URI – Câmpus de Frederico Westphalen

Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Anatomia

Professores do
Semestre
Luciano Panosso da
Silva

Titulação
Mestre

Psicologia Aplicada à Saúde

Juliana Ottonelli

Mestra

Embriologia A

Rosângela Ferigollo
Binotto

Doutora

Introdução à Ciência e à Arte
no Cuidado de Enfermagem
A

Marcia Casaril dos
Santos Cargnin

Mestra

Citologia e Histologia

Rosangela Ferigollo
Binotto

Doutora

Currículo Lattes

http://lattes.cnpq.br/7424302571947865

Metodologia

Aulas teóricas-práticas no
laboratório de anatomia,
utilizando
recursos
audiovisuais, livros, atlas,
peças anatômicas.
http://lattes.cnpq.br/2130374660582317 Aulas expositivo-dialogadas,
seminários, trabalhos em
grupo, trabalhos individuais.
http://lattes.cnpq.br/9116384900915590 Aulas dialógicas expositivas,
teórico-práticas,
leituras
dirigidas.
http://lattes.cnpq.br/0334685539893145 Os
conteúdos
serão
desenvolvidos por meio de
aulas dialogadas, dinâmicas
de
grupo,
pesquisa
bibliográfica,
seminários,
oficinas de cuidado, debates
acerca
de
filmes
e
documentários,
atividades
individuais e em grupo,
participação
em
aula,
autoavaliação.
http://lattes.cnpq.br/9116384900915590 Aulas teóricas expositivas,
com o uso de: slides,
transparências,
CD-Room,
livros textos e quadro; Aulas
teórico-práticas
de
microscopia de luz, com o
uso de lâminas histológicas
de
tecido
animal,
previamente preparadas e
Atlas de Histologia. Projeção

Tempo de
Casa*

03/2010

02/2014
09/1989
04/2009

09/1989
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Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Professores do
Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Fisiologia

Luciano Panosso da
Silva

Mestre

http://lattes.cnpq.br/7424302571947865

Semiologia e Semiotécnica
da Enfermagem II

Jaqueline Marafon
Pinheiro

Mestra

http://lattes.cnpq.br/7427435871116048

Enfermagem em Saúde
Mental

Adriana Rotoli

Mestra

http://lattes.cnpq.br/9831211778765069

Enfermagem na Promoção
da Saúde

Marcia Casaril dos
Santos Cargnin

Mestra

http://lattes.cnpq.br/0334685539893145

Microbiologia e Imunologia

Geni Maria Quatrin
de Oliveira

Especialista http://lattes.cnpq.br/4128144186100512

Metodologia

de imagens de lâminas
histológicas em monitores
eletrônicos.
Aulas
expositivas
dialogadas,utilização
de
material
audiovisual,casos
clínicos práticos discutidos
sob aspectos fisiológicos,
trabalhos em grupos.
Aulas expositivo-dialogadas,
Simulações no laboratório de
enfermagem,
Atividades
individuais e em grupo,
Seminários, Estudo de caso.
Aula expositivo-dialogada e
reflexiva.
Relatos
de
experiências.
Trabalhos
individuais e em grupo, de
campo
e
bibliográfico.
Viagens de estudos. Imersão
nos serviços de saúde mental.
Seminários, dinâmica de
grupo, filmes, palestras,
utilização de vídeos e
datashow.
Leitura crítica e debates de
textos; rodas de conversa;
pesquisa
bibliográfica;
atividades lúdicas; estudo
dirigido.
A parte teórica da disciplina

Tempo de
Casa*

03/2010

02/2014

03/2003

04/2009

08/2001
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Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Professores do
Semestre

Titulação

Cassiano Busata

Mestre

Farmacologia I-A

Ana Cristina Stein

Doutora

Parasitologia

Geni Maria Quatrin
de Oliveira

Fundamentos do Cuidado
Humano IA

Laura Helena Gerber
Franciscatto

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

será ministrada em sala de
aula na forma expositiva e
http://lattes.cnpq.br/0966361639320455 dialogada com a utilização de 02/2014
recursos audiovisuais. As
aulas teórico-práticas serão
realizadas no laboratório de
microbiologia
http://lattes.cnpq.br/9826536434007160 Aulas

expositivas
e 03/2012
dialogadas, leitura de artigos
científicos e de livros
técnicos, apresentação de
trabalhos com discussão em
aulas
e
atividades
desenvolvidas em grupo.
Serão utilizados como auxílio
no desenvolvimento das aulas
equipamentos
de
retroprojetor,
datashow,
quadro didático.
Especialista http://lattes.cnpq.br/4128144186100512 Aulas expositivas dialogadas, 08/2001
trabalhos em grupos, prática
de laboratório.
Mestra
http://lattes.cnpq.br/5409622039435299 Aulas
demonstrativas, 03/2010
educativas, leitura reflexiva
de artigos fomentando a
crítica,
criatividade,
abordando
situações
problemas, simulações no
laboratório de cuidados de
enfermagem, onde o aluno
assume sua responsabilidade
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Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Enfermagem no Cuidado do
Adulto I A

Professores do
Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

no ambiente de trabalho.
Aulas teóricas- práticas com
aplicação
de
recursos
humanos, didáticos, lúdicos e
tecnológicos. Estudos sobre a
qualidade
do
cuidado
prestado e consulta de
enfermagem. Discussão de
temas geradores para o grupo
vivenciar a disciplina com
discussões e complementação
dos integrantes.
http://lattes.cnpq.br/0334685539893145 Aulas expositivo-dialogadas; 04/2009
estudos dirigidos;
http://lattes.cnpq.br/5409622039435299 Seminários; Aula teórico03/2010
prática supervisionada nos
serviços de saúde e no
laboratório de Enfermagem.

Marcia Casaril dos
Santos Cargnin
Laura Helena Gerber
Franciscatto

Mestra

Realidade Brasileira

Claudir Miguel Zuchi

Mestre

Enfermagem em Saúde
Coletiva II A

Marines Aires

Doutora

http://lattes.cnpq.br/1973900476350583 A metodologia contemplará
atividades
variadas,
tais
como: aulas expositivas,
trabalhos
em
grupo,
atividades
de
prática
investigativa, organização e
apresentação de seminários,
entre outras que possibilitem
despertar o senso
de crítica e observação do
acadêmico.
http://lattes.cnpq.br/2713997926101533 Debates, seminários,

Jaqueline Marafon
Pinheiro

Mestre

http://lattes.cnpq.br/7427435871116048 Oficinas, teatro, Pesquisas

Mestra

Tempo de
Casa*

bibliográficas, e em base de

06/2001

02/2010
02/2014
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Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Professores do
Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

dados. Aula teórico-práticas
em laboratório de
enfermagem e nos serviços
de saúde.
Enfermagem no Cuidado do
Adulto I A

Marcia Casaril dos
Santos Cargnin
Laura Helena Gerber
Franciscatto

Mestra
Mestra

http://lattes.cnpq.br/0334685539893145 Aulas expositivo-dialogadas;
estudos dirigidos;
http://lattes.cnpq.br/5409622039435299 Seminários;
Aula
teórico-prática
supervisionada nos serviços
de saúde e no laboratório de
enfermagem

Exames Complementares de
Diagnóstico Aplicado à
Enfermagem

PROCESSO
SELETIVO

Gerenciamento do Cuidado e
do Serviço de Saúde I

Caroline Ottobelli

Mestra

Laura Helena Gerber
Franciscatto

Mestra

Enfermagem no Cuidado da
Saúde da Mulher

Laura Helena Gerber
Franciscatto
Caroline Ottobelli

Mestra

http://lattes.cnpq.br/5409622039435299 Aulas

Mestra

educativas,
http://lattes.cnpq.br/8958109647550368 crítica,

04/2009
03/2010

Aulas expositivas dialogadas,
leituras programadas, estudo
dirigido, seminário, pesquisa
no acervo bibliográfico.
http://lattes.cnpq.br/8958109647550368 Aulas teóricas, expositivas; 10/2009
de
textos 03/2010
http://lattes.cnpq.br/5409622039435299 Produção
fundamentados com autores;
Estudos dirigidos; Atividades
em
grupo;
Dinâmicas
temáticas;
Seminários;
Discussão
de
textos
científicos, Trabalhos em
grupo e ainda atividades de
pesquisa na biblioteca acerca
de
algumas
temáticas
estudadas no decorrer do
semestre.
demonstrativas, 03/2010
fomentando a
criatividade, 10/2009
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Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Professores do
Semestre

Titulação

Pesquisa em Enfermagem

Caroline Ottobelli

Mestra

Sociologia A

Fernando Battisti

Mestre

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

abordando
situações
problemas do cotidiano;
Simulações no laboratório de
cuidados de enfermagem,
onde o aluno assume sua
responsabilidade no ambiente
de trabalho; Aulas teóricopráticas com aplicação de
recursos humanos, didáticos,
lúdicos e tecnológicos acerca
da consulta de enfermagem a
mulher em todo o ciclo vital,
incluindo: durante o exame
cito patológico, climatério,
gestação e puérpério; Temas
geradores para o grupo
vivenciar a disciplina com
discussões e complementação
dos integrantes; Produção de
resumos
expandidos
ou
artigos referentes à vivência
das práticas e ainda, Fóruns,
debates e seminários.
http://lattes.cnpq.br/8958109647550368 Aulas expositivas-dialogadas; 10/2009
Estudos dirigidos a partir de
leituras críticas de textos;
Oficinas;
Trabalhos
individuais e em grupos;
Seminários.
http://lattes.cnpq.br/2749350045181445 Aulas
expositivas
e 08/2011
dialógicas. Leitura metódica
e
análise
de
textos
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Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Professores do
Semestre

Titulação

Enfermagem em Saúde
Coletiva IV

Marines Aires

Doutora

Jaqueline Marafon
Pinheiro

Mestre

Trabalho de Conclusão de
Curso I E

Adriana Rotoli

Mestre

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

previamente
selecionados
pelo professor, exposição via
televisão/DVD de filme,
documentário,
clipe,
PowerPoint. Exposição de
transparências
via
retroprojetor, resumos de
textos
pré-selecionados,
mapeamentos, resolução de
exercícios,
painéis,
seminários internos, trabalhos
em grupos. Utilização de
recursos instrucionais.
http://lattes.cnpq.br/2713997926101533 Estudos dirigidos, leitura e 02/2010
dos
temas 02/2014
http://lattes.cnpq.br/7427435871116048 discussão
pesquisas
bibliográficas,
estágio
supervisionado,
visitas técnicas
http://lattes.cnpq.br/9831211778765069 O projeto de pesquisa ou 03/2003
prática
assistencial
será
elaborado
individualmente
pelo
educando
sob
a
orientação de um professor
do Curso de Graduação em
Enfermagem. A partir do
objetivo da proposta, o
projeto deverá ser submetido
à aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa da
Instituição de Ensino bem
como aos gestores dos
serviços de saúde, a que se
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Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Estágio Supervisionado I E

Professores do
Semestre

Adriana Rotoli

Titulação

Mestra

Currículo Lattes

Metodologia

Tempo de
Casa*

destina o estudo, para a
apreciação/autorização.
http://lattes.cnpq.br/9831211778765069 O Estágio Supervisionado I E 03/2003
será
desenvolvido
nos
diferentes campos de
atuação profissional, com
supervisão do (a) professor
(a) orientador (a) e
acompanhamento do (a)
enfermeiro (a) responsável
pelo campo de estágio. As
atividades
desenvolvidas
serão de acordo com as
demandas de cada local de
estágio. Durante o Estágio
Supervisionado, o estagiário
deverá participar da
rotina de serviços em
enfermagem, onde deverá
executar atividades de
planejamento, supervisão e
execução de trabalhos de
rotina e/ou exclusivos do
enfermeiro,
visando
à
promoção,
prevenção,
proteção e recuperação da
saúde
individual e/ou coletiva.
Deverá, também, promover a
adaptação dos pacientes ao
ambiente hospitalar
bem como da assistência
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Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Professores do
Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

realizada em saúde coletiva e
aos métodos
terapêuticos, que lhe são
aplicados;
adotar
procedimentos que permitam
documentar
a
evolução
clínica, visando à reabilitação
da saúde, à orientação
terapêutica e à pesquisa;
avaliar as necessidades de
assistência, no contexto
em que atua, a fim de
favorecer o aprimoramento
dos serviços oferecidos.
Implementação das ações
elencadas no projeto de
intervenção profissional.
Elaboração de relatório final
em modalidade de relato de
experiência do estágio
contendo
descrição
das
atividades
realizadas
fundamentadas com autores.
O Estágio Supervisionado,
assim como as atividades
práticas, deverá servir como
espaço de aproximação ao
mundo do trabalho do
enfermeiro, enquanto
membro
da
equipe
multidisciplinar
e
interdisciplinar, propiciando

Tempo de
Casa*
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Curso de Graduação em Enfermagem
Período I/2017
Disciplinas

Professores do
Semestre

Titulação

Currículo Lattes

Metodologia

reflexão crítica
e ação criativa.
Respeitando
a
regulamentação do Estágio
Supervisionado as atividades
serão
planejadas com o professor
supervisor, coordenador do
ES e enfermeiro das
unidades de saúde onde os
acadêmicos estarão inseridos.
Encontros
quinzenais/semanais
no
espaço da Universidade para
estudo e debates acerca
da vivencia pré-profissional.
Seminário de vivência.

Tempo de
Casa*

