GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO
DENOMINAÇÃO: CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
DIPLOMA CONFERIDO: BACHAREL
NÚMERO DE VAGAS: 100 VAGAS ANUAIS
NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA: 50 ALUNOS
TURNOS DE OFERTA: MATUTINO/NOTURNO
REGIME LETIVO: SEMESTRAL
PRAZO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO:
MÍNIMO: 10 SEMESTRES OU 5 ANOS
MÁXIMO: 14 SEMESTRES OU 7 ANOS
CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 4.760 HORAS-AULA
ANO DE IMPLEMENTAÇÃO: 2003
ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO: PÇA.

CEL. ANTONIO PESSOA, 111 CENTRO

CAMPINA GRANDE-PB- CEP-58.400-262
REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM E
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-COREN.

CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL - ENFERMAGEM

O campo de atuação do enfermeiro é bastante amplo, ele estará apto para
desenvolver seu trabalho em: unidades básicas de saúde, hospitais públicos e

privados, equipes multidisciplinares, estabelecimentos de ensino, unidades

de

atendimento de urgência e emergência, creches, clínicas, indústrias e empresas, ou
ainda: como profissional autônomo em atendimento a domicílio, em consultório,
podendo também prestar assessoria, e/ou auditoria para instituições da saúde ou
indústrias de produtos farmacêuticos e médico hospitalares. O enfermeiro pode
também atuar no ensino e na pesquisa em saúde.

OBJETIVOS DO CURSO - ENFERMAGEM

OBJETIVO GERAL
O Curso de Enfermagem da Faculdade de Campina Grande tem como objetivo
geral oferecer uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva ao futuro
enfermeiro, para que este possa como profissional qualificado para o exercício de
Enfermagem, conhecer e intervir nos problemas/situações de saúde-doença,
identificando as dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes; além de
atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania,
como promotor da saúde integral do ser humano.
Almeja-se promover no aluno a capacidade de desenvolvimento intelectual e
profissional autônomo e permanente; assim como a formação de um enfermeiro
educado para a cidadania e para participação plena na sociedade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo
um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado;
• Possibilitar aos alunos e professores a realização de experimentos e/ou de projetos
de pesquisa; socializando o conhecimento produzido, levando em conta a evolução
epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença;

• Desenvolver atividades teóricas e práticas desde o início do curso, permeando
toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar;
• Assegurar os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração
estudo/trabalho e pluralidade no currículo;
• Implementar metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno a
refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender;
• Estimular às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão
coletiva e as relações interpessoais;
• Estimular a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no
aluno atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade;
• Formar o aluno do Curso de Enfermagem para prestar assistência de enfermagem,
baseada em princípios técnico-científicos e éticos desenvolvendo habilidades
específicas na área de conhecimento e práticas do cuidar em enfermagem dentro
de uma visão holística da assistência a saúde, como qualidade de vida e de acordo
com as necessidades observadas;
• Estimular o aluno do Curso de Enfermagem para atender em sua área específica as
necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e
assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento; e
• Desenvolver mecanismos de acompanhamento e avaliação permanentemente em
seu currículo, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários para seu
aperfeiçoamento.

PERFIL DO EGRESSO - ENFERMAGEM

O enfermeiro graduado pelo Curso de Bacharelado em Enfermagem da
Faculdade de Campina Grande atuará no mercado de trabalho como generalista,
crítico-reflexivo, humanista e ético-político, com competência técnico-científica,

pautado em princípios éticos, exercendo a Enfermagem nas áreas

assistencial,

administrativa, sócio educativa, ensino e pesquisa, conhecendo e intervindo sobre
os problemas e situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico
nacional,

com

ênfase na Região Nordeste, Estado da Paraíba, identificando as

dimensões bio-psico-sociais de seus determinantes.
Esperamos enquanto Instituição de Ensino Superior que nossos formandos
desenvolvam as seguintes competências e habilidades e adquira as seguintes atitudes:
• Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
• Compreender

a

política

de

saúde

no

contexto

das

políticas

sociais,

reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações;
• 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 a 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;
•Responder às especificidades

regionais

de

saúde

através

de intervenções

planejadas estrategicamente, dando atenção integral à saúde do cidadão, das
famílias e das comunidades;
• Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
• Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetive a qualificação da prática profissional;

• Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de administração
e planejamento em saúde;
• 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 á saúde, na
perspectiva da integralidade da assistência.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Dentre outras habilidades e competências o aluno deverá ser capaz de:
• Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
• Compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os
perfis epidemiológicos das populações;
• 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 a 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;
• Responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas
estrategicamente, dando atenção integral à saúde do cidadão, das famílias e das
comunidades;
• Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
• Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetive a qualificação da prática profissional;

• Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de administração
e planejamento em saúde;
• 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 á saúde, na perspectiva
da integralidade da assistência.

