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DESENVOLVIMENTO 

EMENTA: Visa a aplicação das práticas da administração em Enfermagem, enfatizando os 

problemas de organização e reorganização de serviços, aproveitando os recursos humanos 

e a sistematização da assistência de enfermagem ao paciente. 

 

OBJETIVO GERAL 

Reconhecer a importância dos instrumentos da Administração, para o desenvolvimento do 

Serviço e Assistência de Enfermagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1- Diagnosticar problemas administrativos e propor soluções para os mesmos; 

2- Ser capaz de contribuir, com duas mudanças (no mínimo), na organização do 

Serviço de Enfermagem. 

3- Desenvolver habilidades na elaboração de normas, rotinas e reorganização do 

Serviço de Enfermagem. 

4- Desenvolver habilidades na elaboração de escala mensal e de atividades. 

5- Compreender a importância da pontualidade e assiduidade para o administrador do 

Serviço de Enfermagem. 

6- Dirigir no mínimo uma reunião de funcionários. 



7- Fazer no mínimo dez prescrições de enfermagem. 

8- Prestar cuidados diretos, a no mínimo, dois pacientes graves. 

9- Promover palestras a paciente e família. 

10- Orientar para o aprendizado do autocuidado. 

11- Demonstrar habilidade de lidar com as técnicas básicas de enfermagem. 

12- Desenvolver habilidade de relacionar-se positivamente com os demais profissionais, 

alunos, professores e pacientes. 

13- Desenvolver habilidades na supervisão de unidade. 

 

 

PROGRAMA DE ESTÁGIO E CRONOGRAMA 

 

HORÁRIO SETOR CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PRECEPTOR 

 C. Médica 2º 

C. Cirúrgica M 

Setor de 

Hemodiálise 

- Diagnóstico do Setor (quantitativo-

qualitativo) 

- Material Terapêutico 

- Recursos Humanos 

- Demanda Terapêutica dos pacientes 

- Conhecimento das rotinas do Setor. 

Reelaboração de rotinas. 

- Prescrição de cuidados de enfermagem 

- Cuidados diretos a pacientes graves 

- Participação em tomada de decisão 

juntamente com o enfermeiro chefe do setor 

- Elaboração de escala de atribuições 

- Elaboração de escala mensal 

- Elaboração de plano de ensino em assunto 

do interesse dos pacientes 

- Ministrar aulas e palestras aos pacientes 

- Participar do processo de educação 

continuada dos funcionários 

- Supervisionar as unidades de internação 

 

 


