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OBJETIVOS/COMPETÊNCIA
- Atuar como cidadão com vistas a satisfazer as necessidades de vida e saúde da
população com base nos valores e princípios éticos que norteiam a sociedade.
- Atuar na vida profissional comprometida com os princípios éticos e legais que
regem o exercício profissional.
- Compreender a pratica social na perspectiva de sua construção histórica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BASES TECNOLÓGICAS
I – História da Enfermagem:
A enfermagem e suas origens: evolução histórica das práticas de enfermagem;
Influências militar e religiosa na profissão; A cruz vermelha; O período negro da
enfermagem;
Florence Nightingale e sua influência na história da enfermagem
Personalidades que marcaram a história da enfermagem mundial e brasileira;

A profissionalização da enfermagem no Brasil: As primeiras escolas de
enfermagem no Brasil; a influência francesa; inserção da enfermagem nas
políticas públicas de saúde; a criação das entidades de classe...
II – O trabalho da Enfermagem:
Organizações de saúde e de enfermagem (organizações internacionais de saúde,
nacionais e internacionais de enfermagem) OMS, OPAS, INC, MS, CNS, ABEN,
FEPPEN, COFEN/COREN, FNE, SINDICATOS
O trabalho da enfermagem e as relações de poder: O poder na prática do cuidado
e nas relações; as dimensões de poder necessárias à qualidade do cuidado de
enfermagem;
71ª Semana brasileira de enfermagem: Tema - Enfermagem: o poder do cuidado;
III – Legislação, ética e bioética:
Bases Legais para o Exercício da Enfermagem:
Lei do exercício profissional e sua regulamentação
Ética e bioética: conceitos;
Código de ética profissional e comissão de ética;
Sistematização da Assistência de Enfermagem
Bioética no cinema: exposição do filme Quase Deuses
Temas em Ética e Bioética: discussão com alunos a partir de leitura de textos;
Bioética no cinema: exposição do filme Mar Adentro
IV – Temas atuais em Enfermagem
Desafios e perspectivas na enfermagem; Mercado de Trabalho;
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SITES RECOMENDADOS
www.icn.ch
www.who.int
www.opas.org.br
www.feppen.net

www.saude.gov.br
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FILMES
A JORNADA HUMANA
FLORENCE NIGHTINGALE
QUASE DEUSES
MAR-ADENTRO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Será feita com base na participação do aluno nas discussões, assiduidade,
pontualidade, elaboração e apresentação de trabalhos e seminários, fichamento
de livro e discussão de artigos.

EMENTA/HABILIDADES
- Exercer a cidadania partindo de princípios éticos que orientam a vida social.
- Promover a solidariedade, igualdade, justiça, liberdade, participação e defesa do
direito à vida valorizando a realidade cotidiana, como espaço de criação e
expressão de atitudes e idéias que promovam o respeito à vida e à dignidade
humana.
- Aplicar princípios éticos e legais do exercício profissional em situações
cotidianas.
- Utilizar o conhecimento sobre a história de enfermagem na produção de novos
conhecimentos e de uma prática transformadora.
METODOLOGIA
A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas, mesa
redonda e grupos de discussão, além da elaboração e apresentação de
seminários.
A disciplina funciona tendo com eixo norteador a “vida” em todas as suas
dimensões, articulando-se com as demais disciplinas do período.
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