
 

  

 

MATRIZ 

CURRICULAR 

ENFERMAGEM 



 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

1º Período: 
Introdução aos 

estudos da 
enfermagem 

- Bases biológicas do processo 
saúde doença em 
saúde/enfermagem.   
- Bases humanas e sociais e suas 
dimensões sobre processo saúde-
doença; 
- Bases teórico-metodológicas do 
trabalho de enfermagem;  
- Processo ensinar/aprender e 
investigar da enfermagem 

Concepções sobre o ato de estudar 50h 

Enfermagem e o processo de trabalho 50h 

 
Processos dinâmicos da célula 

 

50h 

Enfermagem nas urgências e emergências 
pré-hospitalar 

50h 

- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 
- Bases biológicas do processo 
saúde doença em 
saúde/enfermagem 

Habilidades e atitudes 1* 167h 

Total Carga horária do semestre 367 h 

*Compõem o módulo de Habilidades e atitudes 1 os Laboratórios Especializados (Laboratório de Prática do cuidar 1=27h; 
Laboratório de Comunicação 1= 20h, Integração = 20h; (Abordagem de temas relacionados com Educação em Direitos 
Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena) e a Prática em Atenção Primária 1 = 100h. 

 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

2º Período:  
As ciências 

humanas, sociais e 
biológicas 

- Bases biológicas do processo 
saúde doença em 
saúde/enfermagem. 
- Bases teórico -metodológicas 
do trabalho de enfermagem. 
- Bases humanas e sociais e suas 
dimensões sobre processo 
saúde-doença. 

Bases científicas e do conhecimento de 
enfermagem 

50h 

Fundamentos do processo saúde-doença para o 
cuidado do ser humano 

50h 

Bases do equilíbrio hemodinâmico humano 50h 

 
Trocas gasosas e a interação com o meio 
ambiente 

50h 

- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem. 
- Bases biológicas do processo 
saúde doença em 
saúde/enfermagem. 

 
 
Habilidades e atitudes 2* 

 

 

194h 

Total Carga horária do semestre 394 h 

*Compõem o módulo de Habilidades e atitudes 2 os Laboratórios Especializados (Laboratório de Prática do cuidar 2=27h; 

Laboratório de Anatomia modelos e dissecção 1= 27h; Laboratório de Comunicação 2 = 20h , a Integração=20h; (Abordagem 
de temas relacionados com Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena) e a Prática em Atenção Primária 2 = 100h 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

3º Período:  
A intervenção da 
enfermagem em 
saúde coletiva 

- Bases humanas e sociais e 
suas dimensões sobre processo 
saúde-doença.  
- Bases biológicas do processo 
saúde doença em 
saúde/enfermagem. 
- Bases teórico-metodológicas 
do trabalho de enfermagem. 

Saúde coletiva e determinantes sociais I 
50h 

Saúde coletiva e determinantes sociais II 
50h 

Saúde coletiva e determinantes sociais III 
50h 

 
Políticas e Programas de Saúde 50h 

- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem. 
- Bases biológicas do processo 
saúde doença em 
saúde/enfermagem 

Habilidades e atitudes 3* 194h 

Total Carga horária do semestre 394 h 

*Compõem o módulo de Habilidades e atitudes 3 os Laboratórios Especializados (Laboratório de Prática do cuidar 3=27h; 
Laboratório de Anatomia modelos e dissecção 2= 27h; Laboratório de Comunicação 3 = 20h , a Integração=20h; 

(Abordagem de temas relacionados com Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena) e a Prática em Atenção Primária 3 = 100h. 

 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

4º Período: 
Integração entre 

formação 
profissional e 

prática da 
enfermagem  

- Bases teórico-metodológicas 
do trabalho de enfermagem 
- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem. 
- Bases humanas e sociais e 
suas dimensões sobre processo 
saúde-doença 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e 
a formação profissional 

50h 

Introdução à Enfermagem nos cuidados 
cirúrgicos 

50h 

Linguagem diagnóstica de Enfermagem 30h 

Abordagem da sistematização da assistência de 
Enfermagem na saúde 
biopsicossocial 

70h 

- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 
- Bases teórico-metodológicas 
do trabalho de enfermagem 

 
 
Habilidades e atitudes 4* 220h 

Total Carga horária do semestre 420 h 

*Compõem o módulo de Habilidades e atitudes 4 os Laboratórios Especializados (Laboratório de Prática do cuidar 4 = 27h; 
Práticas em cenários reais = 53h; Laboratório de Comunicação 4 = 20h , a Integração = 20h; (Abordagem de temas 
relacionados com Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena) e a Prática em Atenção Primária 4 = 100h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

5º Período:  
A enfermagem e a 

atenção ao adulto e 
idoso I 

- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem  
- Bases humanas e sociais e 
suas dimensões sobre processo 
saúde-doença. 
- Processo ensinar/aprender e 
investigar da enfermagem  
- Bases teórico-metodológicas 
do trabalho de enfermagem 

Exercício da enfermagem na saúde do idoso 50h 

Atenção à saúde do homem: perspectiva de 
enfermagem 

50h 

Sistematização da assistência de enfermagem em 
situações clínicas e cirúrgicas I 

70h 

Pesquisa aplicada a enfermagem I 30h 

Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 

Habilidades e atitudes 5* 179h 

Total Carga horária do semestre 379 h 

*Compõem o módulo de Habilidades e atitudes 5,  os Laboratórios Especializados (Laboratório de Prática do cuidar 5=27h;  

Laboratório de Comunicação 5 introdução a língua inglesa = 27h , a vivência da prática profissional-= 105h; a Integração = 

20h; (Abordagem de temas relacionados com Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena) 

 

 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

6º Período:  
A enfermagem e a 

atenção ao adulto e 
idoso II 

- Processo ensinar/aprender e 
investigar da enfermagem   
- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 
- Bases humanas e sociais e suas 
dimensões sobre processo 
saúde  
- Bases teórico-metodológicas 
do trabalho de enfermagem 

Pesquisa aplicada a enfermagem II 30h 

Entendendo o paciente adulto e idoso 

gravemente enfermo 

40h 

Sistematização da assistência de 

enfermagem em situações clínicas e 

cirúrgicas II 

70h 

Sistematização da assistência de 

enfermagem em situações clínicas e 

cirúrgicas III 

60h 

 - Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 

Habilidades e atitudes 6* 179h 

Total Carga horária do semestre 379 h 

*Compõem o módulo de Habilidades e atitudes 6, os Laboratórios Especializados (Laboratório de Prática do cuidar 6=27h; 
Laboratório de Comunicação 6 inglês instrumental= 27h, a vivência da prática profissional = 105h; a Integração = 20h; 

(Abordagem de temas relacionados com Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

7º Período:  
A enfermagem e a 
saúde da mulher 

- Processo ensinar/aprender e 
investigar da enfermagem  
- Bases teórico-metodológicas 
do trabalho de enfermagem 
- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 
- Bases humanas e sociais e suas 
dimensões sobre processo 
saúde 

Políticas de atenção à mulher e gênero 40h 

O processo de reprodução humana 40h 

Enfermagem na saúde da mulher no 

contexto biopsicossocial I 60h 

Enfermagem na saúde da mulher no 

contexto biopsicossocial II 
60h 

- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 

Habilidades e atitudes 7* 179h 

Total Carga horária do semestre 379 h 

*Compõem o módulo de Habilidades e atitudes 7,  os Laboratórios Especializados (Laboratório de Prática do cuidar 7=27h;  
Laboratório de Comunicação 7 LIBRAS  = 27h , a vivência da prática profissional-= 105h; a Integração = 20h; (Abordagem de 
temas relacionados com Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena) 

 

 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

8º Período:  
A enfermagem e a 
saúde da criança e 

do adolescente 

- Processo ensinar/aprender e 
investigar da enfermagem  
- Bases teórico-metodológicas 
do trabalho de enfermagem. 
- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 
- Bases humanas e sociais e suas 
dimensões sobre processo 
saúde-doença. 

Política de atenção à saúde da criança e ao 

adolescente 

30h 

A saúde da criança e do adolescente no 

contexto da práxis biológica, 

epidemiológica e social I 

60h 

A saúde da criança e do adolescente no 

contexto da práxis biológica, 

epidemiológica e social II 

60h 

Administração e gestão em Enfermagem 50h 

- Processo assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 

Habilidades e atitudes 8* 152h 

Total Carga horária do semestre 352 h 

*Compõem o módulo de Habilidades e atitudes 8,  os Laboratórios Especializados (Laboratório de Prática do cuidar =27h;  a 
vivência da prática profissional-= 105h; a Integração = 20h; (Abordagem de temas relacionados com Educação em Direitos 

Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

9º Período: 
A intervenção da 
enfermagem na 

pratica profissional 
 

- Bases Humanas e sociais e 
suas dimensões sobre processo 
saúde-doença  
- Bases Teórico-metodológicas 
do trabalho de enfermagem  
- Processo Ensinar/aprender e 
investigar da enfermagem 
- Processo Assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 

Estágio Curricular Supervisionado 1 528h 

Total Carga horária do semestre 528 h 

 

Semestre Eixo temático Módulo CH 

10º Período:  

A intervenção da 
enfermagem na 

pratica profissional 

- Bases Humanas e sociais e 
suas dimensões sobre processo 
saúde-doença  
- Bases Teórico-metodológicas 
do trabalho de enfermagem  
- Processo Ensinar/aprender e 
investigar da enfermagem 
- Processo Assistir/intervir e 
gerenciar da enfermagem 

Estágio Curricular Supervisionado 2 528 

Total Carga horária do semestre 528 h 

Carga Horária Total do Curso 4430 h 

 

Módulos Transversais 

Atividades Complementares 210h 

Trabalho de Conclusão de Curso 100h 

Total 310h 

 

Integralização da Carga Horária Total do Curso de Enfermagem 

Currículo Horas Percentual* 

Atividades teóricas (Tutorias) 1600 36% 

Atividades teórico-prático (Habilidades e atitudes) 1064 24% 

Prática em atenção primária (Vivência da prática profissional em serviços) 400 9% 

Estágio Curricular Supervisionado (Vivência da prática profissional em serviços)   1056 24% 

Atividades Complementares 210 5% 

Trabalho de Conclusão de Curso 100 2% 

Total 4430 100% 

* Valores aproximados. 

 

 

 

 


