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Matéria / Área do Conhecimento:Saúde do Adulto / Práticas de cuidado em Saúde 
 
1. Cuidar/cuidado de enfermagem ao ser humano em parada cárdio-respiratória. 
2. Cuidar/cuidado de enfermagem ao ser humano submetido a tratamento hemodialítico. 
3. Cuidar/cuidado de enfermagem ao ser humano com afecções neurológicas: AVC e 
Demências. 
4. Sistematização da assistência de enfermagem ao ser humano com Hipertensão 
Arterial Sistêmica. 
5. Sistematização da assistência de enfermagem ao ser humano em estado de dor. 
6. Aspectos éticos e legais do trabalho de enfermagem na central de material esterilizado. 
7. A implantação de farmácia satélite nas unidades cirúrgicas e suas repercussões no modelo 
de assistência da equipe de enfermagem. 
8. Sistematização da assistência de enfermagem no pós-operatório de cirurgia urológica. 
9. Sistematização da assistência de enfermagem na unidade de Clínica Cirúrgica. 
10. A consulta de enfermagem pré-operatória nas cirurgias ambulatoriais.  
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Bases teóricas e técnicas de Enfermagem II / Práticas de 
cuidado em Saúde 
 
1. Aspectos da bioética na prática da enfermagem. 
2. Sistematização da assistência de Enfermagem ao cliente com necessidades de eliminação 
urinária alterada. 
3. Sistematização da assistência de Enfermagem ao cliente com necessidades de eliminação 
intestinal alterada. 
4. Evolução do Conhecimento em Enfermagem: do empirismo à ciência e a enfermagem 
contemporânea. 
5. O processo de enfermagem na valorização do trabalho do enfermeiro. 
6. O cuidar/cuidado na prática do enfermeiro. 
7. Sistematização da assistência de Enfermagem na administração de medicamentos. 
8. Exame físico: controvérsias dessa prática no trabalho da enfermagem. 
9. Sistematização da assistência de Enfermagem no tratamento das feridas. 
10. Sistematização da assistência de Enfermagem ao cliente com necessidades nutricionais 
alteradas. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Estágio Curricular Supervisionado II / Práticas de cuidado 
em Saúde 
 
1. Sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem na valorização 
do trabalho do enfermeiro. 
2. Política de Educação permanente em Saúde no contexto do SUS. 
3. Biossegurança e o controle de infecção hospitalar. 
4. Metodologia de planejamento na enfermagem. 
5. A administração de recursos materiais na enfermagem. 
6. Supervisão em enfermagem. 
7. Sistema de informação em enfermagem. 
8. Auditoria em enfermagem. 
9. Liderança em enfermagem. 
10. Supervisão como tecnologia gerencial no cotidiano do enfermeiro. 
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Matéria / Área do Conhecimento: Atenção Dietoterápica / Práticas de cuidado em Saúde 
 
1. Terapia Nutricional no indivíduo hospitalizado portador de Insuficiência Cardíaca 
Congestiva associada à desnutrição intra-hospitalar. 
2. Abordagem Nutricional nas alterações do Trato Digestório. 
3. Estabelecimento do plano nutricional de indivíduos portadores de Encefalopatia Hepática. 
4. Tratamento cirúrgico da obesidade mórbida: repercussões fisiológicas e planejamento 
nutricional do indivíduo submetido à cirurgia bariátrica. 
5. Atendimento nutricional e acompanhamento ambulatorial do indivíduo portador da Síndrome 
Metabólica: considerações para o planejamento nutricional. 
6. Terapia Nutricional na Insuficiência Renal Crônica. 
7. Raciocínio Clínico para o estabelecimento do plano nutricional de indivíduos Transplantados 
Imunossuprimidos: considerações a partir dos parâmetros bioquímicos e critérios para a 
inclusão da terapia nutricional para neutropênicos. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Nutrição Parenteral e Enteral / Práticas de cuidado em 
Saúde 
 
1. Alterações metabólicas, fisiológicas e terapia nutricional enteral e parenteral no paciente 
crítico. 
2. A importância do Home Care enquanto instrumento de assistência nutricional, na melhora da 
qualidade de vida de pacientes que recebem Terapia Nutricional Enteral. 
3. Nutrição parenteral: indicações, contra-indicações e complicações. 
4. Imunomodulação em Terapia Nutricional de pacientes cirúrgicos: quando e como utilizar. 
5. Estratégias e análises de oportunidades de marketing utilizadas na comercialização de 
produtos enterais. 
6. Interpretação Laboratorial na Prática Nutricional Ambulatorial. 
7. Avaliação Subjetiva Global: relevância no diagnóstico nutricional de indivíduos 
hospitalizados. 
8. Terapia Nutricional na pancreatite aguda: nutrição enteral versus parenteral. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Processos de Avaliação Diagnóstica / Práticas de cuidado 
em Saúde 
 
1. O processo psicodiagnóstico: princípios norteadores e importância para o processo 
terapêutico. 
2. A utilização de técnicas projetivas no diagnóstico das dificuldades de aprendizagem e dos 
Transtornos de Personalidade. 
3. O role-playing e suas aplicações no ensino do psicodiagnóstico e das práticas profissionais. 
4. A anamnese no psicodiagnóstico. 
5. Transtornos quantitativos e qualitativos da senso-percepção e suas relações com os 
Transtornos Mentais. 
6. O manejo psicoterapêutico nos Transtornos Psicóticos na Infância. 
7. As alterações qualitativas e quantitativas da consciência e os Transtornos Mentais. 
8. Entrevistas: definição, caracterização e utilização no psicodiagnóstico. 
9. A elaboração de documentos decorrentes do processo de avaliação diagnóstica: aspectos 
teóricos e éticos. 
10. A hora de jogo diagnóstica e sua importância no processo de psicodiagnóstico infantil. 
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Matéria / Área do Conhecimento: Psicologia e Ciclo Vital – Idade Adulta e Envelhecimento / 
Práticas de cuidado em Saúde 
 
1. Processos do envelhecimento cerebral: o normal e o patológico. 
2. Velhice e qualidade de vida na mulher. 
3. Aspectos cognitivos, sociais e sexuais do envelhecimento. 
4. Os principais aspectos do desenvolvimento do adulto jovem. 
5. Erik Erikson e os estágios de desenvolvimento da vida adulta e velhice. 
6. As principais crises da vida adulta e da velhice. 
7. O desenvolvimento na idade adulta e o processo de individuação. 
8. A morte e o luto na perspectiva de adultos e idosos. 
9. Os principais aspectos do desenvolvimento do adulto jovem. 
10. Os avanços científicos e os novos paradigmas do envelhecimento. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Fundamentos Epistemológicos e Históricos da Psicologia / 
Humanidades 
 
1. Objeto e método nos diferentes sistemas psicológicos. 
2. Influências do Positivismo, Materialismo e Empirismo na constituição da Psicologia moderna. 
3. Contribuições dos estudos com animais e dos estudos fisiológicos na constituição da 
Psicologia moderna. 
4. Abordagens Inatista, Ambientalista e Interacionista em Psicologia. 
5. Questões éticas e sociais na produção de conhecimento em Psicologia. 
6. Práticas psicológicas no Brasil: aspectos históricos, sociais, éticos e políticos. 
7. Formação profissional em Psicologia no Brasil: dilemas, avanços e perspectivas. 
8. Interfaces da Psicologia com outras áreas de conhecimento. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Psicologia Clínica (Enfoque Cognitivo-Comportamental) / 
Humanidades 
 
1. Pressupostos filosóficos, teóricos e conceituais das terapias comportamentais e cognitivas. 
2. Terapias comportamentais e cognitivas: Histórico, desenvolvimento e contexto atual 
3. Questões éticas e terapias comportamentais e cognitivas. 
4. Avaliação e formulação de casos clínicos, nas diferentes etapas do desenvolvimento 
humano, nas terapias comportamentais e cognitivas. 
5. Relação terapêutica, técnicas comportamentais e cognitivas na clínica em diferentes etapas 
do desenvolvimento humano. 
6. Trabalho com grupos e terapias comportamentais e cognitivas. 
7. Promoção de repertórios cognitivo-comportamentais socialmente adequados e prevenção de 
transtornos mentais. 
8. Possibilidades, limites e especificidades das terapias comportamentais e cognitivas com 
crianças 
9. Acompanhamento terapêutico nas terapias comportamentais e cognitivas. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Psicologia e Processos Educativos / Humanidades 
 
1. Psicologia Educacional, Psicologia Escolar, Psicologia em espaços de aprendizagem. 
2. Psicologia Escolar e Tecnologia Educacional: desafios e perspectivas. 
3. Processos educativos em diversas áreas de atuação do(a) psicólogo(a). 
4. Interdisciplinaridade e ética no contexto educacional. 
5. Avaliação do processo de aprendizagem. 
6. Identificação e intervenção no contexto dos transtornos de desenvolvimento. 
7. Educação especial: perspectivas atuais. 
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Matéria / Área do Conhecimento: Psicologia e Políticas Públicas / Humanidades 
 
1. Psicologia, Políticas Públicas e Protagonismo Social. 
2. Contribuições da Psicologia na elaboração de Políticas Públicas e Programas Sociais. 
3. Atuação do(a) psicólogo(a) na gestão/administração de Programas Sociais. 
4. Psicologia e Políticas Públicas direcionadas à promoção da Saúde, da Educação, do 
Trabalho e Assistência Social. 
5. Psicologia, Cidadania e Direitos Humanos. 
6. Psicologia e Políticas Públicas de Inclusão Social. 
7. Psicologia, Políticas Públicas e Questões de Gênero. 
8. Psicologia e implementação de Políticas Públicas voltadas aos Afrodescendentes e aos 
Povos Indígenas. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Alimentação Coletiva / Ciências dos Alimentos 
 
1. O nutricionista em diferentes serviços de alimentação: análise histórica e crítica da atuação e 
desafios no âmbito da promoção da saúde; 
2. Controles aplicados em Unidades de Alimentação e Nutrição; 
3. Coordenação e supervisão de equipe de manipuladores em Unidades de Alimentação e 
Nutrição; 
4. Gestão financeira em Unidades de Alimentação e Nutrição. 
5. Inovações tecnológicas em produção de refeições para a coletividade. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Nutrição e Saúde Coletiva / Saúde Coletiva 
 
1. Transição alimentar e nutricional no Brasil: análise crítica de seus determinantes e 
implicações na prática do nutricionista. 
2. Equidade em saúde: repercussões na prática do nutricionista. 
3. Política nacional de atenção básica e atuação do nutricionista neste contexto. 
4. Trajetória histórica das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil: 
alcances, limites e o papel do nutricionista. 
5. Educação Alimentar e Nutricional: trajetória histórica no Brasil e considerações no contexto 
da promoção da saúde. 
6. Princípios do planejamento e programação em saúde: aplicação no planejamento de ações 
em alimentação e nutrição. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Práticas de Cuidado em Saúde / A saúde humana e seus 
determinantes 
1. Promoção da Saúde: histórico e análise crítica das políticas de promoção no Brasil 
2. Necessidades de saúde nos diferentes ciclos da vida e estratégias de promoção à saúde 
3. Constituição sócio-histórica do conceito de saúde e determinantes do processo saúde-
doença 
4. Qualidade de vida e saúde: interfaces e desafios na atuação do profissional de saúde 
5. Condições sanitárias das cidades e conseqüências para a sobrevivência de indivíduos e 
grupos 
6. Qualidades de vida ou qualidades das vidas: como avaliar? 
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Matéria / Área do Conhecimento: Enfermagem nas Emergências / Práticas de Cuidado em 
Saúde 
 
1. Sistematização da Assistência de Enfermagem e Gerenciamento da Unidade de Emergência 
2. Sistematização da Assistência de Enfermagem na unidade de Emergência ao ser humano 
com Alterações Cardiovasculares 
3. Assistência de Enfermagem ao ser humano Politraumatizado no atendimento Préhospitalar e 
Intra–hospitalar 
4. Bases Farmacológicas Aplicadas na Assistência de Enfermagem em Emergência 
5. Sistematização da Assistência de Enfermagem na unidade de emergência ao ser humano 
vítima de queimaduras 
6. Sistematização da Assistência de Enfermagem na unidade de Emergência ao ser humano 
em Emergências Neurológicas 
7. Bioética e Humanização da Assistência na unidade de Emergência 
8. Sistematização da Assistência de Enfermagem no atendimento ao potencial doador de 
órgãos 
9. Sistematização da assistência de Enfermagem ao ser humano em Parada cárdiorespiratória 
10. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao ser humano com desequilíbrio 
hidroeletrolítico e metabólico na Unidade de Emergência 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Saúde Mental / Práticas de Cuidado em Saúde 
 
1. Políticas de Saúde Mental: avanços e desafios. 
2. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao indivíduo portador de Esquizofrenia. 
3. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao indivíduo portador de Transtorno de 
Humor. 
4. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao indivíduo portador de Distúrbios Ansiosos. 
5. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao ser humano com distúrbios relacionados 
ao uso de drogas. 
6. Sistematização da Assistência de enfermagem e as grandes síndromes geriátraicas. 
7. Demência de Alzheimer: abordagem de enfermagem, avanços e desafios. 
8. Cuidadores de idosos: aspectos éticos e bioéticos no exercício de sua função. 
9. Idoso e Família: o cuidado de enfermagem na contemporaneidade. 
10. Sistematização da Assistência de Enfermagem nos distúrbios cardiovasculares em idosos. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: Administração em Serviços de Saúde / Práticas de Cuidado 
em Saúde 
 
1. O trabalho gerencial do enfermeiro. 
2. Dimensionamento de pessoal no hospital. 
3. Planejamento em saúde: aspectos teóricos e conceituais. 
4. O hospital e o trabalho em equipe. 
5. Processo do Cuidar em Enfermagem no contexto hospitalar. 
6. Supervisão em Enfermagem. 
7. Liderança e a Enfermgem. 
8. Indicadores para o monitoramento do desempenho hopitalar. 
9. Biosegurança e o controle de Infecção Hospitalar. 
10. Políticas de Educação Permanente em Saúde no Contexto do SUS 
 


