and non-formal institutions of education. With 
modernization and globalized society, values in health have been further 
disseminated through digital media, the media and sectors such as industry and 
commerce. However, the main building tool of values based on science is the 
university. The formation and professional certification of an individual as well as his 
cultural and social development culminates in higher education. In this context, it 
seems to make sense that guiding principles of health promotion should be 
associated with the pathways of higher education. The objective of this research was 
to identify and describe how the promotion of health presents itself in political 
pedagogical projects in Higher Education. Documentary analysis of a qualitative and 
descriptive nature was used as a method for this research. The object of study were 
pedagogical projects of the courses of nursing, computer science and pedagogy of a 
higher education institution in the south zone of the city of São Paulo. The 
documents were studied through content analysis in the thematic modality. The 
results point out that the promotion of health is presented in the integration of 
practical theory, in the egress profile delineated in some courses, in the institutional 
research lines, in a discipline common to all university courses, in the methodological 
proposal, in the implication with the philosophical foundation And institutional and 
with the surrounding social and citizen reality. It is suggested, however, to rethink a 
framework for health promotion in the university environment in an even more 
intentional way in structuring the different political pedagogical projects of course. 

 

Keywords: health promotion; Documentary analysis; higher education; 
Pedagogical political project. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A promoção da saúde sempre presente em minha vida de forma direta e 

indireta na área e me estimulando a compartilhar o conhecimento. 

 

No início de 2015 fui convidada a lecionar para o Curso de Administração do 

UNASP-SP. Em sala de aula percebi mais avidamente a necessidade que o aluno 

tem não apenas do aprendizado do conteúdo específico da disciplina, mas também 

de um incentivo à promoção da saúde, a fim de que seu melhor desempenho possa 

se manifestar de forma mais plena, pois “o período de formação constitui-se um 

tempo, onde os alunos vivem a experiência do autoconhecimento como parte do 

preparo para ser profissional” (OLIVEIRA e CIAMPONE, 2006). 

 

Ao ingressar na docência universitária, um campo de trabalho ainda novo 

para mim comecei a entender que meu plano de ensino e também dos colegas do 

curso estavam subordinados ou pelo menos deveriam estar em harmonia com os 

documentos oficiais que regulam a Educação Superior no país. 

 

Assim observei que meu plano de ensino semestral também estaria alinhado 

ou não a outras orientações em educação de documentos oficiais e técnicos de 

âmbito mais abrangente e mais especificamente ainda ao Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC). Como sempre tive interesse pela área da saúde e nos caminhos que 

poderíamos perseguir na sua promoção e na interface saúde, comunicação e 

educação, já me questionava se os documentos maiores que regiam minha prática 

pedagógica com os discentes do ensino superior estabeleciam alguma interface 

normativa ou sugestiva com relação à promoção da saúde na educação superior. 

 

Estaria a promoção da saúde presente em algum documento que forma um 

bacharel em geral como no curso de Administração no qual eu trabalhei? O perfil do 

egresso desenhado para esses cursos prevê a formação integral de um profissional 

inclusive no cuidado com a sua própria saúde? 
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Ao fazer estes questionamentos, confirmei a relevância de aprofundar a 

compreensão de algumas finalidades e intenções da missão universitária. Nessa 

aproximação me deparei com os diferentes documentos que norteiam os caminhos 

da educação universitária sejam eles de caráter oficial ou institucional, e entre eles o 

projeto político pedagógico e sua relevância no contexto da Educação Superior. 

 

O Projeto Político Pedagógico entra neste cenário como um “instrumento 

teórico-metodológico a ser disponibilizado, podendo ser reconstruído e utilizado por 

aqueles que anseiam por mudanças nos âmbitos da educação e da saúde”. 

(CENTRO UNIVERSITARIO; 2014; p.17). Um projeto pedagógico é necessário a 

normatização e se apoia aos pilares da regulamentação do ensino conforme 

estabelecido por normas institucionais e governamentais. 

 

A promoção da saúde sempre esteve implícita no ensino, tendo-se em vista que 

um sistema cultural, inexoravelmente, influencia a vida humana e as organizações 

sociais. Populações expostas a processos educativos sofrem transformações 

significativas em seus modos de agir e pensar, em todos os aspectos. O 

conhecimento, considerado o principal instrumento de transformação, pode melhorar 

a forma de contextualização das ações humanas de forma crítica e reflexiva. Com 

isto, os paradigmas que influenciaram seus hábitos de vida são confrontados na 

medida em que eles despertam no indivíduo a concretização do que se considera 

“empowerment” (do inglês empoderamento) em saúde pública. É este 

empoderamento do indivíduo que o torna mais confiante e mais seguro de suas 

responsabilidades. A conquista da saúde requer certo grau de responsabilidade, o 

qual é reforçada pela educação.  

 

A valorização do individuo e a saúde só podem ser promovidas em sociedades 

que compreendem a importância do viver com qualidade. O sistema de ensino é 

criado em todas as sociedades organizadas e suas diretrizes e normas visam 

garantir a educação integral. 

 

O ambiente universitário é considerado o topo da cadeia de processos 

educativos. Estes são sustentados pela pesquisa e pela extensão, os quais auxiliam 
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o ensino tanto no eixo horizontal como no vertical. O ambiente universitário é capaz 

de construir e acelerar o desenvolvimento de qualquer organização social. Sua 

importância foi conquistada por seus efeitos irrefutáveis, e passou a ganhar 

destaque junto às instituições governamentais que buscaram garantir os benefícios 

da educação a toda população, visando o desenvolvimento e o fortalecimento das 

nações. Estabeleceu-se para isso, um conjunto de instrumentos normativos às 

ações universitárias, e foi criado o modelo de estrutura normativa conhecida como 

projeto pedagógico dos cursos superiores. O projeto pedagógico passou a ser uma 

espécie de cartilha do que deve ocorrer no ensino superior. Devido ao fato desses 

projetos fazerem parte de regulamentações de instituições governamentais um 

projeto pedagógico também é político, pois é regido por leis federais, estaduais ou 

municipais que orientam a condução do ensino da forma como a Universidade o 

estabelece com base em diretrizes nacionais. 

 

No entendimento de Ilma Passos de Alencar Veiga (2003) o Projeto Político 

Pedagógico (PPP), seja tanto na formação do aluno no ensino básico como no 

preparo de um profissional no ensino superior, terá como intenção maior a sua plena 

formação, pois: 

 

O projeto político-pedagógico visa à eficácia que deve decorrer da 
aplicação técnica do conhecimento. Ele tem o cunho empírico-
racional ou político-administrativo. Neste sentido, o projeto político-
pedagógico é visto como um documento programático que reúne as 
principais idéias, fundamentos, orientações curriculares e 
organizacionais de uma instituição educativa ou de um curso 
(VEIGA, 2003, p.271). 

 

Entender o papel do Projeto Político Pedagógico (PPP) é essencial para 

desenvolvê-lo bem, para o alcance do objetivo a que se destina. Ele existe para dar 

um norte, ser um orientador, um planejamento não concluído que pode e deve ser 

modificado à medida das necessidades, como descrito no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(UNASP), cenário deste estudo. 

 

“O Projeto Político Pedagógico é o plano global da instituição. Pode 
ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um 
processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se 
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objetiva na caminhada, que define claramente o tipo de ação 
educativa que se quer realizar, a partir de um posicionamento quanto 
à sua intencionalidade e de uma leitura da realidade”. 

(PDI,CENTRO UNIVERSITÁRIO, 2014-2018, p. 17) 

 

O PPP sempre terá uma intenção ideológica em seu horizonte e pode ou não 

servir a ideais democráticos e de melhoria da qualidade de vida, educação, 

cidadania para muitos, projetando a formação dos universitários com equidade e 

equilíbrio.  Ele é elemento chave para o planejamento e desenvolvimento de um 

Curso, e ele deveria se constituir como proposta de construção coletiva. Nele devem 

estar definidas as finalidades e necessidades dos alunos, professores, funcionários 

e comunidade escolar. Por isso, não poderia ser entendido como um documento 

acabado, mas sim, em construção, tendo em vista, que com o passar do tempo 

algumas práticas possam ser revistas e modificadas, de maneira contextualizada 

com as demandas e necessidades de determinado tempo e espaço. 

 

E nesse momento, uma questão a ser levantada é se o Projeto Pedagógico 

de um curso, que define o rumo e as finalidades do mesmo, incluiria a saúde 

individual e coletiva como proposta? E que visão de saúde ele explicita? 

 

Inicialmente, a saúde deve ser conceituada, entendida, discutida e 

contextualizada. A necessidade por saúde vem mediante seu entendimento. Existem 

várias definições de saúde e cada área da ciência a explora sob um foco específico. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde não apenas como a ausência 

de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Hoje 

este conceito já está mais amplo e há ainda quem o questione, como mencionado 

por Segre et al. p. 31, (1997) 

 

A definição de saúde da OMS está ultrapassada porque ainda faz 
destaque entre o físico, o mental e o social. Mesmo a expressão 
“medicina psicossomática”, encontra-se superada, eis que, graças à 
vivência psicanalítica, percebe-se a inexistência de uma clivagem 
entre mente e soma, sendo o social também inter-agente, de forma 
nem sempre muito clara, com os dois aspectos mencionados. A 
continuidade entre o psíquico e somático tem sido objeto de uma 
série de investigações. Se o psíquico responde ao corporal e vice-
versa, fala-se, então, de um sistema onde não se delineia uma nítida 
divisão entre ambos. 
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Em novembro de 1986 houve a Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde em Otawa, Canadá. Nesse evento foi elaborada a conhecida 

Carta de Otawa, documento que contribuiu para o início do movimento de uma nova 

saúde pública em todo o mundo em que a saúde é um bem essencial e considerado 

o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal do ser. Além 

disso, é uma importante dimensão da qualidade de vida (CARTA DE OTAWA, 

1986). 

         Falar de saúde implica em saber qual é a realidade e vivenciar a nuance de 

uma realidade que nem sempre é comum a todos, como explicitado na carta de 

Ottawa (1986) 

 

A Resolução 58.33 da Assembléia Mundial da Saúde de 2005 diz 
que todos devem ter acesso a serviços de saúde sem necessidade 
de sacrifícios financeiros. Mas nem sempre essa é a realidade. “Há 
diversos fatores que podem favorecer ou não a saúde, e eles podem 
ser políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, 
comportamentais e biológicos”. 

 

Neste cenário surge a necessidade da promoção da saúde que tem o papel 

de viabilizar essas condições para que a saúde seja obtida e os objetivos propostos 

sejam conquistados. 

 
“O uso do conceito de promoção da saúde é anterior a Conferência 
de Ottawa, como é o caso do Informe Lalonde, primeiro documento 
oficial a usar o termo promoção da saúde. (LOPES; et al.2010, 
p.462) 

 

Poderia a saúde se manifestar por si só, sem que a promovêssemos ou 

estimulássemos dentro do ambiente universitário ou em outros espaços de 

formação? 

 

 Em 2016, completa trinta anos de existência desse importante documento, a 

carta de Ottawa, e pode refletir nas mudanças e conquistas até aqui alcançadas. 

Nesta carta, o conceito de promoção da saúde é descrito como: 

 

Processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 
sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 
controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-
estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber 
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identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um 
recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a 
saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 
pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da 
saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para 
além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar 
global (CARTA DE OTAWA, 1986). 

 

A promoção da saúde na universidade pode ser considerada como fator de 

relevância na concretização dos projetos desenvolvidos pelos docentes e por 

auxiliadores do ensino. É possível que muitos professores tenham tido um despertar 

para a importância deste enfoque, na área educativa tendo em vista da saúde de 

seus alunos, interessando-se de forma pessoal e timidamente, do ponto de vista 

profissional. O interesse por trabalhar e avançar muito além do ensino prescrito em 

sua disciplina é algo intuitivo de um educador treinado. 

 

O docente tem consciência que pela sua atitude, pelas suas escolhas, 

principalmente se forem professores engajados com o desenvolvimento integral dos 

estudantes, poderão assim inspirá-los a mudanças e escolhas mais saudáveis para 

o seu dia a dia.  

 

Ensinar saúde ainda faria parte de um ensino implícito ou oculto, e que pode 

ou não se manifestar nas salas de aula e no desenvolvimento que ocorre na relação 

entre o professor e seus alunos. 

 

Levanta-se, então outro questionamento mais explícito sobre a temática da 

promoção da saúde em documentos oficiais e institucionais. Poder-se-ia ampliar 

este aspecto à luz do principal instrumento, o PPP, que oficialmente normatiza todas 

as ações do ensino superior em cada uma das disciplinas ensinadas?. 

 

Esta é uma das maneiras que se pode apresentara problemática dessa 

investigação, ao analisar o PPP com foco na promoção da saúde e seus 

desdobramentos e perspectivas. 

 

A missão universitária, incluindo a promoção da saúde, é apresentada em 

publicações como um elemento importante na consecução plena de seus objetivos: 
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Todos estes papéis oferecem oportunidades para uma universidade 
influenciar a saúde e a qualidade de vida de seus membros e a 
comunidade externa, contribuindo para o conhecimento e o reforço 
da cidadania. Universidades Promotoras de Saúde integram o 
comprometimento com a sociedade, em seu amplo aspecto, nas 
políticas e práticas universitárias (MELLO et al 2010, p.685).  

 

O acesso à saúde e a educação são garantidos por lei e fundamentados na 

constituição brasileira vigente (BRASIL, 1988). Portanto, todos os indivíduos devem 

gozar desses benefícios, independente das condições socioeconômicas e culturais 

ou por problemas de saúde. Entretanto, sabe-se que um indivíduo enfermo fica 

limitado ao acesso à educação durante a sua enfermidade. Assim sendo, a saúde 

pode ser um fator limitante à educação. O mesmo raciocínio pode ser feito ao se 

imaginar um indivíduo desprovido de instrução. Incorre que o indivíduo sem a 

capacidade de se instruir sofre grande agravo a sua condição de saúde, tanto por 

desconhecer o acesso, como por não compreender que o principal agente de saúde 

é o próprio beneficiário. 

  

Percebe-se, como isso, que a negligência ao ensino, em alguns aspectos 

poderia ser ainda mais danosa à educação quanto ao que se poderia imaginar. Ao 

observar um ingressante do ensino superior, subentende-se que este aprendiz já 

possui em si condições mínimas de compreender a magnitude da saúde individual e 

coletiva. Porém, saúde requer ações dinâmicas. É preciso promover saúde, ou seja, 

mover a saúde em benefício próprio, inicialmente. E, secundariamente, promover a 

saúde do outro. Qualquer negligência neste sentido suscitaria perda progressiva de 

valores de saúde na prática, ainda que provida de conhecimento ou ciência. Estudos 

demonstram que o abuso de drogas ilícitas e a exposição a fatores de risco 

aumentam a mortalidade e a morbidade em universitários, dados estes que 

merecem considerável atenção por parte das instituições competentes (NEWBURY-

BIRCH et al, 2001; BUELNA et al, 2009).  

 

Em qualquer sociedade, a educação engloba os processos 

de ensinar e aprender, e isto é transmitido às gerações subsequentes. Portanto, a 

educação envolve conceitos de socialização e endoculturação. Na educação 

superior, a prática educativa formal ocorre de forma intencional, com objetivos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socializa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Endocultura%C3%A7%C3%A3o
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determinados. Entretanto, a educação deve transpor o ambiente escolar, incluindo-

se a educação não formal.  
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2.  OBJETIVO 

2.1. Objetivo geral 

  

Analisar o enfoque da promoção da saúde e sua influência em projetos 

político pedagógicos de cursos universitários. 

  

  

2.2. Objetivos específicos 

 

Identificar a inserção da promoção da saúde no ensino superior. 

Descrever de que forma a promoção da saúde se apresenta em três 

projetos pedagógicos de cursos do Ensino Superior. 
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Saúde, promoção da saúde e educação em saúde  

 

A interpretação de saúde é multidimensional e requer uma análise que deve 

incluir vários fatores, como a alimentação, a atividade física e o acesso aos sistemas 

de saúde, dentre outros (SEGRE e FERRAZ, 1997). Por este motivo, a saúde já 

passou por inúmeras interpretações ao longo da história das civilizações. A palavra 

“saúde” vem do latim salute e pode ser definida de diversas formas. Sabe-se que os 

fatores ambientais, que estão em constante mudança, interferem na visão de saúde 

de uma população. Com isso, espera-se que o conceito ou os conceitos de saúde 

passem por constantes reformulações e atualizações.  

 

Atualmente, para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de 

saúde tornou-se mais amplo e abrange não somente o bem estar físico, mas, 

também, as dimensões psicológicas e sociais, e não simplesmente a ausência de 

doenças. Esta visão parece estar inserida dentro de uma visão perfeita de saúde e 

poderia ser facilmente criticada por tratar-se de um conceito ideal e não prático aos 

padrões de vida que estão sob influência de variáveis inúmeras e inconstantes. 

Segundo Segre e Ferraz (1997) definir a saúde como um estado de completo bem-

estar faz com que a saúde seja algo ideal, inatingível, e assim essa definição não 

poderia ser usada como meta em serviços de saúde. 

 

A definição atual de saúde adotada no Brasil nas políticas que orientam as 

ações de saúde pública em todo o território nacional, norteando os profissionais 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, sanitaristas, dentre 

outros, encontra-se na Lei número 12.864, de 24 de setembro de 2013, que 

modificou o artigo terceiro da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. A nova Lei diz 

que: 

 

Para se operar a política de saúde, incluindo a de promoção da 
saúde, é necessária a consolidação de práticas voltadas para 
indivíduos e coletividades, em uma perspectiva de trabalho 
multidisciplinar, integrado e em redes, de forma que considere as 
necessidades em saúde da população em uma ação articulada entre 
os diversos atores em um determinado território. (BRASIL; 2014; p.7) 
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Tal parâmetro norteia o regulamento para todas as ações de promoção da 

saúde pública no Brasil, com o intuito de prover cuidados de acordo com as 

necessidades de cada indivíduo ou grupo. Assim, os profissionais que atuam na 

promoção da saúde devem atentar para o caráter subjetivo da saúde em cada 

indivíduo e nas comunidades alvo de análise e possíveis intervenções (MACHADO e 

WANDERLEY, 2012, LIMA et al.). 

 

Entende-se a promoção da saúde como a dimensão propositiva mais ampla 

dos programas nacionais e internacionais de saúde uma vez que tem a intenção de 

fomentar e capacitar pessoas e comunidades para modificarem os determinantes 

da saúde, conforme citados anteriormente nos fundamentos norteadores e 

condicionantes do sistema único de saúde (SUS). A promoção da saúde se dá 

quando esta capacitação aplica-se em benefício da própria qualidade de vida, 

segundo a Carta de Ottawa de 1986, documento que se tornou referência para as 

demais Conferências Internacionais de Promoção da Saúde, promovidas pela OMS 

(PEREIRA LIMA et al., 2007). Observa-se com isso, que a promoção da saúde 

requer um processo contínuo de ensino-aprendizagem, fundamentais para a 

apropriação das habilidades e competências na promoção da saúde. Este conceito é 

amplamente conhecido como o “empoderamento” (do termo em inglês 

empowerment) de indivíduo e comunidades e está relacionado às ações de saúde 

coletiva. Portanto, necessariamente este é um processo que envolve a educação a 

serviço da saúde. 

 

A Portaria de nº 2446, de 11 de Novembro de 2014, publicada pelo Ministério 

da Saúde, redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). A 

justificativa é a necessidade de atualizar a PNPS e garantir sua consonância com os 

princípios e diretrizes do SUS. Por essa razão determina: 

Art. 1º Esta Portaria redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS). 

Art. 2º A PNPS traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial 

teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de 
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produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e 

cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

buscando articular suas ações com as demais redes de proteção social, com ampla 

participação e controle social. 

Art. 5º Entre as diretrizes da PNPS: I - o estímulo à cooperação e à articulação 

intra e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da 

saúde; 

V - estimulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, 

conhecimentos e evidências que apóiem a tomada de decisão, a autonomia, o 

empoderamento coletivo e a construção compartilhada de ações de promoção da 

saúde; 

VI - apoio à formação e à educação permanente em promoção da saúde para 

ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos gestores e 

trabalhadores de saúde, bem como o incentivo ao aperfeiçoamento de habilidades 

individuais e coletivas, para fortalecer o desenvolvimento humano sustentável; 

Art. 9º São Eixos Operacionais da PNPS, entendidos como estratégias para 

concretizar ações de promoção da saúde, respeitando-se valores, princípios, 

diretrizes e objetivos: 

VI - educação e formação, enquanto incentivo à atitude permanente de 

aprendizagem sustentada em processos pedagógicos problematizadores, dialógicos, 

libertadores, emancipatórios e críticos; 

 

3.2. Educação, universidade e projeto político pedagógico. 

 

Os conceitos de educação são muito amplos e abrangem todas as áreas do 

conhecimento. Nas diversas situações de ensino/aprendizagem, um indivíduo deve 

aprender a identificar e a descobrir conhecimentos, a mobilizá-los de forma 

contextualizada (DIAS, 2010). Neste processo, decisões e comportamentos 

envolvem recepção de estímulos, esquemas de percepção, pensamentos, 
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avaliações e julgamentos até a ação, que é o resultado ou consequência deste 

processo. A base da educação parece residir em processos precoces do 

desenvolvimento do indivíduo e persistem por toda a vida (WHITE, 2007). Os 

primeiros anos de vida pós-natais são períodos quando a apreensão e compreensão 

do ensino e disciplina são mais eficazmente cultivados A autora sugere que a mente 

humana deve ser estimulada, pois a utilidade de um indivíduo dependerá 

grandemente de uma educação apropriada (WHITE, 2007). A educação permitirá o 

desenvolvimento e a construção de competências, o que implica na tomada de 

decisão do sujeito, com resolução de situações e reconstrução de conhecimentos. 

Em qualquer sociedade, a educação engloba os processos de ensinar e aprender, e 

isto é transmitido às gerações subsequentes. 

 

 Portanto, a educação envolve conceitos de socialização e endoculturação. 

Na educação superior, a prática educativa formal ocorre de forma intencional, com 

objetivos determinados. Entretanto, a educação transpõe o ambiente escolar, 

incluindo-se a educação não formal e a educação informal. A educação tecnológica 

e a educação científica são formas complementares do processo, o qual sofre 

mudanças variáveis ajustando-se a padrões sociais.  

 

A universidade se caracteriza por uma instituição que se desenvolve em 

várias áreas do saber, articuladas por meio de práticas inter e transdisciplinares, 

possibilitando assim, a universalidade de diversas áreas do conhecimento. No Brasil, 

as instituições de Ensino Superior são compreendidas como instituições públicas e 

privadas, cuja normatização encontra-se formalizada na Constituição de 1988 e na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9.394/1996, além de um 

grande número de decretos, regulamentos e portarias complementares. 

(BRASIL,1988) 

 

Um componente importante para avaliar os cursos superiores reside no 

projeto pedagógico do curso e se este atende as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) dos cursos de graduação no âmbito da formação profissional para cada 

curso, segundo processos normativos do INEP e MEC.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socializa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Endocultura%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_Tecnol%C3%B3gica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_Cient%C3%ADfica
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Projeto pedagógico é um instrumento norteador da formação, desenvolvido 

pela instituição de ensino que tem como proposta fazer uma ruptura com o presente 

e promessas para o futuro, ou seja, a promessa que cada projeto levará a um estado 

melhor do que o presente. Nessa perspectiva, o projeto pedagógico vai além de um 

simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. Ele deve ser 

dinâmico e ajustar-se ao tempo e circunstancias da educação vigente. O projeto não 

deve ser apenas um documento construído para posterior arquivamento ou 

encaminhamento às autoridades educacionais como prova do cumprimento de 

tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por 

todos os envolvidos com o processo educativo da escola. A identidade do aluno em 

formação profissional e o projeto pedagógico deve coexistir em sua essência 

(VEIGA, 2002). 

 

 

3.3. Educação em saúde na universidade 

 

O cotidiano das instituições de ensino superior se apresenta de forma 

complexa, tanto pelo detalhamento de atividades requeridas pela ação educativa, 

quanto pela diversidade de pessoas envolvidas na consecução das mesmas. Trata-

se de um espaço de convivência e interação entre seres humanos repletos de 

intenções e valores pessoais, o que torna difícil esperar igualdade nos planos, 

orientações, registros e ações, ou ainda, em diagnósticos setorizados. Mesmo 

analisando textos de natureza técnica no ambiente universitário, não podemos 

esperar uniformidade e coesão em todos os registros. 

 

       Um dos papéis da universidade inclui estimular a conscientização das 

comunidades locais sobre suas necessidades, bem como auxiliar o trabalho em 

colaboração para atingir melhores resultados em estratégias de promoção à saúde 

(ADDISON et al., 2015). O espaço universitário caracteriza-se por ser um ambiente 

dinâmico, interativo e marcado por um conjunto de ações previsíveis e imprevisíveis. 

Por isso, a capacidade de se adaptar e de se auto gerenciar face aos desafios 

físicos, sociais e emocionais é imprescindível tanto na saúde como na educação 

(JAMBROES et al., 2015). 
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A educação em saúde tende a receber maior atenção nos ambientes de 

ensino, pesquisa e extensão nos próximos anos, tendo-se em vista a sua relação 

direta com as crescentes ações de promoção à saúde no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) que tem investido esforços para efetivar a intersetorialidade. 

Entretanto, este incentivo ainda é incipiente ao que se pretende desenvolver, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Alguns autores sugerem que a ideia 

central e principal desafio é manter o foco nos determinantes de saúde 

socioeconômicos coletivos e ambientais, contribuindo para a promoção da saúde 

(JAMBROES et al., 2015). 

 

Para promover hábitos saudáveis em populações é necessário não somente 

transmitir informações sobre hábitos saudáveis. Essas informações devem envolver 

o entendimento e a adaptação desses hábitos frente ao ambiente de cada indivíduo. 

Para melhor compreensão da complexidade dos fatores que estão relacionados à 

promoção da saúde, deve-se considerar o papel que um indivíduo ocupa em seu 

ambiente, bem como as demandas psicossociais e culturais que cada setor implica 

(GARCÍA-UBAQUE et al., 2014). 

 

No Brasil, a educação em saúde tem se voltado para a questão de segurança, 

uma vez que a insegurança permeia a atmosfera em várias escolas e universidades 

independente do desenvolvimento do país (BONDÜ e BEIER, 2015). O sentimento 

de segurança no ambiente escolar parece interferir positivamente sobre o 

comprometimento de estudantes em suas atividades escolares (CÔTÉ-LUSSIER C e 

FITZPATRICK, 2016), sendo esta uma estratégia efetiva na promoção da saúde em 

educação. Portanto, instituições acadêmicas devem alcançar suas comunidades 

locais para, juntos, tratarem de questões de saúde que sejam específicas daquela 

localidade e que afeta a comunidade adstrita (ADDISON et al., 2015). A confiança 

que é atribuída a uma instituição de ensino superior deve ser guiada para o bem das 

comunidades, com poder de influência que possam ultrapassar as barreiras físicas 

do ambiente universitário, e alcançar os mais necessitados. Um processo de 

alavanca cultural, social e física acontece quando uma universidade se propõe 

vivenciar e promover a saúde por meio da educação em saúde.    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%C3%B4t%C3%A9-Lussier%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26976149
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4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa documental em três PPP de uma IES, 

desenvolvida em abordagem de natureza qualitativa, que utilizou em primeira 

instancia o método de análise documental seguido da análise de conteúdo na 

modalidade temática.  

 

4.1. Abordagem 

 

A proposta teórico-metodológica neste trabalho científico se desenvolveu por 

análise de documentos, por meio de uma abordagem investigativa e qualitativa das 

relações sociais e humanas com foco em dois temas, o campo da educação com 

foco no ensino superior e o campo da saúde com foco na promoção da saúde. 

 As abordagens investigativas de natureza qualitativa não possibilitam 

mensurar as variáveis estudadas, mas é muito efetiva por favorecer discussões 

reflexivas de setores pouco mensuráveis, ou variáveis relacionadas no aspecto 

humanístico e filosófico, especialmente durante as fases iniciais de consolidação de 

um projeto acadêmico. 

 Uma abordagem qualitativa na pesquisa parte do fundamento de que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito; pode-se criar assim, um vínculo 

considerável entre o mundo objetivo e a subjetividade desse sujeito. O objeto não é 

um dado inerte, neutro ou passivo; possui significados que são atribuídos e criados 

pelos sujeitos nas suas relações com o objeto. 

 Em ciências humanas e sociais, as pesquisas possibilitam identificar 

contradições de fenômenos complexos, imprevisíveis e de relações interpessoais e 

sociais originais (CHIZZOTTI, 2006). Segundo o autor, o desenvolvimento da 

investigação qualitativa em educação se fortaleceu, principalmente, na América do 

Norte. Até o final dos anos sessenta, as maiorias dos investigadores que utilizavam 

a abordagem qualitativa para esclarecer desafios educacionais pertenciam ou 

estavam vinculados à sociologia e a antropologia. Os métodos de investigação 

qualitativa representavam o espírito democrático em ascendência na década de 

sessenta (BOGDAN e BIKLEN, 1994).  
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A análise de dados qualitativos é um processo criativo, que exige rigor 

intelectual e dedicação. Não existe a forma melhor ou mais correta de fazê-la. Exige-

se sistematização e coerência do processo escolhido com o objetivo do estudo. Mas 

a leitura e análise criteriosa do material coletado na pesquisa qualitativa levarão em 

conta não apenas o que está explícito no conteúdo. 

 

 É preciso ir mais fundo, desvendando mensagens implícitas, contraditórias e 

até mesmo silenciadas. Do ponto de vista prático, os métodos e pensamento 

científico, requisitos de um programa de mestrado pode estar relacionado com o 

aumento de outras habilidades, mesmo entre profissionais da área de saúde 

(LAMBA et al., 2016). 

 

Uma metodologia de pesquisa qualitativa entendida aqui na expressão de 

Minayo (2010, p.10) como capaz de incorporar a questão do “Significado” e da 

“Intencionalidade” como inerentes aos atos pesquisados e suas intrincadas relações 

com as estruturas sociais vigentes, sendo essas últimas responsáveis muitas vezes 

pelo desencadear de um problema de pesquisa como também pela busca de 

“transformação” tendo em vista o alcance de “construções humanas significativas” e 

uma vida mais saudável e feliz.  

 

Dessa forma optou-se por uma pesquisa de natureza qualitativa tendo como 

objeto de análise um relevante documento orientador do trabalho formativo em cada 

curso de Ensino Superior que é o Projeto Político Pedagógico (PPP). Tomou-se 

como pressuposto inicial para escolha dessa abordagem de pesquisa que esse 

documento reveste-se de significado e intencionalidades para a formação de um 

profissional habilitado a atuar em determinada área do conhecimento. 

 

Ao se optar por uma abordagem e método qualitativo não se intentou de 

maneira simplória uma oposição aos estudos e investigações de natureza 

quantitativa, mas trabalhar na direção do objetivo e objeto de estudo que aqui se 

apresentam. Entende-se assim que a pesquisa do significado e das intenções de 
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uma vida mais saudável expressos em registros que se concretizem em um PPP 

poderão trazer, talvez, um número maior de perguntas do que respostas prontas.  

 

Buscou-se assim refletir em limites e possibilidades, buscar caminhos em 

meio à complexa tarefa de produzir conhecimentos, entendendo como diz Minayo 

(2010, p.10) à dificuldade dessa construção nas esferas humanas e sociais. 

 

 

4.2. Ambiente de pesquisa 

 

Fundada em 25 de janeiro de 1554, a cidade de São Paulo é uma das 

maiores metrópoles do mundo. Só o município de São Paulo, segundo dados do 

IBGE em 2010, a cidade possuía 11.253.503 habitantes. Em 2015, essa estimativa 

já chegava a 11,9 milhões de habitantes. A Instituição de Ensino pesquisada neste 

estudo está localizada na zona sul da capital paulista. É uma instituição centenária 

que oferece desde a Educação Básica à Pós-Graduação. Um aspecto diferencial 

desta Instituição de Ensino Superior, é o seu caráter filantrópico, que visa beneficiar 

a população que dela faz uso e permitir flexibilização social e cultural, sendo capaz 

de quebrar vícios de uma economia desigual.   

 

4.3. Método da análise documental 

 

A análise documental é um instrumento para confrontar hipóteses do 

pesquisador, fundamentando suas descobertas por meio de informações 

contextualizadas e que requer grande investimento de tempo e atenção do 

pesquisador para selecionar e analisar dados com todo cuidado e rigor científico 

(LUDKE e ANDRÉ, 2014).  

 

A análise documental incide sobre um objeto específico de estudo em suas 

considerações e trabalho, que é o documento em si. O professor Antônio Chizzotti 

(2006) conceitua documento como 

 

[...] qualquer informação sob a forma de textos, imagens, sons, 
sinais, etc., contida em um suporte material (papel, madeira, tecido, 
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pedra); fixados por técnicas especiais como impressão, gravação, 
pintura, incrustação etc. Quaisquer informações orais (diálogo, 
exposições, aula, reportagens faladas) tornam-se documentos 
quando transcritas em suporte material (CHIZZOTTI, 2006, p.109). 

 

A caracterização do tipo de documento a ser analisado em harmonia com os 

objetivos de pesquisa é um dos primeiros passos a serem observados no método da 

análise documental. Selecionamos nesta pesquisa um documento acadêmico de 

ordem técnica, designado como Projeto Político Pedagógico de Curso (PPC) na 

Instituição pesquisada, mas que aqui designamos apenas como Projeto Político 

Pedagógico (PPP). 

 

Documentos Institucionais como o Projeto Político Pedagógico de Curso 

(PPC) que são construídos em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais podem descrever de forma clara ou não as intenções, processos e 

resultados de ações pedagógicas desenvolvidas em determinado curso universitário. 

E na análise do PPP que procuramos tecer na acepção de Minayo (2010, p.10) os 

“significados” e “intenções” na direção da promoção da saúde no ambiente 

universitário. 

 

 

4.3.1. Critério de seleção dos documentos e temáticas 

  

Para essa investigação utilizamos como critérios para inclusão dos 

documentos institucionais ser designado como Projeto Político Pedagógico (PPP) na 

Educação Superior, o pertencimento às áreas da saúde, educação e exatas e, 

dentre esses, o primeiro curso de cada uma das três áreas oficializado na instituição 

de ensino pesquisada.  

Tendo em vista os cursos presentes na Instituição e os critérios acima 

descritos, os Projetos Políticos Pedagógicos arrolados para estudo foram 

identificados como: 

  

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO                                         

(CC) 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM (E) 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA (P) 
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Utilizamos como critérios de inclusão para a análise temática os seguintes 

Eixos dos Projetos Político Pedagógicos: Contextualização (necessidade social do 

curso), fundamentação (fundamentos filosóficos, técnicos e oficiais) e 

operacionalização com a formação didática pedagógica e perfil de formação do 

profissional em foco na especificação do ementário, excluindo as referências 

bibliográficas. Nesses eixos selecionamos os termos que comporiam as Unidades 

de Contexto (UC) e de Registro (UR): 

  

 Saúde; 

 Saudável e/ou 

 Desenvolvimento integral. 

 

4.4. Análise de conteúdo na modalidade temática  

 

Para organização e interpretação dos dados qualitativos de pesquisa optamos 

pela análise de conteúdo do tipo temática (MINAYO, 2010). Na expressão de Franco 

(2003) ao realizar uma análise de conteúdo deve-se evitar suposições subjetivas 

partindo do texto concreto selecionado para o estudo que nesse caso são os PPP. 

“Os resultados da análise de conteúdo devem refletir os objetivos da pesquisa e ter 

como apoio indícios manifestos e capturáveis no âmbito das comunicações emitidas 

[...] É, portanto no conteúdo manifesto e explícito que se inicia o processo de 

análise” (FRANCO, 2003, p.23).  E esse trecho maior selecionado "situa uma 

referência mais ampla para a comunicação. Em outras palavras, deve-se 

compreender o contexto da qual faz parte a mensagem que está se analisando" 

(MINAYO, 2015, p.87). A partir do tema selecionado na UC se montas a Unidade de 

Registro. 

 

Na primeira etapa foram trilhados os caminhos previstos pela técnica: pré-

análise, leitura flutuante e detalhada que ocorreu várias vezes com o marcador de 

texto do computador acionado para demarcar temáticas de interesse na área da 

promoção da saúde mesmo que diretamente não fosse encontrado o termo saúde 

escrito no registro. Foi a partir da leitura e releitura dos projetos pedagógicos que 

definiu delimitar três termos-chave: “Saúde”, “Saudável” e “Desenvolvimento 

Integral”.  

 

Nessa etapa de exploração do material foram selecionados e reorganizados 

os trechos completos que continham os termos chave. Esses trechos compuseram 

as Unidades de Contexto (UC) em sua primeira versão. Após uma nova leitura e 
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releitura foram eliminadas as UCs cujo sentido se relacionava a temas secundários 

de saúde.  

 
 Essa nova versão das UCs deu origem às Unidades de Registro (UR), que 

destacam os núcleos de significado dos contextos maiores selecionados. As UR 

destacaram a menor parte do conteúdo selecionado por meio dos termos chave em 

cada um dos eixos propostos. 

  

4.5. Aspectos éticos da pesquisa 

A importância dos cuidados éticos em pesquisa mesmo que os seres 

humanos não estejam em primeira análise contracenando como atores ou sujeitos 

da pesquisa. O foco dos estudos nessa investigação de natureza qualitativa incide 

em documentos de ordem oficial e técnica. No entanto os documentos técnicos, 

Projetos Pedagógicos de Curso vinculam-se a determinada Instituição educacional 

de ensino superior que é considerado menos invasivo manter o anonimato da 

mesma. Solicitou-se apenas uma carta do Diretor de Graduação (Anexo 

1) autorizando a análise documental nos PPCs institucionais. Em algumas escolas 

de ensino superior esse documento se encontra disponível online para consulta 

pública. No caso da instituição em foco os projetos na sua íntegra foram 

disponibilizados pela assessoria pedagógica do ensino superior mediante a 

autorização da diretoria acadêmica. 
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5. RESULTADOS 

 
A discussão dos resultados ocorreu por meio da análise da seleção de UR 

representativas de cada Projeto Político Pedagógico em questão a fim de analisar o 

papel da promoção da saúde no Ensino Superior e de repercutir no processo 

formativo dos cursos escolhidos na expressão do seu Projeto Político Pedagógico e 

respectivos eixos de análises. 

 

Os eixos de análise centrais foram: 

 

Contextualização, Operacionalização e Fundamentação e a partir dos 

mesmos foram organizados alguns subtítulos. 

 

 

Projeto Político Pedagógico – Ciência da Computação 

 

 

Contextualização 

 

Apresentação do Curso e entorno 

 

A UR que contextualiza a IES quanto à sua função social em relação à PS descreve 

as ações empreendidas para cumprir a missão. 

 
“O prestígio perante a comunidade advém em grande parte dos projetos de inclusão 

social que contemplam as necessidades da população do entorno e promovem 

melhoria da qualidade de vida da população: programas de atenção à saúde 

oferecidos no CENAPE e na Policlínica, parceria com o Governo Municipal na 

implantação do Programa de Saúde da Família (PSF), feiras de saúde, projeto de 

alfabetização solidária, parceria com o Governo Estadual na administração do 

restaurante da Rede Bom Prato em Santo Amaro, participação dos estagiários nas 

redes de ensino, nos sistemas de saúde e empresas da região e vários eventos 

socioculturais abertos à comunidade”.  (p.14) (URCC1) 
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Nessa direção, Mello et al (2010) considera que a Universidade é um espaço 

formador de opinião e também um veículo de transformação e PS. Seu grau de 

influência transcende seus muros e impacta desde seu entorno à sociedade como 

um todo, pois a teoria e prática caminham juntas em todas as ações desenvolvidas 

pelos acadêmicos e educadores, como destacaram os autores: 

 

Simultaneamente, universidades também constituem espaços sociais 
estratégicos para a PS por sua contribuição potencial à saúde de 
grupos populacionais específicos a elas relacionados, com 
consequente impacto sobre a população geral. Promover saúde, seja 
no âmbito acadêmico, seja nos serviços, implica proporcionar à 
população as condições necessárias para melhorar e exercer 
controle sobre sua saúde, envolvendo “paz, educação, moradia, 
alimentação, renda, um ecossistema saudável, justiça social e 
equidade”. (MELLO, et al, 2010, p.684/685) 

 

 

 

Fundamentação 

 

Organização Didática Pedagógica 

O Centro Universitário em função dos cursos que oferece, opera com 

diferentes linhas de pesquisa institucionais e dentre elas há uma intenção explícita 

de que a educação para a saúde e o estilo e qualidade de vida sejam temáticas de 

investigação no ambiente universitário, mesmo em cursos que não são da área da 

saúde especificamente como o Curso de Ciências da Computação que retoma em 

seu Projeto Político pedagógico a seguinte linha de investigação: 

 

{...} Educação para a Saúde e estilo e qualidade de vida. {...} (p.23) (URCC3) 

 

A formação holística do ser humano preconizada no Projeto Político Pedagógico em 

discussão revela o desdobramento de uma intenção voltada ao desenvolvimento 

integral do ser humano que se harmoniza com a filosofia de educação e saúde do 

ambiente universitário em foco. Esta intenção se harmoniza com o que é 

preconizado por Mello et al (2010) ao expressar: 
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Fundamentalmente, o próprio processo formativo de novos 
profissionais para a sociedade pode ocorrer de modo precocemente 
atrelado aos conceitos e práticas da PS; ou seja, além de uma 
vivência interiorizada individualmente pelo profissional em sua 
aprendizagem, o próprio ambiente da aprendizagem atuaria como 
uma exterioridade contextual influenciando a absorção de valores e 
práticas vinculadas à PS. O desenvolvimento de projetos de PS 
dentro do espaço das universidades tem sido reconhecido como uma 
alternativa intersetorial viável, que resulta em melhores processos 
formativos e na melhoria da qualidade de vida de uma importante 
parcela da população. ”(MELLO, et al, 2010, p.686). 

 

 

 O interessante é desvelar essa intenção em aspectos práticos atrelados aos 

próprios princípios metodológicos ao buscar o entendimento de um processo de 

avaliação formativa, ou seja, de uma avaliação dialógica, participativa, que 

comunique ao aluno avanços e retrocessos, que ao se colocar a serviço das 

aprendizagens e da reorientação em processo, tenha como horizonte o 

desenvolvimento integral do graduando em formação: 

 

{...} “O curso de Ciência da Computação busca uma proposta de avaliação formativa 

comprometida com o desenvolvimento integral do ser humano”. (URCC5)   

O pressuposto do desenvolvimento integral do ser humano apresentado no Projeto 

Político Pedagógico do curso de Ciências da Computação parece seguir na direção 

de um discurso que preze pela qualidade e eficiência em exames nacionais externos 

de larga escala que muitas vezes são pautados apenas por valores competitivos e 

economicistas e que Sobrinho (2010, p.207) alerta para os educadores estarem 

atentos, pois, essa cultura pode colocar o processo avaliativo na contramão ficando 

“em lugar da formação integral do cidadão profissional”. 

 

Operacionalização 

  

O item Estrutura Curricular do Curso não possuía nenhuma das palavras de seleção 

desta pesquisa por isso não foi citado e passamos para o item operacionalização. 

 

A disciplina Princípios de Vida Saudável se apresenta nos três Projetos Políticos 

Pedagógicos, investigados nesta pesquisa,  fazendo parte do corpo teórico-filosófico 
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institucional, independente da área de formação do graduando. Revela-se como 

uma política filosófica da instituição que é de natureza comunitária e confessional: 

 

“A disciplina {...}Princípios de Vida Saudável{...} complementará o perfil dos 

egressos, contribuindo para formar profissionais capazes de atuar harmoniosamente 

dentro do contexto social”.(p. 28 e 29) (URCC4)  

A ementa desse componente curricular também envolve o “estudo dos 

princípios de vida saudável e implicações no desenvolvimento da qualidade de vida” 

(p.102). (URCC7)  

Garben et  tal (2006) defende com base na LDB a flexibilização curricular que 

possibilita à IES ampliar o ensino, inserindo no currículo aspectos filosóficos e 

práticos, voltados para a formação específica e geral, ou seja, o preparo para „‟ a 

vida .„‟em família e em sociedade. 

 

Em 1996, o Ministério da Educação estabeleceu as orientações para 
diretrizes curriculares propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) e propôs que o currículo das universidades deveria 
abranger objetivos, seleção de conteúdos, métodos e processos de 
avaliação coerentes com aspectos filosóficos, científicos, 
tecnológicos, sociológicos e políticos nos quais se processa a 
informação. As alternativas de inovação do ensino com base nessa 
legislação devem incluir a organização institucional, a autonomia 
acadêmica, o compromisso social do ensino e a flexibilidade 
curricular. A autonomia acadêmica deve levar em conta o 
reconhecimento das obrigações da universidade com a sociedade e 
formar profissionais comprometidos com a relevância, a qualidade, o 
custo-efetividade e a equidade da atenção à saúde (GARBIN, et al 
2006, p.7). 
 

 

 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem 

 

Contextualização 

 

Apresentação do curso e entorno: 
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“O Curso de Enfermagem do Centro Universitário, desde sua criação em 

1968, tem contribuído para a transformação da realidade social e de saúde, 

especialmente nas suas circunjacências”. (p.8) (URCE1) 

 

A razão de existir do Curso de Enfermagem do Centro Universitário em 

estudo é transformar e impactar a sociedade, em especial o entorno onde está 

localizado o campus universitário. Por isso: 

 

As profissões de saúde devem ser medidas primeiro pelo nível de 
saúde da população que depende de seus serviços e não pela 
complexidade da preparação científica e tecnológica dos seus 
profissionais. Assim, o que se observou no ensino superior das 
profissões de saúde, ao longo dos anos, foi uma profunda, 
dissociação entre sua dinâmica e as necessidades da maioria da 
população, um verdadeiro divórcio (GARBIN, et al 2006, p.7) 
 
 
 

A influência do curso de Enfermagem do Centro Universitário se faz notar por 

meio da participação dos egressos que atuam na região tanto em nível preventivo 

quanto curativo, em Unidades Básicas de Saúde e em instituições hospitalares. 

Durante os anos da Graduação, os alunos têm tido oportunidade de atuar em 

campos de prática, tanto na rede pública quanto privada {...} (URCE12) 

 
 

 

Fundamentação 

 

           Concepção do Curso de Enfermagem 

 

“O enfermeiro é o profissional de saúde que direciona suas ações para a 

assistência de enfermagem ao indivíduo {...} nos níveis de promoção, prevenção, 

tratamento, recuperação e reabilitação de saúde, com ênfase na integralidade da 

atenção”. (p.19). (URCE4) 

 

“O Curso de Enfermagem do Centro Universitário foi concebido com o 

compromisso de propiciar uma formação generalista que atenda às necessidades 

sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), e que assegure, 
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prioritariamente, a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento prestado à população” {...}. (URCE5) 

 

{...} o Curso de Enfermagem do Centro Universitário forma enfermeiros para 

atuarem em todo o Brasil {...} ao retornarem aos seus Estados de origem reforçam 

os contingentes locais de profissionais de saúde, contribuindo para a melhoria da 

saúde local. (URCE7) 

 

A formação atual de enfermeiros no Brasil apresenta como alguns de 
seus desafios o envolvimento em mudanças e inovações nos 
desenhos curriculares e nas propostas de ação tendo em vista o 
marco legal das Diretrizes Curriculares Nacionais da Enfermagem de 
2001 e a relevância que assume o contexto social e os problemas da 
realidade concreta na formação do profissional de saúde com um 
trabalho que beneficie a integralidade do cuidado no Sistema Único 
de Saúde ( SUS)  (SILVA et al, 2012). 
 

 

{...} o curso de enfermagem tem, ao longo dos anos, buscado inovar e se 

adaptar, mantendo sempre a qualidade de ensino, às novas realidades de contexto 

educacional, social e de saúde da população brasileira {...}. (URCE13) 

 

A concepção do presente projeto pauta-se na cosmovisão bíblico-cristã, no 

arcabouço teórico e programático do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

entendimento da Saúde como condições dignas de vida e na relevância do trabalho 

em equipe multidisciplinar em saúde. (p.27). (URCE14). 

 

Dessa forma o Projeto Político Pedagógico volta-se a uma proposta curricular 

integrada e inovadora para a formação do profissional da saúde em articulação com 

os demais componentes curriculares de formação, integrando ensino, pesquisa e 

extensão com o desenvolvimento de um estilo de vida mais saudável não apenas do 

indivíduo em si, mas do grupo no qual está inserido: 

 

Uma proposta curricular deve, portanto, articular os saberes para que 
seja capaz de superar a dicotomia teoria/prática e básico/profissional, 
a fragmentação do conhecimento, o inchaço do currículo, a 
desarticulação pedagógica dos professores, a presença quase 
exclusiva dos conhecimentos conceituais e a desagregação entre 
ensino, pesquisa e extensão, problemas crônicos da formação em 
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saúde. Ou seja, faz-se necessário uma teorização e uma prática 
capaz de informar/transformar as práticas pedagógicas vigentes na 
formação dos profissionais da saúde (KELLER-FRANCO; KUNTZE e 
COSTA, 2012). 
 

 

Princípios Metodológicos 

 

      O Projeto Pedagógico proposto pauta-se nos seguintes princípios: 

 

 Confluência dos processos de desenvolvimento do pensamento, sentimento e 

ação; 

 Formação baseada na captação e interpretação da realidade com 

sensibilidade às  

questões emergentes da assistência à saúde, do ensino e do entorno social;{...} (p. 

28). (URE17) 

 

O Curso de Enfermagem do Centro Universitário é permeado pelas crenças e 

valores a seguir descritos: 

 homem, como criatura divina e cidadão, tem direito à saúde,{...}(URE18) 

 saúde-doença é um processo dinâmico, determinado por múltiplos fatores e 

pelo contínuo agir do homem frente ao universo físico, mental e social em que 

vive; 

assistência global à saúde compreende a integração das ações preventivas, 

curativas e de reabilitação realizadas por diversas profissões, dentre as quais 

a Enfermagem; (URE19) 

 

Operacionalização 

 

Objetivos, Perfil do Egresso, Competências e Habilidades: 

 

{...} Formar enfermeiros motivados a interferir nos problemas de saúde da 

população, considerando fatores socioeconômicos, políticos, ambientais e culturais 

que influenciam o processo saúde/doença dos indivíduos{...}. (URCE25) 
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{...} perfil do formando egresso/profissional o enfermeiro com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva.{...} Capacitado a atuar com senso 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano, sabendo interagir com a equipe multidisciplinar de saúde. 

(p.32) (URCE28) 

{...} Ser um centro formador de recursos humanos habilitados a atuar com 

eficiência na atenção à saúde humana em seus diferentes níveis. 

Constituir-se um espaço prestador de serviços na promoção de saúde, 

preventiva e curativa, {...}. (URCE30) 

{...} Assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; cuidar 

da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como 

enfermeiro; (URCE50) 

A Universidade tem como papel interagir com a comunidade local onde esta 

inserida. GARBIN et al argumenta sobre isso e reforça que: 

O real papel da universidade seria o de identificar corretamente os 
problemas de saúde de cada município ou região e dizer como pode 
resolvê-los, ou seja, o ensino e a pesquisa devem ser direcionados 
para ações de impactos sociais que possibilitem melhores condições 
de vida para a população. Assim os egressos estarão preparados 
para o mercado de trabalho e ao mesmo tempo cientes do seu 
compromisso de devolver à sociedade tudo que lhes foi ensinado. 
(GARBIN et al ,2006; p.9) 
 
 
 

Iniciação científica  

 

{...} o Centro Universitário propõe as seguintes linhas de pesquisa para os 

cursos de saúde, incluindo o curso de enfermagem:  

 

- Saúde ambiental 

- Bem estar social e saúde mental  

- Alimentação e promoção da Saúde 

- Educação para a saúde  

- Atividade Física e promoção da saúde  

- Reabilitação em saúde (URCE59) 
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O processo de iniciação científica desenvolvido no Curso, prepara o aluno para após 

a conclusão do Curso, ter uma motivação e mais conhecimento para a próxima 

etapa da jornada universitária: a pós-graduação. 

 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – Saúde  

 

 Administração Hospitalar e Gestão de Serviços de Saúde com Foco no SUS 

 Enfermagem em Saúde Coletiva com Atuação no Programa Saúde da Família 

 Saúde Preventiva e Natural 

 Saúde Pública e Gestão de Unidades de Saúde com Ênfase no PSF 

(Programa de Saúde da Família) (URE71) 

 

 

Enquanto a mudança na graduação e a implementação das diretrizes 
curriculares na área da saúde não entrarem na agenda institucional, 
incluindo as pró -reitorias de graduação, o potencial dos movimentos 
de mudanças será sempre limitado. Será mais difícil atingir o núcleo 
duro da organização da graduação e, em consequência, as 
mudanças serão ainda periféricas. E mais, as políticas de saúde e de 
educação, para favorecer a formação de profissionais com perfil 
adequado à atenção à saúde de qualidade, também não podem se 
restringir à graduação. Precisam atingir também as políticas de 
especialização, de residência, de pós-graduação stricto sensu. “Não 
é demais lembrar o poder, o impacto e a influência que as pós-
graduações detêm sobre a graduação, com seu status de produtoras 
de conhecimento”. (MELLO et al; 2010;p.687) 

 

Extensão 

 

Constata-se na dimensão da extensão universitária e nas trocas que a mesma 

permite realizar com o entorno universitário a possibilidade de difusão e 

compartilhamento de saberes produzido pela pesquisa, construídos com o saber 

popular ou mesmo reconstruídos por meio do ensino. Esse diálogo com a 

comunidade interna e externa à Instituição Educacional permite um crescimento 

conjunto, participativo e cidadão. 
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Os programas de extensão existentes na enfermagem são: 

 

 Programa de Enfermagem em Saúde Mental com atendimento à comunidade 

vinda em demanda espontânea ou encaminhada das Unidades Básicas de 

Saúde parceiras do PSF para o cuidar de clientes com transtornos mentais 

nos diversos ciclos de vida.  (URE68) 

 Feira da Saúde, um programa multiprofissional de atendimento à população de 

uma área do entorno do Centro Universitário feita uma vez por semestre, 

envolvendo o atendimento gratuito de saúde {...} (URE69) 

 

                       Dentro do conceito de promoção da saúde na Universidade a 

extensão universitária desenvolve seu papel servindo à comunidade como frisa 

SANTOS et al: 

 
A extensão universitária é compreendida como uma atividade 
acadêmica que pressupõe a integração entre a comunidade 
universitária e a sociedade, sob forma de programas, projetos, 
cursos, eventos, publicações entre outras. Enquanto uma função 
acadêmica da universidade, a extensão objetiva integrar ensino-
pesquisa voltado para a prestação de serviços junto à comunidade. 
(SANTOS, ROCHA, PASSAGLIO, 2016, p.24)  
 
 
 

A extensão universitária é um canal para a promoção da saúde e essa integração 

comunidade/universidade resulta em benefícios para ambos os envolvidos. O Curso 

de Enfermagem deste Centro Universitário leva isso a sério e por essa razão possui 

os programas de extensão citados anteriormente. A promoção da saúde é uma 

realidade neste curso universitário que em sua essência foi criado para promover 

saúde. 

 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia  

 

 

 Fundamentação 

 
Organização Didático-Pedagógica: 
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Ter ciência do valor de se manter a boa saúde e a qualidade de vida, a partir 

de conhecimentos fisiológicos, exercícios físicos, boa alimentação e entre outras 

atitudes coerentes com as leis da saúde bíblico-cristã. (URCP2) 

 

Perfil do Egresso/Competências e habilidades/Formação pessoal 

Adquirir conhecimentos básicos de fisiologia e decidir-se por um estilo de vida 

saudável. (URCP3) 

Há uma clara intenção na formação do futuro professor de que um estilo de 

vida mais saudável faz parte do perfil do egresso e assim há necessidade de que as 

ações do curso sigam na direção desse de um compromisso visando  promoção da 

saúde do graduando, de tal forma que os princípios sejam internalizados, 

vivenciados e acompanhem o percurso pessoal e profissional  em harmonia com a 

filosofia cristã de educação e saúde. “Com a saúde física e a correção de caráter 

deve estar combinada a alta qualificação profissional” (WHITE, 2008, p.172). 

A Pedagogia Adventista preconiza no perfil do educador cristão, dentre outros 

aspectos o cuidado com a saúde física e mental de forma específica. Dessa forma 

espera-se que procure sempre mais buscar em sua vida a vivência das leis de 

saúde (PEDAGOGIA ADVENTISTA, 2009). 

 

Operacionalização 

 

Componente Curricular: 

Disciplina: Princípios de Vida Saudável (URP1) 

 

Ementa: 

Estudo dos princípios de vida saudável e implicações no desenvolvimento da 

qualidade de vida.(URP4) 

Ao realizar uma extensa pesquisa nas licenciaturas brasileiras que a partir de 

seus documentos oficiais têm como objetivo formar professores para a educação 

básica: educação infantil; ensino fundamental; médio; profissionalizante, educação 

de jovens e adultos; educação especial; tomou-se como conjunto amostral 71 cursos 

de Pedagogia, 32 de Língua Portuguesa, 31 de Matemática e 31 de Ciências 

Biológicas distribuídos igualmente por todo o país em diferentes categorias 
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administrativas e organização acadêmicas. Foram analisados projetos pedagógicos 

com seu conjunto de disciplinas e ementas. O mapeamento específico dos 

componentes curriculares dos cursos de Pedagogia no referido estudo compuseram 

3513 disciplinas (3.107 obrigatórias e 406 optativas) e apontou como resultado que 

apenas um grupo de optativas apresentou explicitamente questões relacionadas à 

saúde na formação do futuro professor. “Em torno de 25% das disciplinas optativas 

ofertadas que se enquadraram em “outros saberes”[...] trataram de questões como “ 

Nutrição, Higiene e Saúde”, “ O Escolar e a Droga”, etc. (GATTI, 2010, p.22). 

Pode-se que ainda são tímidas as iniciativas, em cursos de formação de 

professores, de se inserir em seus componentes curriculares a formação para a 

saúde. No caso da Instituição de Ensino Superior aqui pesquisada há uma disciplina 

obrigatória, relacionada à formação de princípios de vida saudável e que pode 

beneficiar a formação pessoal e profissional dos profissionais da educação.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 
A análise feita nos Projetos Político Pedagógicos desta instituição considerou 

a contextualização, operacionalização e fundamentação. Observou-se através da 

análise das UR representativas que o Centro Universitário promove a saúde nos 

documentos do Ensino Superior investigados sob o enfoque preventivo e curativo. 

 Dessa forma, por meio das análises temáticas feitas nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Ciência da Computação, Enfermagem e Pedagogia foi 

possível identificar a inserção da promoção da saúde no Ensino Superior. 

 

 A promoção da saúde se apresenta nos três projetos Pedagógicos na 

organização didático pedagógica dos cursos da Instituição em suas linhas de 

pesquisa institucionais, projetos de extensão e por meio da disciplina Princípios de 

Vida Saudável que se faz presente em todos os projetos no corpo de disciplinas 

obrigatórias.  

 

Sobre as Linhas de Pesquisa institucionais destaca-se que “educação para a 

saúde, estilo e qualidade de vida” estão presentes nas opções de estudos e 

pesquisas para diferentes áreas do conhecimento, não se restringindo apenas ao 

curso de saúde investigado. 

 

A Extensão Universitária apresenta-se nos Projetos Político Pedagógicos de 

Curso ora na contextualização do Curso, explicitando a preocupação da Instituição 

de Ensino Superior (IES) de promover a saúde por meio de projetos e programas 

socioculturais abertos à comunidade e como parte indissociável da função social da 

IES.  

 

O ensino, a extensão e a pesquisa são incentivadores da promoção da saúde 

por meio da ampliação, conhecimento e desenvolvimento integral do graduando. Por 

meio desse tripé, eles podem expandir os saberes profissionais em formação, 

discutir e praticar o conhecimento que transcende as portas da universidade. 
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O componente curricular Princípios de Vida Saudável objetiva no Projeto 

Pedagógico dos Cursos pesquisados complementar o perfil profissional dos 

egressos contribuindo para formar profissionais capazes de atuar com equilíbrio 

dentro do contexto social, atuando no seu desenvolvimento integral ( autocuidado) e 

de outras pessoas sob seus cuidados e educação.  

 

 Essa disciplina é parte da filosofia do Centro Universitário que se preocupa em 

promover a saúde e o bem-estar do aluno a fim de que isso seja uma realidade em 

sua vida e se tornem multiplicadores desse conhecimento no meio onde estiverem 

ou forem inseridos. 

 

Destacamos que no âmbito da formação inicial de professores no Brasil são 

praticamente inexistentes disciplinas obrigatórias que tratem da formação para a 

saúde (GATTI, 2010). 

 

A Pedagogia Adventista preconiza o cuidado com a saúde física e mental. 

Dessa forma há um constante estímulo na vivência e adesão de um estilo de vida 

mais saudável para professores, gestores e alunos. 

 

Promover saúde no âmbito pessoal e profissional é o objetivo da instituição 

que considera o Projeto Político Pedagógico um dos meios para tal. Afinal o PPP é 

um norte para onde a escola deseja ir.   

 

A escola assume a autonomia para traçar seus próprios caminhos e 
define as ações necessárias à formação que deseja que seja 
ofertada aos cidadãos. Isso nos remete aos eixos que devem compor 
o projeto político pedagógico, cuja finalidade é a de permitir que as 
relações de poder e de autoridade no espaço escolar sejam 
compartilhadas. (STEIDEL et al, 2009, p.4596 ) 

 

 

Há um caminho a se trilhar nas universidades para a promoção da saúde. Essa 

pesquisa pode e deve ter desdobramentos e ser expandida para outros centros de 

formação universitária. A presente pesquisa pode ser um incentivo para que sejam 

feitos mais estudos e análises de projetos pedagógicos a fim de que as políticas 

institucionais sejam repensadas na direção da promoção da saúde na universidade, 
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e os profissionais ali certificados se tornem promotores da saúde, a começar na sua 

vida. 

 

Concluímos pela análise documental que os três Cursos de Ensino Superior 

investigados estão exercendo em seus projetos pedagógicos norteadores um 

espaço formador atuando no perfil de seus egressos em formação e na sociedade 

como veículos de educação e promoção da saúde. 

 

Como Programa de Mestrado Profissional em Promoção da Saúde temos a 

responsabilidade de fomentar essa reflexão em fóruns do Ensino Superior e ampliar 

essa reflexão com outros cursos dentro e fora dos muros dessa IES. 
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 APÊNDICE 

APÊNDICE A: QUADRO ANÁLISE TEMÁTICA NO PPC CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 EIXOS DO PPP UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

1. Contextualização 
 
1.1 Apresentação do Curso e entorno 
 

 
 

O prestígio perante a comunidade advém em 
grande parte dos projetos de inclusão social 
que contemplam as necessidades da 
população do entorno e promovem melhoria 
da qualidade de vida da população: 
programas de atenção à saúdeoferecidos no 
CENAPE e na Policlínica, parceria com o 
Governo Municipal na implantação do 
Programa de Saúde da Família (PSF), feiras 
de saúde, projeto de alfabetização solidária, 
parceria com o Governo Estadual na 
administração do restaurante da Rede Bom 
Prato em Santo Amaro, participação dos 
estagiários nas redes de ensino, nos 
sistemas de saúde e empresas da região e 
vários eventos socioculturais abertos à 
comunidade.  (p.14) 

“O prestígio perante a comunidade advém 
em grande parte dos projetos de inclusão 
social que contemplam as necessidades da 
população do entorno e promovem melhoria 
da qualidade de vida da população:  
programas de atenção à saúde oferecidos 
no CENAPE e na Policlínica, parceria com o 
Governo Municipal na implantação do 
Programa de Saúde da Família (PSF), feiras 
de saúde, projeto de alfabetização solidária, 
parceria com o Governo Estadual na 
administração do restaurante da Rede Bom 
Prato em Santo Amaro, participação dos 
estagiários nas redes de ensino, nos 
sistemas de saúde e empresas da região e 
vários eventos socioculturais abertos à 
comunidade”.  (p.14) (URC1) 

 
2. Organização Didático-pedagógica 
 
 

O UNASP, em função dos cursos que 
oferece, opera com as seguintes linhas de 
pesquisa, a saber: 

{...} Educação para a Saúde e estilo e 

qualidade de vida.  (p.23) 

O UNASP, em função dos cursos que 
oferece, opera com as seguintes linhas de 
pesquisa, a saber: 
{...}Educação para a Saúde e estilo e 
qualidade de vida. {...} (p.23) (URC3) 
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2. Operacionalização 

 
3.1 Estrutura curricular do Curso 

 
 

A disciplina Ética Cristã, juntamente com as 
de Cosmovisão Cristã, Antropologia Cristã, 
Fundamentos do Cristianismo, Interpretação 
Bíblica da História, Princípios de Vida 
Saudável, Ciência e Religião e Religiosidade 
e Competência complementarão o perfil dos 
egressos, contribuindo para formar 
profissionais capazes de atuar 
harmoniosamente dentro do contexto social. 
(p. 28 e 29) 

“A disciplina {...}Princípios de Vida 
Saudável{...} complementarão o perfil dos 
egressos, contribuindo para formar 
profissionais capazes de atuar 
harmoniosamente dentro do contexto 
social”.(p. 28 e 29) (URC4) 

3.Operacionalização 
3.1 Estrutura Curricular do Curso 

 
 

 

Coerente com a filosofia educacional e com 
a concepção de homem sociedade e 
educação defendida pela instituição, o curso 
de Ciência da Computação busca uma 
proposta de avaliação formativa 
comprometida com o desenvolvimento 
integral do ser humano. 
(p.48) 

{...} “o curso de Ciência da Computação 
busca uma proposta de avaliação formativa 
comprometida com o desenvolvimento 
integral do ser humano”.(URC5)   

3.Operacionalização 
3.2 Ementário 

Título do componente curricular: 
Fundamentos do Cristianismo 
O grande conflito (GC) entre Cristo e 
Satanás; A rebelião de Lúcifer e suas 
estratégias; O plano da redenção e as 
estratégias de Deus; O desenvolvimento 
histórico do cristianismo no contexto do GC: 
estudo das diferentes fases de seu 
desenvolvimento, conforme a profecia de 
Apoc. 6 (os 7 selos e os 4 cavaleiros), e seu 
impacto na igreja cristã da atualidade; O 
confronto entre criacionismo e 
evolucionismo, no contexto do GC; A 
questão das origens e o exercício da fé; 
Evidências a favor de cada corrente de 
pensamento; A relação entre fé e ciência; A 
definição de conhecimento científico e 

Título do Componente Curricular 
A definição de conhecimento científico e 
conhecimento filosófico; Informações bíblicas 
que encontram respaldo científico; O espírito 
de profecia na igreja remanescente e as 
descobertas científicas na área de saúde.  
(p. 79).(URC6). 
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conhecimento filosófico; Informações bíblicas 
que encontram respaldo científico; O espírito 
de profecia na igreja remanescente e as 
descobertas científicas na área de saúde. (p. 
79) 
 

3.Operacionalização 
3.2 Ementário 

Título do componente curricular:Princípios 
da vida saudável 
Estudo dos princípios de vida saudável e 
implicações no desenvolvimento da 
qualidade de vida. (p.102) 
 

Título do componente curricular:Princípios 
da vida saudável 
Estudo dos princípios de vida saudável e 
implicações no desenvolvimento da 
qualidade de vida (p.102). (URC7) 
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 APÊNDICE B - PPP CURSO DE ENFERMAGEM 

EIXOS PPP UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

1. Contextualização 
1.1 Apresentação do Curso e Entorno 

 

O Curso de Enfermagem do Centro 
Universitário, desde sua criação em 1968, tem 
contribuído para a transformação da realidade 
social e de saúde, especialmente nas suas 
circunjacências. (p.8) 

O Curso de Enfermagem do Centro 
Universitário, desde sua criação em 1968, 
tem contribuído para a transformação da 
realidade social e de saúde, especialmente 
nas suas circunjacências (p.8)(UCRE1) 

O Município possui uma população de 
11.057.629 habitantes e 55.6% ou seja, 
6.147.765 habitantes são usuários do Sistema 
Único de Saúde. (p.11) 

O Município possui uma população de 
11.057.629 habitantes e 55.6% ou seja, 
6.147.765 habitantes são usuários do 
Sistema Único de Saúde. (p.11).(URCE2) 

 
1. Contextualização 
1.1 Apresentação do Curso e Entorno 

A cidade de São Paulo conta ainda com a rede 
“São Paulo Saudável”, que é um canal 
corporativo de TV digital exclusivo da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo, que tem o 
objetivo de levar uma programação voltada à 
promoção da saúde, e que pode ser assistida 
por toda a população que procura atendimentos 
em suas unidades. A rede consta de dois 
estúdios completos de TV e um sistema de 
transmissão fechado de vídeo digital em alta 
definição via satélite, com cerca de 1.400 salas 
de recepção em todas as unidades de saúde do 
municipo de São Paulo, incluindo todos os 
centros e postos de saúde, atenção médica 
ambulatorial, bem como 17 hospitais. Não é um 
canal público de TV. (p.11) 

A cidade de São Paulo conta ainda com a 
rede “São Paulo Saudável”, que é um canal 
corporativo de TV digital exclusivo da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 
que tem o objetivo de levar uma 
programação voltada à promoção da saúde 
{...}(URCE3) 

2. Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de 
Enfermagem 

O enfermeiro é o profissional de saúde que 
direciona suas ações para a assistência de 
enfermagem ao indivíduo, família e 
comunidade, nas instituições de saúde públicas 
e privadas, nos níveis de promoção, prevenção, 

 
O enfermeiro é o profissional de saúde que 
direciona suas ações para a assistência de 
enfermagem ao indivíduo{...}  nos níveis de 
promoção, prevenção, tratamento, 
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tratamento, recuperação e reabilitação de 
saúde, com ênfase na integralidade da atenção. 
(p.19) 

recuperação e reabilitação de saúde, com 
ênfase na integralidade da atenção. (p.19). 
(URCE4) 

2.Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de Enfermagem 

O Curso de Enfermagem do Centro 
Universitário foi concebido com o compromisso 
de propiciar uma formação generalista que 
atenda às necessidades sociais da saúde, com 
ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), e 
que assegure, prioritariamente, a integralidade 
da atenção e a qualidade e humanização do 
atendimento prestado à população do município 
de São Paulo, sem, contudo, perder a 
perspectiva regional, estadual e nacional, bem 
como atuante em campos missionários cristãos. 
(p19) 

“O Curso de Enfermagem do Centro 
Universitário foi concebido com o 
compromisso de propiciar uma formação 
generalista que atenda às necessidades 
sociais da saúde, com ênfase no Sistema 
Único de Saúde (SUS), e que assegure, 
prioritariamente, a integralidade da atenção e 
a qualidade e humanização do atendimento 
prestado à população” {..}.(URCE5)  

2.Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de Enfermagem 

Nesse sentido, a formação acadêmica proposta 
busca qualificar enfermeiros (as) frente aos 
princípios, diretrizes e práticas do Sistema 
Único de Saúde, por meio da compreensão das 
relações de trabalho em saúde e sociedade, 
visando ao aprimoramento da dinâmica de 
gestão, a qualificação dos processos de cuidar 
e a proposição de projetos de intervenção a 
partir do reconhecimento de diferentes 
demandas, sustentados por evidências 
científicas. (P.19) 

Nesse sentido, a formação acadêmica 
proposta busca qualificar enfermeiros (as) 
frente aos princípios, diretrizes e práticas do 
Sistema Único de Saúde {...}. (URCE6) 

 

Importante considerar, também, que o Curso de 
Enfermagem do Centro Universitário forma 
enfermeiros para atuarem em todo o Brasil, pois 
uma característica do curso é receber 
estudantes vindos de várias partes do país, que 
ao retornarem aos seus Estados de origem 
reforçam os contingentes locais de profissionais 
de saúde, contribuindo para a melhoria da 
saúde local. 

{...} o Curso de Enfermagem do Centro 
Universitário forma enfermeiros para atuarem 
em todo o Brasil {...} ao retornarem aos seus 
Estados de origem reforçam os contingentes 
locais de profissionais de saúde, contribuindo 
para a melhoria da saúde local. (URCE7) 
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Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde Nº. 
8.080, de 19/9/1990. 

Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde Nº. 
8.080, de 19/9/1990. (URCE8). 

 

Resolução CNS Nº. 287, de 8/10/1998, que 
relaciona as seguintes categorias profissionais 
de saúde de nível superior: Assistentes Sociais; 
Biólogos; Biomédicos; Profissionais de 
Educação Física; Enfermeiros; Farmacêuticos; 
Fisioterapeutas; Fonoaudiólogos; Médicos; 
Médicos Veterinários; Nutricionistas; 
Odontólogos; Psicólogos e Terapeutas 
Ocupacionais.  
Relatórios Finais das Conferências Nacionais de 
Saúde. 

{...}profissionais de saúde de nível superior: 
Assistentes Sociais; Biólogos; Biomédicos; 
Profissionais de Educação Física; 
Enfermeiros; Farmacêuticos; Fisioterapeutas; 
Fonoaudiólogos; Médicos; Médicos 
Veterinários; Nutricionistas; Odontólogos; 
Psicólogos e Terapeutas 
Ocupacionais.(URCE9) 
 
 

2.Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de Enfermagem 

A Trajetória dos Cursos de Graduação na 
Saúde no Brasil: 1991 a 2004. Brasília: Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, 2006. (p.20 e 21) 

A Trajetória dos Cursos de Graduação na 
Saúde no Brasil: 1991 a 2004. Brasília: 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, 2006. (p.20 e 
21). (URCE10) 

2.Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de Enfermagem 
 

Com a conquista do status de Centro 
Universitário, a instituição alterou sua estrutura 
administrativa-organizacional, passando a FAE 
a ser curso de Enfermagem e a integrar a 
Faculdade de Ciências da Saúde, que 
comportava, além deste, os cursos de 
Educação Física, Fisioterapia e Nutrição, cuja 
direção era assumida pela Enfª. Profª. Tânia 
Denise Kuntze.(p.22) 

Com a conquista do status de Centro 
Universitário, a instituição alterou sua 
estrutura administrativa-organizacional, 
passando a FAE a ser curso de Enfermagem 
e a integrar a Faculdade de Ciências da 
Saúde{...}. (URCE11). 

2.Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de Enfermagem 
 
 

A influência do curso de Enfermagem do Centro 
Universitário se faz notar por meio da 
participação dos egressos que atuam na região, 
tanto em nível preventivo quanto curativo, em 
Unidades Básicas de Saúde e em instituições 
hospitalares. Durante os anos da Graduação, os 
alunos têm tido oportunidade de atuar em 
campos de prática, tanto na rede pública quanto 

A influência do curso de Enfermagem do 
Centro Universitário se faz notar por meio da 
participação dos egressos que atuam na 
região tanto em nível preventivo quanto 
curativo, em Unidades Básicas de Saúde e 
em instituições hospitalares. Durante os anos 
da Graduação, os alunos têm tido 
oportunidade de atuar em campos de prática, 
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privada. Também, vêm participando de 
programas de extensão por meio dos quais é 
prestada assistência/cuidado, tanto em nível 
individual, quanto familiar e coletivo. (p.22) 

tanto na rede pública quanto 
privada{...}.(URCE12) 

2.Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de Enfermagem 

Diante do exposto, o curso de enfermagem tem, 
ao longo dos anos, buscado inovar e se 
adaptar, mantendo sempre a qualidade de 
ensino, às novas realidades de contexto 
educacional, social e de saúde da população 
brasileira, atendendo, com a formação 
diferenciada de seus egressos, às demandas da 
sociedade local, regional e nacional em saúde.   
(p.22) 

{...} o curso de enfermagem tem, ao longo 
dos anos, buscado inovar e se adaptar, 
mantendo sempre a qualidade de ensino, às 
novas realidades de contexto educacional, 
social e de saúde da população brasileira 
{...}. (URCE13) 

 
2.Fundamentação 
2.2 Princípios Metodológicos 
 

A concepção do presente projeto pauta-se na 
cosmovisão bíblico-cristã, no arcabouço teórico 
e programático do Sistema Único de Saúde 
(SUS), no entendimento da Saúde como 
condições dignas de vida e na relevância do 
trabalho em equipe multidisciplinar em saúde. 
(p.27) 

A concepção do presente projeto pauta-se 
na cosmovisão bíblico-cristã, no arcabouço 
teórico e programático do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no entendimento da Saúde 
como condições dignas de vida e na 
relevância do trabalho em equipe 
multidisciplinar em saúde. (p.27). (URCE14). 

2.Fundamentação 
2.2 Princípios Metodológicos 

 
Neste contexto, entende-se a Enfermagem 
como uma prática social historicamente 
determinada, que acontece em uma sociedade 
concreta, que tem o ser humano, a família e a 
comunidade como sujeitos da produção, difusão 
e aplicação de conhecimento e do exercício 
profissional. A Enfermagem é a ciência do 
cuidado. Fundamenta-se, principalmente, na 
Ética, no Processo Saúde/Doença, na 
Epidemiologia e na Integralidade da Atenção em 
Saúde, dispondo de um corpo de conhecimento 
que aborda o saber e o fazer nas várias 
dimensões do cuidar em enfermagem. (p.28) 

 
{...} entende-se a Enfermagem como uma 
prática social historicamente determinada, 
que acontece em uma sociedade concreta, 
que tem o ser humano, a família e a 
comunidade como sujeitos da produção, 
difusão e aplicação de conhecimento e do 
exercício profissional. A Enfermagem é a 
ciência do cuidado. Fundamenta-se, 
principalmente, na Ética, no Processo 
Saúde/Doença, na Epidemiologia e na 
Integralidade da Atenção em 
Saúde,{...}.(URCE15) 
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2.Fundamentação 
2.2 Princípios Metodológicos 

Nesse sentido, a formação acadêmica proposta 
busca qualificar enfermeiros (as) frente aos 
princípios, diretrizes e práticas do Sistema 
Único de Saúde, por meio da compreensão das 
relações de trabalho em saúde e sociedade, 
visando o aprimoramento da dinâmica de 
gestão, a qualificação dos processos de cuidar 
e a proposição de projetos de intervenção a 
partir do reconhecimento de diferentes 
demandas, sustentados por evidências 
científicas. (p.28) 

{...}a formação acadêmica proposta busca 
qualificar enfermeiros (as) frente aos 
princípios, diretrizes e práticas do Sistema 
Único de Saúde, por meio da compreensão 
das relações de trabalho em saúde e 
sociedade, visando o aprimoramento da 
dinâmica de gestão, a qualificação dos 
processos de cuidar e a proposição de 
projetos de intervenção {...} 
(URCE16). 

2.Fundamentação 
2.2 Princípios Metodológicos 

O Projeto Pedagógico proposto pauta-se nos 
seguintes princípios: 
confluência dos processos de desenvolvimento 
do pensamento, sentimento e ação; 
formação baseada na captação e interpretação 
da realidade, proposição de ações e intervenção 
na realidade; 
sensibilidade às questões emergentes da 
assistência à saúde, do ensino e do entorno 
social; 
valorização e domínio de um saber baseado no 
conhecimento já construído e que contemple o 
inédito; 
reconhecimento de que o aprendizado se 
constitui como um processo dinâmico, apto a 
acolher a motivação do sujeito e que contemple 
o desenvolvimento do próprio estilo profissional; 
articulação entre o ensino, a pesquisa e 
extensão. (p. 28) 

O Projeto Pedagógico proposto pauta-se nos 
seguintes princípios: 

 confluência dos processos de 
desenvolvimento do pensamento, 
sentimento e ação; 

 formação baseada na captação e 
interpretação da realidade 
sensibilidade às questões 
emergentes da assistência à saúde, 
do ensino e do entorno social;{...} (p. 
28). (URCE17) 
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2.Fundamentação 
2.2 Princípios Metodológicos 

O Curso de Enfermagem do Centro 
Universitário é permeado pelas crenças e 
valores a seguir descritos: 
homem, como criatura divina e cidadão, tem 
direito à saúde, cujas necessidades devem ser 
atendidas durante o ciclo vital; 

O Curso de Enfermagem do Centro 
Universitário é permeado pelas crenças e 
valores a seguir descritos: 
homem, como criatura divina e cidadão, tem 
direito à saúde,{...} (URCE18) 
 

 

saúde-doença é um processo dinâmico, 
determinado por múltiplos fatores e pelo 
contínuo agir do homem frente ao universo 
físico, mental e social em que vive;  

saúde-doença é um processo dinâmico, 
determinado por múltiplos fatores e pelo 
contínuo agir do homem frente ao universo 
físico, mental e social em que vive; 

 

assistência global à saúde compreende a 
integração das ações preventivas, curativas e 
de reabilitação realizadas por diversas 
profissões, dentre as quais a Enfermagem;(p.28 
e 29) 

assistência global à saúde compreende a 
integração das ações preventivas, curativas 
e de reabilitação realizadas por diversas 
profissões, dentre as quais a Enfermagem; 
(URCE19) 

 

enfermeiro é um profissional que participa do 
atendimento à saúde individual e coletiva, 
desenvolvendo ações específicas de 
assistência, de educação, de administração e 
de pesquisa, nos níveis primário, secundário e 
terciário; 
enfermeiro atua na equipe multiprofissional e 
equipe de enfermagem, visando atender o 
homem na sua integralidade; (p.28 e 29) 

enfermeiro é um profissional que participa do 
atendimento à saúde individual e coletiva; 
enfermeiro atua na equipe multiprofissional e 
equipe de enfermagem, visando atender o 
homem na sua integralidade; (URCE20) 

 

2.Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de Enfermagem 
2.2 Princípios Metodológicos 

A teoria e a prática trilham rotas convergentes. 
Pretende-se que o ensino da prática assistencial 
e gerencial insira o discente na realidade 
profissional colaborando para o processo 
formador de profissionais de saúde com ênfase 
no SUS, sedimentada nas várias ciências que 
embasam o fazer em Enfermagem, Fisioterapia 
e Nutrição. (p.30) 

{...} Pretende-se que o ensino da prática 
assistencial e gerencial insira o discente na 
realidade profissional colaborando para o 
processo formador de profissionais de saúde 
com ênfase no SUS {...}(URCE21) 

2.Fundamentação 
2.1Concepção do Curso de Enfermagem 

Com o olhar atento às concepções que 
fundamentam os processos de trabalho do 

{...}propõe-se adotar um modelo de ensino 
direcionado à compreensão do processo 
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2.2 Princípios Metodológicos enfermeiro e a formação profissional adequada 
à realidade de um mundo globalizado, propõe-
se adotar um modelo de ensino direcionado à 
compreensão do processo saúde-doença, com 
base nas concepções do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Este modelo deve possibilitar a 
transformação da sociedade com foco na 
promoção da saúde.(p.30) 

saúde-doença, com base nas concepções do 
Sistema Único de Saúde (SUS).{...}. 
(URCE22) 

2.Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de Enfermagem 
2.2 Princípios Metodológicos 

Assim, o processo formativo, além dos modelos 
assistenciais clínico e epidemiológico, busca 
promover uma formação ampliada da atuação 
do enfermeiro introduzindo as questões do 
Programa de Saúde da Família, a assistência 
domiciliar, a assistência ao idoso, entre 
outros.(p.30) 

{...} o processo formativo{...} busca promover 
uma formação ampliada da atuação do 
enfermeiro introduzindo as questões do 
Programa de Saúde da Família 
{...}(URCE22) 

2.Fundamentação 
2.1 Concepção do Curso de Enfermagem 
2.2 Princípios Metodológicos 

Defende-se, portanto, a ideia de que a formação 
do enfermeiro deve ser dinâmica e acompanhar 
as tendências atuais do mundo moderno, bem 
como as diretrizes do sistema de saúde 
brasileiro e demandas do mercado de trabalho, 
não nos olvidando de que, acima de tudo, a 
base da formação do enfermeiro deve ser 
aquela que estimule o desenvolvimento de uma 
postura crítica e transformadora, de uma ação 
reflexiva e capaz de modificar a prática 
assistencial e social.  (p.30) 

{...} a formação do enfermeiro deve ser 
dinâmica e acompanhar as tendências atuais 
do mundo moderno, bem como as diretrizes 
do sistema de saúde brasileiro e demandas 
do mercado de trabalho, {...}a base da 
formação do enfermeiro deve ser aquela que 
estimule o desenvolvimento de uma postura 
crítica e transformadora, de uma ação 
reflexiva e capaz de modificar a prática 
assistencial e social.  (p.30). 
(URCE23) 
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3. Operacionalização 
3.1 Objetivos 

1. Gerais 
• Formar enfermeiros cidadãos com 
competências técnico-científica, política, social, 
educativa, administrativa, investigativa e ética 
para o exercício profissional de enfermagem no 
contexto do Sistema Único de Saúde, 
assegurando a integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do cuidado de 
enfermagem. (p.31) 
• Formar enfermeiros motivados a 
interferir nos problemas de saúde da população, 
considerando fatores sócio-econômicos, 
políticos, ambientais e culturais que influenciam 
o processo saúde/doença dos indivíduos, 
famílias e comunidades do município e do 
Estado de São Paulo.  (p. 31) 

{...}Formar enfermeiros cidadãos com 
competências técnico-científica, política, 
social, educativa, administrativa, investigativa 
e ética para o exercício profissional de 
enfermagem no contexto do Sistema Único 
de Saúde {...} (URCE24) 
{...} Formar enfermeiros motivados a interferir 
nos problemas de saúde da população, 
considerando fatores sócio-econômicos, 
políticos, ambientais e culturais que 
influenciam o processo saúde/doença dos 
indivíduos{...}. (URCE25) 

4. Operacionalização 
     3.1 Objetivos 

2. Específicos 
Exercitar a investigação científica em 
enfermagem e a educação em saúde como 
atividades fundamentais na integralidade do 
cuidado de enfermagem. 
Promover a inserção dos docentes e discentes 
nas ações de saúde promovidas pelo sistema 
de saúde do município de São Paulo.(p.31)  

Exercitar a investigação científica em 
enfermagem e a educação em saúde como 
atividades fundamentais na integralidade do 
cuidado de enfermagem. 
Promover a inserção dos docentes e 
discentes nas ações de saúde promovidas 
pelo sistema de saúde do município de São 
Paulo.(p.31). (URCE26) 

3.Operacionalização 
3.1Objetivos 
2.2 Perfil do Egresso, competências e 

habilidades 

A sociedade brasileira torna-se cada vez mais 
complexa em decorrência de diversos fatores, 
podendo-se destacar, dentre outros, a revolução 
tecnológica e sua interferência no processo 
assistencial e na qualidade de vida da 
população. Também a complexidade 
socioeconômica tem exigido novos graus de 
especialização funcional e técnica dos 
profissionais de enfermagem necessários para 
atender a demanda pelo exercício profissional 
nas suas diferentes áreas de trabalho. Desta 

{...} a complexidade socioeconômica tem 
exigido novos graus de especialização 
funcional e técnica dos profissionais de 
enfermagem necessários para atender a 
demanda pelo exercício profissional nas 
suas diferentes áreas de trabalho. {...} é 
preciso formar bacharéis com sólida base 
acerca dos fatores e princípios da 
enfermagem e com visão do processo 
saúde/doença. (p.31 e 32). (URCE27). 
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forma, é preciso formar bacharéis com sólida 
base acerca dos fatores e princípios da 
enfermagem e com visão do processo 
saúde/doença. (p.31 e 32) 

3.Operacionalização 
3.1 Objetivos 
3.2 Perfil do Egresso, Competências e 
Habilidades 

Neste sentido, o Curso de Graduação em 
Enfermagem apresenta como perfil do formando 
egresso/profissional o enfermeiro com formação 
generalista, humanista, crítica e reflexiva. 
Profissional qualificado para o exercício de 
Enfermagem, com base no rigor científico e 
intelectual e pautado em princípios éticos. 
Capaz de conhecer e intervir sobre os 
problemas/situações de saúde-doença mais 
prevalentes no perfil epidemiológico nacional e 
estadual, com ênfase no município de São 
Paulo, identificando as dimensões bio-
psicossociais dos seus determinantes. 
Capacitado a atuar, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do 
ser humano, sabendo interagir com a equipe 
multidisciplinar de saúde. (p.32) 

{...} perfil do formando egresso/profissional o 
enfermeiro com formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva.{...} Capacitado 
a atuar com senso responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania, como 
promotor da saúde integral do ser humano, 
sabendo interagir com a equipe 
multidisciplinar de saúde. (p.32) (URCE28) 

3.Operacionalização 
3.1 Objetivos 
3.2Perfil do Egresso 

No perfil do egresso do curso de enfermagem 
do Centro Universitário, considerando a 
natureza confessional e a formação acadêmica, 
destacam-se três áreas: liderança/gestão, 
assistência/ cuidado à saúde e postura pessoal 
e profissional baseada nos valores bíblico-
cristãos.  (p.32) 

No perfil do egresso do curso de 
enfermagem do Centro Universitário,{...} 
destacam-se três áreas: liderança/gestão, 
assistência/ cuidado à saúde e postura 
pessoal e profissional baseada nos valores 
bíblico-cristãos.  (p.32). (URCE29) 

3.Operacionalização 
3.1 Objetivos 
3.2 Perfil do Egresso, competências e 
habilidades a serem desenvolvidas 

Ser um centro formador de recursos humanos 
habilitados a atuar com eficiência na atenção à 
saúde humana em seus diferentes níveis. 
Constituir-se um espaço prestador de serviços 
na promoção de saúde, preventiva e curativa, 
como extensão assistencial à comunidade da 

{...}Ser um centro formador de recursos 
humanos habilitados a atuar com eficiência 
na atenção à saúde humana em seus 
diferentes níveis. 
Constituir-se um espaço prestador de 
serviços na promoção de saúde, preventiva e 
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localidade geopolítica na qual se insere, 
pretendendo, com isto, uma elevação do nível 
da saúde de São Paulo.(p.32) 

curativa,{...}. (URCE30) 

3.Operacionalização 
3.2 Perfil do Egresso, competências e 
habilidades a serem desenvolvidas 

 {...} Comunicação: 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.  
{...} 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 {...} 
{...}Administração e gerenciamento: os 
profissionais devem estar aptos a tomar 
iniciativa,{...} aptos a ser empreendedores, 
gestores, empregadores ou líderes na equipe 
de saúde. (p.33) (URCE31) 
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Tomada de decisões: 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. 
Para este fim, os futuros profissionais devem 
possuir competências e habilidades para 
avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 
adequadas, baseadas em evidências científicas; 
(p.34) 
Comunicação: 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. A comunicação 
envolve 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; 
(P.34) 
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. A liderança envolve 
compromisso, responsabilidade, empatia, 
habilidade para tomada de decisões, 
comunicação e gerenciamento de forma efetiva 
e eficaz; 
Administração e gerenciamento: os profissionais 
devem estar aptos a tomar iniciativa, fazer o 
gerenciamento e administração tanto da força 
de trabalho, dos recursos físicos e materiais e 
de informação, da mesma forma que devem 

Educação permanente: {...} os profissionais 
de saúde devem aprender a aprender e ter 
responsabilidade e  
compromisso com a sua educação e o 
treinamento/estágios das futuras gerações 
de profissionais,{...} (URCE32) 
Cada profissional deve assegurar que sua 
prática seja realizada de forma integrada e 
contínua com as demais instâncias do 
sistema de saúde, sendo capaz de pensar 
criticamente, de analisar os problemas da 
sociedade e de procurar soluções para os 
mesmos {...} (URCE32) 
{...}Os profissionais devem realizar seus 
serviços dentro dos mais altos padrões de 
qualidade e dos princípios da ética/bioética, 
tendo em conta que a responsabilidade da 
atenção à saúde não se encerra com o ato 
técnico, mas sim, com a resolução do 
problema de saúde, tanto em nível individual 
como coletivo;  (URCE33) 
Tomada de decisões: 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. Para este fim, 
os futuros profissionais devem possuir 
competências e habilidades para avaliar, 
sistematizar e decidir as condutas mais 
adequadas, baseadas em evidências 
científicas; (URCE34) 
Comunicação: os profissionais de saúde 
devem ser acessíveis e devem manter a 
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estar aptos a ser empreendedores, gestores, 
empregadores ou líderes na equipe de saúde; 
(p.33) 
Educação permanente: os profissionais devem 
ser capazes de aprender continuamente, tanto 
na sua formação, quanto na sua prática. Desta 
forma, os profissionais de saúde devem 
aprender a aprender e ter responsabilidade e 
compromisso com a sua educação e o 
treinamento/estágios das futuras gerações de 
profissionais, proporcionando condições para 
que haja beneficio mútuo entre os futuros 
profissionais e os profissionais dos serviços, 
inclusive, estimulando e desenvolvendo a 
mobilidade acadêmico/profissional, a formação 
e a cooperação através de redes nacionais e 
internacionais.(p.34) 
O enfermeiro deve possuir, também, 
competências técnico-científicas, ético-políticas, 
sócio-educativas contextualizadas que 
permitam: 
{..}compreender a política de saúde no contexto 
das políticas sociais, reconhecendo os perfis 
epidemiológicos das populações; 

confidencialidade das informações a eles 
confiadas, na interação com outros 
profissionais de saúde e o público em 
geral.{...}(URCE35) 
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{...} reconhecer a saúde como direito e 
condições dignas de vida e atuar de forma a 
garantir a integralidade da assistência, 
entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema; 
atuar nos programas de assistência integral à 
saúde da criança, do adolescente, da mulher, 
do adulto e do idoso; 
ser capaz de diagnosticar e solucionar 
problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar 
decisões, de intervir no processo de trabalho, de 
trabalhar em equipe e de enfrentar situações em 
constante mudança; 
reconhecer as relações de trabalho e sua 
influência na saúde; 
atuar como sujeito no processo de formação de 
recursos humanos; 
responder às especificidades regionais de 
saúde através de intervenções planejadas 
estrategicamente, em níveis de promoção, 
prevenção e reabilitação à saúde, dando 
atenção integral à saúde dos indivíduos, das 
famílias e das comunidades;  
considerar a relação custo-benefício nas 
decisões dos procedimentos na saúde; 
assumir o compromisso ético, humanístico e 
social com o trabalho multiprofissional em 
saúde. 
promover estilos de vida saudáveis, conciliando 
as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto às de sua 
comunidade, atuando como agente de 
transformação social; 

{...} reconhecer a saúde como direito e 
condições dignas de vida e atuar de forma a 
garantir a integralidade da assistência {...} 
(URCE36) 
{...} atuar nos programas de assistência 
integral à saúde da criança, do adolescente, 
da mulher, do adulto e do idoso; (URE37) 
{...} ser capaz de diagnosticar e solucionar 
problemas de saúde, de comunicar-se, de 
tomar decisões, de intervir no processo de 
trabalho, de trabalhar em equipe e de 
enfrentar situações em constante mudança; 
(URCE38) 
reconhecer as relações de trabalho e sua 
influência na saúde; 
atuar como sujeito no processo de formação 
de recursos humanos (URCE39) 
responder às especificidades regionais de 
saúde através de intervenções planejadas 
estrategicamente, em níveis de promoção, 
prevenção e reabilitação à saúde{...} 
(URCE40) 
{...} considerar a relação custo-benefício nas 
decisões dos procedimentos na saúde; 
(URCE41) 
Assumir o compromisso ético, humanístico e 
social com o trabalho multiprofissional em 
saúde. 
Promover estilos de vida saudáveis, 
conciliando as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto às de sua 
comunidade {...} (URCE42) 
identificar as necessidades individuais e 
coletivas de saúde da população, seus 
condicionantes e determinantes; (URCE43) 
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identificar as necessidades individuais e 
coletivas de saúde da população, seus 
condicionantes e determinantes; 
intervir no processo de saúde-doença, 
responsabilizando-se pela qualidade da 
assistência/cuidado de enfermagem em seus 
diferentes níveis de atenção à saúde, com 
ações de promoção, prevenção, proteção e 
reabilitação à saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência; 
coordenar o processo de cuidar em 
enfermagem considerando contextos e 
demandas de saúde; 
prestar cuidados de enfermagem compatíveis 
com as diferentes necessidades apresentadas 
pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes 
grupos da comunidade; 
planejar, implementar e participar dos 
programas de formação e qualificação contínua 
dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 
planejar e implementar programas de educação 
e promoção à saúde, considerando a 
especificidade dos diferentes grupos sociais e 
dos distintos processos de vida, saúde, trabalho 
e adoecimento; 
{...}utilizar os instrumentos que garantam a 
qualidade do cuidado de enfermagem e da 
assistência à saúde;  
participar da composição das estruturas 
consultivas e deliberativas do sistema de saúde; 
assessorar órgãos, empresas e instituições em 
projetos de saúde; 
cuidar da própria saúde física e mental e buscar 
seu bem-estar como cidadão e como 
enfermeiro; 

 
 
{...} Intervir no processo de saúde-doença, 
responsabilizando-se pela qualidade da 
assistência/cuidado de enfermagem em seus 
diferentes níveis de atenção à saúde. 
(URCE44) 
 
 
 
 
 
 
 {...}prestar cuidados de enfermagem 
compatíveis com as diferentes necessidades 
apresentadas pelo indivíduo {...} (URCE45) 
 
{...}Planejar, implementar e participar dos 
programas de formação e qualificação 
contínua dos trabalhadores de enfermagem 
e de saúde; (URCE46) 
 
 
{...}planejar e implementar programas de 
educação e promoção à saúde, 
considerando a especificidade dos diferentes 
grupos sociais e dos distintos processos de 
vida, saúde, trabalho e adoecimento; 
(URCE47) 
 
 
{...} utilizar os instrumentos que garantam a 
qualidade do cuidado de enfermagem e da 
assistência à saúde; (URCE48) 
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reconhecer o papel social do enfermeiro para 
atuar em atividades de política e planejamento 
em saúde. 
Neste contexto, a formação do enfermeiro deve 
atender as necessidades sociais da saúde, 
tendo ênfase no sistema de saúde vigente no 
país (SUS), assegurando a atenção integral da 
saúde no sistema regionalizado e hierarquizado 
de referência e contrarreferência e o trabalho 
em equipe, bem como a qualidade e 
humanização do atendimento. 
Neste sentido, o curso de enfermagem adota 
uma metodologia ativa baseada na 
problematização da realidade, facilitado pelo 
currículo integrado, com articulação de 
diferentes conteúdos a fim de aproximar os 
discentes de situações e/ou problemas sociais e 
de saúde, dando significado ao aprendizado e 
propiciando o enfrentamento de situações reais. 
O desafio é trabalhar a formação acadêmica 
dos discentes do curso de graduação por 
problemas, na busca de caminhos que 
viabilizem a abordagem interdisciplinar no 
contexto do processo saúde-doença, 
considerando os perfis epidemiológicos 
municipal, estadual e nacional, em função da 
diversidade de locais de origem dos discentes. 
(p.35 e 36) 

participar da composição das estruturas 
consultivas e deliberativas do sistema de 
saúde; (URCE49) 
assessorar órgãos, empresas e instituições 
em projetos de saúde; 
cuidar da própria saúde física e mental e 
buscar seu bem-estar como cidadão e como 
enfermeiro; (URCE50) 
reconhecer o papel social do enfermeiro para 
atuar em atividades de política e 
planejamento em saúde. (URCE51) 
Neste contexto, a formação do enfermeiro 
deve atender as necessidades sociais da 
saúde, tendo ênfase no sistema de saúde 
vigente no país (SUS), assegurando a 
atenção integral da saúde no sistema 
regionalizado e hierarquizado de referência e 
contrarreferência e o trabalho em equipe, 
bem como a qualidade e humanização do 
atendimento. (URCE52) 
Neste sentido, o curso de enfermagem adota 
uma metodologia ativa baseada na 
problematização da realidade, facilitado pelo 
currículo integrado, com articulação de 
diferentes conteúdos a fim de aproximar os 
discentes de situações e/ou problemas 
sociais e de saúde, dando significado ao 
aprendizado e propiciando o enfrentamento 
de situações reais {...} (URCE53) 
 
 
 

3.Operacionalização 
3.3 Avaliação do Processo de Ensino-
Aprendizagem 

Neste sentido, os conteúdos essenciais para o 
Curso de Graduação em Enfermagem estão 
relacionados com todo o processo saúde-

Neste sentido, os conteúdos essenciais para 
o Curso de Graduação em Enfermagem 
estão relacionados com todo o processo 
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doença do cidadão, da família e da comunidade, 
integrado à realidade epidemiológica e 
profissional, buscando proporcionar a 
integralidade das ações do cuidar em 
enfermagem.(p.37 e 38) 

saúde-doença do cidadão, da família e da 
comunidade {...}(URCE54) 

 
3.Operacionalização 
3.3 Avaliação do Processo de Ensino-
Aprendizagem 
 

A sequência estabelecida para o 
desenvolvimento do curso permite ao aluno 
entrar em contato, o mais cedo possível, com a 
realidade social e dos serviços de saúde, 
segundo um grau de complexidade compatível 
com o nível de informação e amadurecimento 
de sua formação acadêmica e pessoal. (p.38) 

A sequência estabelecida para o 
desenvolvimento do curso permite ao aluno 
entrar em contato, o mais cedo possível, com 
a realidade social e dos serviços de saúde, 
{...} (p.38) (URCE55) 

3.Operacionalização 
3.3 Avaliação do Processo de Ensino-
Aprendizagem 
 

Para que isso se efetive, o curso inclui no seu 
currículo, obrigatoriamente, as atividades 
teóricas, práticas (laboratórios, comunidades e 
unidades de saúde), complementares 
(seminários integrados, monitorias, estágios, 
programas de iniciação científica, programas de 
extensão, estudos dirigidos, cursos realizados 
em outras áreas afins, módulos optativos, etc), 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 
Estágios Curriculares Supervisionados (ECS), 
sob supervisão docente, sendo contempladas 
todas as atividades nesse projeto pedagógico. 
Estas atividades propiciarão a integração do 
ensino, da pesquisa e da extensão, visando o 
alcance do perfil profissional desejado.(p.38) 

{...} o curso inclui no seu currículo, 
obrigatoriamente, as atividades teóricas, 
práticas (laboratórios, comunidades e 
unidades de saúde), complementares 
(seminários integrados, monitorias, estágios, 
programas de iniciação científica, programas 
de extensão, estudos dirigidos, cursos 
realizados em outras áreas afins, módulos 
optativos, etc {...} (URCE56) 
 
 

3.Operacionalização 
3.3 Avaliação do Processo de Ensino-
Aprendizagem 
 

O presente currículo assume estrutura curricular 
com ênfase no formato horizontal, onde os 
temas transversos funcionam como elementos 
de integração. Esta estruturação possibilita a 
formação do Enfermeiro generalista, crítico, 

O presente currículo assume estrutura 
curricular com ênfase no formato horizontal, 
{...} Esta estruturação possibilita a formação 
do Enfermeiro generalista, crítico, reflexivo, 
competente nos aspectos científico, técnico, 
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reflexivo, competente nos aspectos científico, 
técnico, social, político, ético/bioético e 
habilitado a intervir no processo saúde-doença, 
tendo o cuidado de enfermagem como o eixo 
estruturante da atenção em saúde.(p.38) 

social, político, ético/bioético e habilitado a 
intervir no processo saúde-doença, tendo o 
cuidado de enfermagem como o eixo 
estruturante da atenção em saúde.(URCE57) 

3.Operacionalização 
3.3 Avaliação do Processo de Ensino-
Aprendizagem 
 

Os temas transversais propostos para este PPC 
são: 
1. Sistema Único de Saúde 
2. Saúde da Família 
3. Epidemiologia 
4. Ética e bioética 
5. Cidadania e inclusão social  
6. Processo Saúde-Doença  
7. Meio Ambiente  
8. Cuidado em Enfermagem  
9. Segurança do paciente 
10. Liderança na equipe de enfermagem 
11. Trabalho em equipe multiprofissional de 

saúde 
12. Apresentação pessoal do enfermeiro 
13. Relações de poder no cuidar 
14. Comunicação nas relações de trabalho 

na enfermagem 
15. Papel do enfermeiro com agente 

transformador da realidade social 
16. Integração Fé-Ensino. (p. 38) 

Os temas transversais propostos para este 
PPC são: 

1. Sistema Único de Saúde 
2. Saúde da Família 
3. Epidemiologia {...} 
6. Processo Saúde-Doença  
11. Trabalho em equipe multiprofissional 

de saúde {...} (URCE58) 
 

 

3.Operacionalização 
3.4 Iniciação Científica  

Derivando das linhas de pesquisa institucionais 
e como direcionamento para um futuro stricto 
sensu multiprofissional na área de saúde, com 
enfoque na qualidade de vida, o Centro 
Universitário desenvolveu as seguintes linhas 
de pesquisa para os cursos de saúde, incluindo 
o curso de enfermagem:  
- Saúde ambiental 
- Bem estar social e saúde mental  

{...} o Centro Universitário desenvolveu as 
seguintes linhas de pesquisa para os cursos 
de saúde, incluindo o curso de enfermagem:  
- Saúde ambiental 
- Bem estar social e saúde mental  
- Alimentação e promoção da Saúde 
- Educação para a saúde  
- Atividade Física e promoção da saúde  
- Reabilitação em saúde 
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- Alimentação e promoção da Saúde  
- Educação para a saúde  
- Atividade Física e promoção da saúde  
- Reabilitação em saúde 

 (URCE59) 

3.Operacionalização 
3.4Iniciação Científica 

Importante ressaltar que o Centro Universitário, 
como produtor de conhecimento científico, 
especialmente na área de saúde, respeitando a 
Resolução 196/96 do CNS, criou o Comitê de 
Ética em Pesquisa no ano de 2007, sendo 
reconhecido pela Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa - CONEP em outubro do mesmo 
ano (p.70) 

Importante ressaltar que o Centro 
Universitário, como produtor de 
conhecimento científico, especialmente na 
área de saúde, respeitando a Resolução 
196/96 do CNS, (URCE60) 

3.Operacionalização 
3.4 Iniciação Científica  

Os programas de pesquisa do Centro 
Universitário, seguindo o regulamento da IES, 
são desenvolvidos por docentes pesquisadores, 
vinculados à IES e envolvem os discentes da 
graduação e pós-graduação lato sensu, em 
projetos vinculados às linhas de pesquisa da 
área de saúde com enfoque na qualidade de 
vida. Além dessas linhas de pesquisa elegidas 
para os cursos da área de saúde, o Curso de 
graduação em Enfermagem também adota a 
seguinte linha de pesquisa: - Trajetórias 
Históricas da Enfermagem. (p.70) 

Os programas de pesquisa do Centro 
Universitário, seguindo o regulamento da 
IES, são desenvolvidos por docentes 
pesquisadores, vinculados à IES e envolvem 
os discentes da graduação e pós-graduação 
lato sensu, em projetos vinculados às linhas 
de pesquisa da área de saúde com enfoque 
na qualidade de vida. {...} (URCE61) 

3.Operacionalização 
3.4Iniciação Científica  

Os projetos de pesquisa que estão sendo 
desenvolvidos vinculados ao Curso de 
Enfermagem são: 
O cuidar na saúde da mulher, com atuação na 
promoção da saúde e qualidade de vida, 
prevenção, recuperação e reabilitação dos 
agravos que atingem as mulheres, com ênfase 
nas questões de gênero e humanização da 
assistência, especialmente os de prevenção do 
câncer ginecológico, em pesquisas descritivas e 
clínicas, articulando o programa de extensão 

Os projetos de pesquisa que estão sendo 
desenvolvidos vinculados ao Curso de 
Enfermagem são: 
O cuidar na saúde da mulher, com atuação 
na promoção da saúde e qualidade de vida 
{...} (URCE62) 
{...} O cuidar na saúde do adulto com 
atuação na promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação dos agravos que 
atingem pacientes com nefropatias, 
transplantados ou não {...} (URCE63) 
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com o programa de pesquisa.  
O cuidar na saúde do adulto com atuação na 
promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação dos agravos que atingem pacientes 
com nefropatias, transplantados ou não, em 
pesquisas descritivas e clínicas nos diversos 
níveis de assistência, com ênfase na qualidade 
de vida e humanização da assistência. 
O cuidar na saúde infantil com estudos sobre o 
desenvolvimento infantil na atenção básica 
promovendo pesquisa a partir do 
acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 
anos, por meio de ações intersetoriais, 
envolvendo profissionais de saúde, educação e 
a comunidade, direcionadas à disseminação do 
conhecimento entre os sujeitos responsáveis 
pela atenção e cuidado da criança. 
O cuidar na saúde mental, articulando o 
programa de extensão com o programa de 
pesquisa, visibilizando os portadores de 
transtornos mentais no âmbito da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) com os objetivos de 
conhecer os dados estatísticos disponíveis 
relacionados a transtornos mentais na ESF-
UNASP, identificar os transtornos mentais mais 
prevalentes na área de abrangência da ESF-
UNASP, reestimar a incidência e prevalência de 
transtornos mentais em suas diversas 
classificações: Transtornos de Ansiedade, 
Transtornos do Humor, Transtornos do 
Pensamento, Abuso de substâncias, Violência, 
especificar as ações, competências e 
habilidades esperadas do enfermeiro frente ao 
portador de transtorno mental cadastrado nas 

{...} O cuidar na saúde infantil com estudos 
sobre o desenvolvimento infantil na atenção 
básica promovendo pesquisa a partir do 
acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 
3 anos {...} (URCE64) 
{...}O cuidar na saúde mental, articulando o 
programa de extensão com o programa de 
pesquisa, visibilizando os portadores de 
transtornos mentais no âmbito da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) com os objetivos 
de conhecer os dados estatísticos 
disponíveis relacionados a transtornos 
mentais na ESF-UNASP {...} (URCE65) 
{...} Ética, bioética, direitos e sustentabilidade 
na saúde e meio-ambiente com os objetivos 
de pesquisar os principais agravos à saúde 
humana causados pelo processo do trabalho 
e pelo meio ambiente 
poluído/degradado/alterado {...} (URCE66) 
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USF-UNASP e familiares, avaliar o 
conhecimento da equipe de enfermagem acerca 
do relacionamento terapêutico cliente/família e 
profissional de saúde, dentre outros. 
Ética, bioética, direitos e sustentabilidade na 
saúde e meio-ambiente com os objetivos de 
pesquisar os principais agravos à saúde 
humana causados pelo processo do trabalho e 
pelo meio ambiente poluído/degradado/alterado, 
associar os principais direcionamentos éticos 
dos profissionais de saúde diante de questões 
polêmicas, sigilosas e de foro íntimo, estudar e 
compreender os caminhos dos tribunais de 
classe, na condução de processos éticos em 
saúde, discutir as principais políticas públicas e 
legislações aplicadas ao meio ambiente, à 
seguridade social e ao trabalho, no contexto da 
preservação da saúde física e mental, conhecer 
o papel das Entidades de Classe, do Ministério 
Público, das Instituições Públicas e das 
Associações e Organizações Não-
Governamentais,  na defesa e garantia dos 
direitos difusos e coletivos, em especial saúde, 
trabalho e meio ambiente, como institutos 
indispensáveis à sustentabilidade da qualidade 
de vida, dentre outros. 
Ahistória da enfermagem com os objetivos de 
identificar as trajetórias históricas na formação 
em saúde e na implantação de serviços de 
saúde, investigar a implicação das políticas de 
saúde na gestão de serviços de saúde e de 
enfermagem e na formação dos profissionais de 
nível superior em saúde, investigar a história 
dos cursos e das profissões, da formação em 
saúde e dos serviços de saúde, elaborar um 

 
 
 
{...}A história da enfermagem com os 
objetivos de identificar as trajetórias 
históricas na formação em saúde e na 
implantação de serviços de saúde, investigar 
a implicação das políticas de saúde na 
gestão de serviços de saúde e de 
enfermagem e na formação dos profissionais 
de nível superior em saúde {...} (p.72) 
(URCE67) 
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Acervo de História Oral relacionado à história da 
enfermagem adventista, dentre outros.(p.72) 

 

3.Operacionalização 
3.5 Extensão 

Os programas de extensão existentes na 
enfermagem são: 
Programa de Enfermagem em Saúde Mental 
com atendimento à comunidade vinda em 
demanda espontânea ou encaminhada das 
Unidades Básicas de Saúde parceiras do 
PSF/UNASP para o cuidar de clientes com 
transtornos mentais nos diversos ciclos de vida.  
Feira da Saúde, um programa multiprofissional 
de atendimento à população de uma área do 
entorno do UNASP feita uma vez por semestre, 
envolvendo o atendimento gratuito de saúde, 
com exames de glicemia, colesterol, coleta de 
Papanicolau, avaliação nutricional e 
fisioterápica, bem como, outros serviços 
sociais.(p.72) 

Os programas de extensão existentes na 
enfermagem são: 
Programa de Enfermagem em Saúde Mental 
com atendimento à comunidade vinda em 
demanda espontânea ou encaminhada das 
Unidades Básicas de Saúde parceiras do 
PSF/UNASP para o cuidar de clientes com 
transtornos mentais nos diversos ciclos de 
vida.  (URCE68) 
Feira da Saúde, um programa 
multiprofissional de atendimento à população 
de uma área do entorno do UNASP feita uma 
vez por semestre, envolvendo o atendimento 
gratuito de saúde {...} (URCE69) 

 
 
 
3.Operacionalização 
3.5 Extensão 
3.6 Integração Com a Pós-Graduação 

Os cursos de pós-graduação lato sensuda IES 
na área de saúde constituem-se de 
modalidades de formação continuada que a IES 
oferece. Os docentes do curso de enfermagem 
participam como docentes e coordenadores dos 
cursos de pós-graduação, favorecendo a 
participação compartilhada de discentes da 
graduação e pós-graduação em projetos de 
pesquisa extensão.  
Atualmente o Centro Universitário tem os 
seguintes cursos na área de saúde:  
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – 
Saúde  
Administração Hospitalar e Gestão de Serviços 
de Saúde com Foco no SUS 
Enfermagem em Saúde Coletiva com Atuação 
no Programa Saúde da Família 

Os cursos de pós-graduação lato sensuda 
IES na área de saúde constituem-se de 
modalidades de formação continuada que a 
IES oferece. {...} (URCE70) 
Atualmente o Centro Universitário tem os 
seguintes cursos na área de saúde:  
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – 
Saúde  
Administração Hospitalar e Gestão de 
Serviços de Saúde com Foco no SUS 
Enfermagem em Saúde Coletiva com 
Atuação no Programa Saúde da Família 
Saúde Preventiva e Natural 
Saúde Pública e Gestão de Unidades de 
Saúde com Ênfase no PSF (Programa de 
Saúde da Família) (URCE71) 
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Saúde Preventiva e Natural 
Saúde Pública e Gestão de Unidades de Saúde 
com Ênfase no PSF (Programa de Saúde da 
Família)(p. 73) 

3.Operacionalização 
3.7Ementário 

1º semestre 
Módulo: A SAÚDE E SEUS DETERMINANTES 
SOCIAIS 
Ementa: Reconhecimento dos determinantes 
sociais de saúde e suas implicações para a 
prática profissional em saúde, a partir da 
inserção do discente na realidade. 
Estabelecimento da relação teoria-prática na 
identificação de fatores protetores e destrutivos 
à saúde, discutindo ações de promoção à 
saúde.  

Módulo: A SAÚDE E SEUS 
DETERMINANTES SOCIAIS 
Ementa: Reconhecimento dos determinantes 
sociais de saúde e suas implicações para a 
prática profissional em saúde, a partir da 
inserção do discente na realidade. 
Estabelecimento da relação teoria-prática na 
identificação de fatores protetores e 
destrutivos à saúde, discutindo ações de 
promoção à saúde. (URCE72) 

 

Módulo: O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A 
INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO 
Ementa:  
Revisão histórica das políticas de saúde no 
Brasil e a construção das bases do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Relação entre princípios 
e diretrizes do SUS e o exercício profissional em 
saúde. Inserção do discente no contexto de 
saúde local, com leitura crítica da realidade e 
desenvolvimento do pensamento autônomo nas 
questões de saúde. (p.127) 

Módulo: O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E 
A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO 
Ementa:  
Revisão histórica das políticas de saúde no 
Brasil e a construção das bases do Sistema 
Único de Saúde (SUS). {...} (URCE73) 

 

Módulo: HABILIDADES EM INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA 
Ementa:  
Identificação dos componentes de uma 
produção científica e seus aspectos éticos. 
Contato com publicações da área de saúde e 
realização de pesquisa bibliográfica. Leitura, 
processos de elaboração e transmissão da 
informação. 

Módulo: HABILIDADES EM 
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Ementa:  
Identificação dos componentes de uma 
produção científica e seus aspectos éticos. 
Contato com publicações da área de saúde e 
realização de pesquisa bibliográfica. (p.127) 
(URCE74) 
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( p.127) 

 

Módulo: CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO 
Ementa:  
Conceitos em epidemiologia e sua 
aplicabilidade na área da Saúde. Discussão dos 
agravos à saúde e indicadores epidemiológicos 
correntes para o diagnóstico de saúde de uma 
comunidade. Leitura e interpretação dos dados 
para o entendimento das condições de saúde 
da população. 

Módulo: CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO 
Ementa:  
Conceitos em epidemiologia e sua 
aplicabilidade na área da Saúde. Discussão 
dos agravos à saúde e indicadores 
epidemiológicos correntes para o diagnóstico 
de saúde de uma comunidade. (URCE75) 

 

Módulo: APROXIMAÇÃO À PRÁTICA EM 
ENFERMAGEM 
Ementa:  
Introdução aos fundamentos da arte e ciência 
do cuidar. Inserção no cenário profissional no 
contexto do SUS. Articulação de 
conhecimentos, habilidades e valores para 
aproximação à prática da enfermagem. Leitura 
crítica e reflexiva do processo saúde-doença 
individual, familiar e comunitário, com enfoque 
na promoção da saúde.(p.130) 

Módulo: APROXIMAÇÃO À PRÁTICA EM 
ENFERMAGEM 
Ementa: 
Introdução aos fundamentos da arte e 
ciência do cuidar. Inserção no cenário 
profissional no contexto do SUS. {...} Leitura 
crítica e reflexiva do processo saúde-doença 
individual, familiar e comunitário, com 
enfoque na promoção da saúde. (p.130) 
(URCE76) 
 

 

Módulo: SAÚDE E ASPECTOS 
PSICOSSOCIAIS, CULTURAIS E 
ECOLÓGICOS 
Ementa:  
Influência das questões psicossociais, culturais 
e ecológicas no perfil de morbi-mortalidade da 
população brasileira. Identificação de 
estratégias de mobilização da comunidade local, 
com foco nas ações de promoção à saúde na 
sua realidade. O papel do profissional em saúde 
como agente de transformação social. 
(p. 134 e 135) 

Módulo: SAÚDE E ASPECTOS 
PSICOSSOCIAIS, CULTURAIS E 
ECOLÓGICOS 
{...} O papel do profissional em saúde como 
agente de transformação social. 
(p. 134 e 135) (URCE77) 
 

 
Módulo: PROCESSOS PATOLÓGICOS E 
IMUNOLOGIA 

Módulo: PROCESSOS PATOLÓGICOS E 
IMUNOLOGIA 
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Ementa:  
Estudo dos princípios básicos da patologia geral 
e específica. Mecanismos de defesa do corpo 
humano e aplicações da imunologia na área da 
saúde.(p.136) 

Ementa:  
Estudo dos princípios básicos da patologia 
geral e específica. Mecanismos de defesa do 
corpo humano e aplicações da imunologia na 
área da saúde.(p.136) (URCE78)  

3.Operacionalização 
3.7 Ementário 

Módulo: BASES DA ENFERMAGEM EM 
SAÚDE COLETIVA 
Ementa:  
Estudo das bases epistemológicas da saúde 
coletiva e sua interface com a saúde pública. 
Teoria da determinação social e o modelo 
clínico-epidemiológico, como instrumentos de 
interpretação e intervenção no processo saúde-
doença do individuo, família e comunidade. 
Discussão dos princípios que regem a atenção 
básica em saúde, enfocando a Estratégia Saúde 
da Família como modelo adotado pelo 
SUS.(p.136)  

Módulo: BASES DA ENFERMAGEM EM 
SAÚDE COLETIVA 
Ementa:  
Estudo das bases epistemológicas da saúde 
coletiva e sua interface com a 
saúdepública.{...} individuo, família e 
comunidade. Discussão dos princípios que 
regem a atenção básica em saúde, 
enfocando a Estratégia Saúde da Família 
como modelo adotado pelo SUS.(p.136) 
(URCE79) 

  
 

 

Módulo: CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA EM 
SAÚDE 
Ementa:  
Estudo das teorias de aprendizagem com 
abordagem da andragogia e pedagogia. 
Capacitação do enfermeiro para atuar como 
educador em saúde.(p.137) 

Módulo: CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA EM 
SAÚDE 
Ementa:  
Estudo das teorias de aprendizagem com 
abordagem da andragogia e pedagogia. 
Capacitação do enfermeiro para atuar como 
educador em saúde.(p.137) (URCE80) 

3.Operacionalização 
3.7 Ementário 

Módulo: INTERAÇÃO ENSINO - SERVIÇO:  
Ementa:  
Aproximação do discente com os serviços da 
atenção básica e ações de promoção da saúde, 
segundo os princípios filosóficos e 
organizacionais que orientam este nível de 
atenção à saúde, no contexto do SUS.(p.138)  

Módulo: INTERAÇÃO ENSINO -SERVIÇO:  
Ementa:  
Aproximação do discente com os serviços da 
atenção básica e ações de promoção da 
saúde, {...} (URCE81) 

 
Módulo: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA 
SAÚDE DA MULHER 
Ementa:  

Módulo: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA 
SAÚDE DA MULHER 
Ementa:  
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Estudo da mulher saudável nas etapas do ciclo 
de vida, nas diversas dimensões e em suas 
relações intra, interpessoais, ambientais e com 
Deus. Relação de gênero. Ênfase no estilo de 
vida saudável em consonância com as políticas 
públicas de saúde da mulher.(p.140)      

Estudo da mulher saudável nas etapas do 
ciclo de vida, nas diversas dimensões e em 
suas relações intra, interpessoais, 
ambientais e com Deus. Relação de gênero. 
Ênfase no estilo de vida saudável em 
consonância com as políticas públicas de 
saúde da mulher.(p.140)     (URCE82)  

3.Operacionalização 
3.7 Ementário 

Módulo: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA 
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Ementa:  
Abordagem da natureza íntegra da criança e do 
adolescente nas diversas dimensões e em suas 
relações intra, interpessoais, ambientais e com 
Deus. Ênfase nas políticas públicas de saúde da 
criança e do adolescente com especial enfoque 
na família.(p.141)  

Módulo: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA 
SAÚDE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
Ementa:  
{...} Ênfase nas políticas públicas de saúde 
da criança e do adolescente com especial 
enfoque na família.(p.141) (URCE83) 
 
 

 

Módulo: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA 
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 
Ementa:  
Estudo do adulto e do idoso saudável nas 
diversas dimensões e em suas relações intra, 
interpessoais, ambientais e com Deus. Ênfase 
nas políticas de saúde do adulto e do idoso. 
(p.142) 

Módulo: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA 
SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 
Ementa:  
Estudo do adulto e do idoso saudável nas 
diversas dimensões e em suas relações 
intra, interpessoais, ambientais e com Deus. 
Ênfase nas políticas de saúde do adulto e do 
idoso. (p.142) (URCE84) 

3.Operacionalização 
3.7 Ementário 

Módulo: SAÚDE MENTAL 
Ementa:  
Construção de saberes para a monitoração do 
autoconhecimento. Atuação do discente como 
elemento terapêutico e promotor da saúde 
mental da população através do uso de 
ferramentas consonantes com as 
transformações nos modelos de assistência 
geradas através do processo da reforma 

Módulo: SAÚDE MENTAL 
Ementa:  
{...} Atuação do discente como elemento 
terapêutico e promotor da saúde mental da 
população através do uso de ferramentas 
consonantes com as transformações nos 
modelos de assistência geradas através do 
processo da reforma psiquiátrica{...} 
(URCE85) 
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psiquiátrica. Abordagem das bases da 
enfermagem psiquiátrica.( p.143)  

 

 

Módulo: INTERAÇÃO ENSINO – SERVIÇO 
Ementa:  
Ações de promoção da saúde. Aproximação às 
ações de prevenção em saúde, na realidade da 
atenção básica, realizadas nos componentes do 
núcleo familiar, de acordo com as prioridades do 
trabalho das equipes de ESF.  (p.143) 

Módulo: INTERAÇÃO ENSINO – SERVIÇO 
Ementa:  
Ações de promoção da saúde. Aproximação 
às ações de prevenção em saúde, na 
realidade da atenção básica,{...}(URCE86) 

 

Módulo: RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO 
DOS AGRAVOS À SAÚDE DA MULHER 
Ementa:  
Atenção à saúde da mulher, nas dimensões 
biológicas, emocionais, sociais e espirituais, em 
condições clínicas e cirúrgicas, buscando a 
recuperação e a reabilitação nos agravos da 
saúde, nos diferentes cenários da assistência 
de enfermagem. (p.145) 

Módulo: RECUPERAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DOS AGRAVOS À SAÚDE 
DA MULHER 
Ementa:  
Atenção à saúde da mulher, nas dimensões 
biológicas, emocionais, sociais e espirituais, 
em condições clínicas e cirúrgicas {...} 
(URCE87) 
 

3.Operacionalização 
3.7 Ementário 

Módulo: RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO 
DOS AGRAVOS DA SAÚDE DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
Ementa:  
Atenção à saúde da criança e do adolescente, 
nas dimensões biológicas, emocionais, sociais e 
espirituais, em condições clínicas e cirúrgicas, 
buscando a recuperação e a reabilitação nos 
agravos da saúde nos diferentes cenários da 
assistência de enfermagem. (p.146) 

Módulo: RECUPERAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DOS AGRAVOS DA 
SAÚDE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
Ementa:  
Atenção à saúde da criança e do 
adolescente, nas dimensões biológicas, 
emocionais, sociais e espirituais, em 
condições clínicas e cirúrgicas, buscando a 
recuperação e a reabilitação nos agravos da 
saúde nos diferentes cenários da assistência 
de enfermagem. (URCE88) 
 

 
 
 
 

Módulo: TERAPIAS NATURAIS 
Ementa:  
Princípios de saúde e recursos terapêuticos 
naturais aplicados como tratamento alternativo 

Módulo: TERAPIAS NATURAIS 
Ementa:  
Princípios de saúde e recursos terapêuticos 
naturais aplicados como tratamento 
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e/ou complementar. Abordagem do processo 
saúde-doença com base na cosmovisão bíblico-
cristã, aplicando-o ao contexto das políticas 
públicas de saúde. Reflexão sobre as 
implicações do uso destes recursos na 
promoção de um cuidado de enfermagem 
diferenciado. (p.147)  

alternativo e/ou complementar. Abordagem 
do processo saúde-doença com base na 
cosmovisão bíblico-cristã, aplicando-o ao 
contexto das políticas públicas de saúde. {...} 
(URCE89) 

3.Operacionalização 
3.7 Ementários 

Módulo: INTERAÇÃO ENSINO – SERVIÇO 
Ementa:  
Aproximação às ações de recuperação e 
reabilitação em saúde, na realidade da atenção 
básica, realizadas nos componentes do núcleo 
familiar, de acordo com as prioridades do 
trabalho das equipes de ESF.  (p.148)  

Módulo: INTERAÇÃO ENSINO –SERVIÇO 
Ementa:  
Aproximação às ações de recuperação e 
reabilitação em saúde, na realidade da 
atenção básica, realizadas nos componentes 
do núcleo familiar, de acordo com as 
prioridades do trabalho das equipes de ESF.  
(URCE90) 

 

Módulo: RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO 
DOS AGRAVOS DA SAÚDE DO ADULTO E 
IDOSO 
Ementa:  
Atenção à saúde do adulto e idoso, nas 
dimensões biológicas, emocionais, sociais e 
espirituais, em condições clínicas e cirúrgicas, 
buscando a recuperação e reabilitação da 
saúde nos diferentes cenários da assistência de 
enfermagem.  
(p.149) 

Módulo: RECUPERAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DOS AGRAVOS DA 
SAÚDE DO ADULTO E IDOSO 
Ementa:  
Atenção à saúde do adulto e idoso, nas 
dimensões biológicas, emocionais, sociais e 
espirituais, em condições clínicas e 
cirúrgicas, buscando a recuperação e 
reabilitação da saúde nos diferentes cenários 
da assistência de enfermagem. (URCE91) 

3.Operacionalização 
3.7 Ementário 

Módulo: TCC 
Ementa: 
Aspectos relacionados ao acompanhamento 
das etapas do processo de trabalho pesquisar 
em saúde, referente à orientação docente, 
redação, análise de dados e interpretação dos 
resultados. (p.150) 

Módulo: TCC 
Ementa: 
Aspectos relacionados ao acompanhamento 
das etapas do processo de trabalho 
pesquisar em saúde, referente à orientação 
docente, redação, análise de dados e 
interpretação dos resultados. (URCE92) 

 
Módulo: INTERAÇÃO ENSINO – SERVIÇO 
Ementa:  

Módulo: INTERAÇÃO ENSINO – SERVIÇO 
Ementa:  
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Aproximação às ações de recuperação e 
reabilitação em saúde, na realidade da atenção 
básica, realizadas com adultos e idosos, de 
acordo com as prioridades do trabalho das 
equipes de ESF. (p.151) 

Aproximação às ações de recuperação e 
reabilitação em saúde, na realidade da 
atenção básica, realizadas com adultos e 
idosos, de acordo com as prioridades do 
trabalho das equipes de ESF. (URCE93) 

3.Operacionalização 
3.7 Ementário 

Módulo: PRÁTICA PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADA I 
Ementa:  
Exercício da prática profissional de forma 
integralizadora dos conhecimentos, habilidades 
e atitudes desenvolvidos nos conteúdos teórico-
práticos do curso. Vivência dos processos de 
trabalho em enfermagem, nos cenários de 
atuação ambulatoriais e hospitalares, desde a 
promoção até a reabilitação em saúde, nos 
diferentes ciclos de vida do ser humano. 
Introdução à gestão do cuidado voltado ao caso 
clínico. (p.153) 
Módulo: GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E 
DO CUIDADO EM ENFERMAGEM 
Ementa:  
Organização e gerência de serviços de saúde. 
Abordagem dos conteúdos teóricos e práticos 
da administração nos processos de trabalho 
com ênfase no cuidado e na assistência de 
enfermagem. Articulação e integralização dos 
conhecimentos, habilidades e valores, 
desenvolvidos em módulos anteriores, bem 
como a ampliação do olhar na busca de 
soluções para os problemas que envolvem a 
saúde nas diversas áreas de atuação do 
enfermeiro. (p. 156)  

Módulo: PRÁTICA PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADA I 
Ementa:  
{...} Vivência dos processos de trabalho em 
enfermagem, nos cenários de atuação 
ambulatoriais e hospitalares, desde a 
promoção até a reabilitação em saúde. 
(URCE94) 
 
Módulo: GESTÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE E DO CUIDADO EM 
ENFERMAGEM 
Ementa:  
Organização e gerência de serviços de 
saúde. Abordagem dos conteúdos teóricos e 
práticos da administração nos processos de 
trabalho com ênfase no cuidado e na 
assistência de enfermagem.{...} (URCE95) 
 

3.Operacionalização 
3.7 Ementário 

9º SEMESTRE 
Módulo: ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO I 

9º SEMESTRE 
Módulo: ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO I 
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Ementa:  
Aplicação das teorias, princípios e instrumentos 
administrativos na gestão de unidades 
hospitalares e unidades básicas de saúde, 
oportunizando o exercício das funções 
gerenciais e assistenciais em situações reais de 
trabalho, bem como o cuidado integral e a 
sistematização da assistência de enfermagem 
aos clientes cuja complexidade requeira 
intervenções privativas do enfermeiro. 
Construção da competência ético-política do 
enfermeiro. 
(p.157 e 158)  

Ementa:  
Aplicação das teorias, princípios e 
instrumentos administrativos na gestão de 
unidades hospitalares e unidades básicas de 
saúde, oportunizando o exercício das 
funções gerenciais e assistenciais em 
situações reais de trabalho, {...} (URCE96) 

 

Módulo: ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO II 
Ementa:  
Continuidade da aplicação das teorias, 
princípios e instrumentos administrativos na 
gestão de unidades hospitalares e unidades 
básicas de saúde, oportunizando o exercício 
das funções gerenciais e assistenciais em 
situações reais de trabalho, bem como o 
cuidado integral e a sistematização da 
assistência de enfermagem aos clientes cuja 
complexidade requeira. (p.158) 

Módulo: ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO II 
Ementa:  
Continuidade da aplicação das teorias, 
princípios e instrumentos administrativos na 
gestão de unidades hospitalares e unidades 
básicas de saúde, {....} (URCE97) 

3.Operacionalização 
3.7 Ementário 

INFORMÁTICA EM SAÚDE 
Ementa:Introdução à informática. Noções sobre 
sistemas operacionais. Aplicações da 
informática no contexto da saúde. Sistema de 
teleprocessamento para realizar a pesquisa 
bibliográfica on-line e gerenciar as referências 
obtidas utilizando um programa específico 
Internet.  (p.162 e 163) 

INFORMÁTICA EM SAÚDE 
Ementa: 
Introdução à informática. Noções sobre 
sistemas operacionais. Aplicações da 
informática no contexto da saúde. {...} 
(URCE98) 

 
LIDERANÇA EM SAÚDE 
Ementa: 

LIDERANÇA EM SAÚDE 
Ementa: 
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Conceitos e a aplicabilidade da liderança no 
setor de saúde. As habilidades próprias do líder 
nos diferentes contextos reais e simbólicos de 
poder, segundo o pressuposto da liderança 
servidora. 
(p.164) 

Conceitos e a aplicabilidade da liderança no 
setor de saúde. (URCE99) 

 

MÍDIAS PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
Ementa: 
Utilização dos diversos recursos multimídias 
como apoio ao ensino-aprendizagem para 
educação em saúde.(p.165) 

MÍDIAS PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
Ementa: 
Utilização dos diversos recursos multimídias 
como apoio ao ensino-aprendizagem para 
educação em saúde. (URCE100) 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR 
Ementa: 
Relação entre saúde e trabalho através da 
compreensão dos aspectos conceituais, 
históricos, legais e previdenciários. Situações de 
risco, acidentes e patologias associadas ao 
processo do trabalho. Procedimentos utilizados 
para a investigação de situações de risco no 
trabalho, bem como as políticas e normas de 
prevenção de agravos de origem ocupacional. 
Atuação de profissionais de saúde nas 
empresas e organizações de trabalho.(p.165 e 
166) 
 

SAÚDE DO TRABALHADOR 
Ementa: 
Relação entre saúde e trabalho através da 
compreensão dos aspectos conceituais, 
históricos, legais e previdenciários {...} 
(URCE101) 
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1.Fundamentação 
1.1Organização Didático-Pedagógica: 

Disciplina: Princípios de Vida Saudável 
(p.18) 

Disciplina: Princípios de Vida Saudável 
(URCP1) 

2.Operacionalização 
2.1 Perfil do Egresso 
2.2 Competências e Habilidades 
2.3 Formação Pessoal/ competências 

Ter ciência do valor de se manter a boa 
saúde e a qualidade de vida, a partir de 
conhecimentos fisiológicos, exercícios 
físicos, boa alimentação e entre outras 
atitudes coerentes com as leis da saúde 
bíblico-cristã. 
(p.26) 

Ter ciência do valor de se manter a boa 
saúde e a qualidade de vida, a partir de 
conhecimentos fisiológicos, exercícios 
físicos, boa alimentação e entre outras 
atitudes coerentes com as leis da saúde 
bíblico-cristã. (URCP2) 

2.Operacionalização 
2.1 Perfil do Egresso 
2.2 Competências e Habilidades 
2.3 Formação Pessoal/ habilidades 

H1- Adquirir conhecimentos básicos de 
fisiologia e decidir-se por um estilo de vida 
saudável. (p.26) 

H1- Adquirir conhecimentos básicos de 
fisiologia e decidir-se por um estilo de vida 
saudável. (URCP3) 

2.Operacionalização 
2.3 Formação pessoal/Competências 
2.4 Ementário 

Componente Curricular: 
Princípios de vida saudável (p.34) 
Ementa:  
Estudo dos princípios de vida saudável e 
implicações no desenvolvimento da 
qualidade de vida.(54) 

Componente Curricular: 
Princípios de vida saudável 
Ementa:  
Estudo dos princípios de vida saudável e 
implicações no desenvolvimento da 
qualidade de vida. (URCP4) 
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ANEXO 1- DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 


