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ENF050206 Enfermagem e Sociedade 1º período 

OBRIG./OPT. PRÉ/CO/REQUISITOS ANUAL/SEM. 

 

Obrigatória 

Não possui pré-requisito  

Semestral  

CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO OUTRA 

3 60 45 - 15 9 

 

ENFOQUE CENTRAL 

A enfermagem, como uma ciência da saúde percebida em uma perspectiva histórico-social, 

buscando conhecer o homem na sua integralidade, na sua integração com o meio e 

respeitando a sua estrutura biopsicossocial. 

 

COMPETENCIAS  HABILIDADES B. TECNOLOGICAS  ESTRATÉGIA 
Integração horizontal 
Analisa a vida nas 
diversas abordagens: 
biológica, anatômica, 
psico-sociológica,  
antropológica, dentro 
de um contexto ético e 
científico, como 
valores e manutenção 
para saúde 

Reconhecer a 
importância das 
diferentes ciências e 
suas influências no 
processo de vida 
Compreender as 
articulações existentes 
entre os diferentes 
saberes das 
disciplinas 

Apreender a “vida” 
como células, corpo- 
mente e espírito na 
relação com o outro 
Extrair  itens 
específicos de cada 
disciplina que dão um 
aspecto da vida 
relacionando-os com o 
contexto social 

 
Oficina da vida (com a  
participação de todos os 
professores do período) 

Integração vertical 
Apropriação do 
referencial teórico e 
metodológico para o 
conhecimento 
científico 

Conhecer as principais 
correntes das ciências 
que fundamentam o 
método científico do 
conhecimento humano 

Identificar os 
conhecimentos: 
empírico, filosófico e 
científico  das 
diferentes disciplinas 

 

Oficina trabalhando a 
evolução do 
conhecimento, com 
todos os professores  
(globo terrestre) 
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EMENTA/HABILIDADES 

- Identificar as tendências ideológicas da atualidade  

- Entender as relações sociais e institucionais do Brasil 

- Entender o que é sociologia da saúde 

- Estabelecer a relação saúde/sociedade 

 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIA 

- Apropriar-se dos fundamentos básicos da sociologia da saúde e antropologia cultural para 

compreender os diferentes fatores envolvidos no processo saúde-doença e analisar 

criticamente as relações entre saúde/enfermagem/sociedade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BASES TECNOLÓGICAS 

- As formas de organização política e econômica. 

- As divisões ideológicas e suas implicações. 

- As relações tradicionais da sociedade brasileira.  

- Aspectos relacionados aos Direitos Humanos (acrescentar)-Eixo transversal 

- Estrutura social e processo saúde e doença em diferentes contextos, noções de educação 

ambiental (acrescentar) 

- Eixo transversal 

- Noções de antropologia da saúde. 
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2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos / Comitê Nacional de 
Educação em Direitos Humanos. – Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 
Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2007. 
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191-
planonacional-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192). 
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2002. 
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a educação das relações étnico-raciais. Brasília, DF: SECAD, 2006.   

 

VASCONCELOS, E. M.; FROTA, L. H.; SIMON, E. (Org.). Perplexidade na 
universidade: vivências nos cursos de saúde. São Paulo: Hucitec, 2006. 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação será um somatório em que se privilegiara a participação, assiduidade e 

pontualidade dos alunos em sala de aula e, também se tomará como referência o 

protocolo de leituras, previamente acordado entre professora e alunos e as provas/ 

avaliações escritas. Serão avaliadas ainda a curiosidade e interesse pelos temas e outras 

estratégias que contribuam para o processo de aprendizagem.   

Na avaliação será considerado, ainda o desempenho dos alunos nas seguintes 

atividades, que vão gerar três notas distintas: 

Participação nos seminários/ oficinas/vivências e nas aulas expositivas e de laboratório. A 

presença nas atividades da disciplina é obrigatória para todos os alunos do curso: 
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 Participação nas oficinas, vivências e nos seminários como expositores e debatedores. 

Esta participação se fará através de trabalho de grupo previamente elaborado. Este 

trabalho consiste da escolha de um dos assuntos previstos para a atividade e a 

apresentação e o debate em sala de aula. Esta nota vale de zero a dez, e os critérios 

de avaliação serão: a) clareza do resumo escrito dos principais temas e conceitos 

trabalhados no texto elaborado previamente para apresentação, o qual deve ser 

entregue ao professor e aos colegas antes da exposição no dia do seminário; b) 

Clareza da apresentação em sala de aula; c) participação dos membros do grupo tanto 

na exposição quanto na condução do debate; 

 Participação nos laboratórios e a produção de um produto relativo ao contrato 

previamente estabelecido. 

 Participação em outras atividades previamente comunicadas pelo professor aos 

alunos. 

 Participação na sala de aula.  

A disciplina visa contribuir para o desenvolvimento da reflexão critica m sobre a 

enfermagem como  prática  social   e as interfaces entre Saúde, Sociedade e o Trabalho 

em saúde. 

Para complementar os dez minutos de cada aula relógio para hora (60 min) se realizará 9 

(nove) horas de atividades extraclasses sendo estas envolvendo participação na semana 

do conhecimento e semana cientifica  da enfermagem,  estudos independentes e 

elaboração de seminários. 

 

METODOLOGIA 

 

 

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (IES) 
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______________________ 

Profa Dra. Leila Massaroni  

 

 


