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Ementa Geral:
Concepções teórico-filosóficas da gestão em enfermagem e saúde.  Políticas e  tecnologias de gestão e
avaliação em saúde e Enfermagem. Sistemas organizacionais de cuidados em Enfermagem e saúde. Políticas
e tecnologias de gestão em Serviços de Saúde e de Enfermagem. O planejamento em saúde e enfermagem.
Qualidade em saúde e enfermagem. Acreditação em saúde e enfermagem.

Objetivos:
•  Evidenciar  na história da filosofia as principais ideias/pensamentos que deram origem ao pensamento
administrativo.
• Identificar nas principais teorias administrativas e nas atuais estruturas teórico-conceptuais os pressupostos
básicos e a lógica do processo de construção do conhecimento da Gestão em enfermagem e saúde, seus
terminologias similares, os quais sustentam suas bases conceptuais.
• Refletir sobre as concepções de sistemas organizacionais de cuidados em Enfermagem/Saúde nos seus
processos  relacionais,  interacionais  e  associativos  tendo  como referência  as  atuais  estruturas  teórico-
conceptuais de sistemas complexos, gestão ambiental, melhores práticas em saúde, interdisciplinaridade em
saúde, empreendedorismo social em saúde, dentre outros.
• Refletir sobre as políticas e tecnologias de gestão e avaliação em saúde e de enfermagem., bem como, as
políticas e tecnologias de gestão em serviços de saúde e de enfermagem, fazendo relação com a evolução do
pensamento administrativo ou filosofia da gestão e sua inter-relação e interdependência com o Sistema de
Saúde vigente e compromisso social em responder às necessidades ou práticas de saúde dos cidadãos.
•  Discutir  sobre  o  planejamento  em saúde e  enfermagem:  evolução histórica,  fundamentação teórica  e
operacional e implicações nas políticas de saúde.
• Aprofundar as bases teóricas e instrumentais sobre a qualidade e a acreditarão em saúde e enfermagem.
• Construir um referencial teórico sobre a gerência do cuidado em enfermagem e saúde.

Conteúdo:
1. Concepções teórico-filosóficas da gestão em enfermagem e saúde: o pensamento administrativo na história
da filosofia e a lógica do processo de construção do conhecimento e as bases teóricas do conhecimento da
Gestão e terminologias similares.
2. Sistema Único de Saúde. Rede de Atenção em Saúde.
3. O planejamento e a gestão em saúde.
4. Política de Saúde Internacional: objetivos do desenvolvimento sustentável.
5. Políticas, tecnologias de gestão e avaliação em Saúde e de Enfermagem.
6. Políticas e tecnologias de gestão em Serviços de Saúde e de Enfermagem
7. Sistemas organizacionais de cuidados em Enfermagem/Saúde .
8. Qualidade e acreditação: Avaliação em saúde e enfermagem.
9. Gestão/gerência do cuidado em enfermagem.

Metodologia:
Serão desenvolvidos 12 (doze) encontros síncronos, sendo 9 (nove) exposição dialogada, 3 (três) encontros
para preparação para o seminário com supervisão do professor e 3 (três) seminários com suporte do ambiente



virtual de aprendizagem Moodle/UFSC, totalizando 45 horas.

Observação: Plano de Ensino modificado em caráter excepcional devido a pandemia COVID-19
conforme: Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. MP 934/2020, de 04 de abril de 2020.
Portaria  Normativa  003/2020/PROGRAD,  de  04  junho  de  2020  e  Resolução  Normativa  CUN/UFSC de
21/07/2020.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEÚDO MÉTODO LEITURA RECOMENDADA

10/09 13:30 -
17:30

Apresentação  da  discipl ina  e  dos
participantes (professores e alunos) Exposição dialogada (síncrona) 18; 23

17/09 13:30 -
17:30

Concepções teórico-filosóficas da gestão
em enfermagem e saúde Exposição dialogada (síncrona) 15; 18; 19; 23

24/09 13:30 -
17:30

Políticas de Saúde.  Redes de Atenção
em Saúde Exposição dialogada (síncrona) 2; 7; 16; 17

01/10 13:30 -
16:30 Preparação dos seminários Estudo independente (assíncrono) 3; 8; 13; 21

08/10 13:30 -
17:30

A gestão do cuidado em enfermagem e
Governança em Saúde Exposição dialogada (síncrona) 4; 5; 11; 22; 23

15/10 13:30 -
17:30

Liderança  e  gestão  de  pessoas  nos
sistemas organizacionais de cuidados em
enfermagem

Exposição dialogada (síncrona) 6; 10; 14

22/10 13:30 -
16:30 Preparação dos seminários Estudo independente (assíncrono) Todas as referências

29/10 13:30 -
17:30

Gestão e melhores práticas em saúde e
enfermagem. Exposição dialogada (síncrona) 8; 9; 12; 20

05/11 13:30 -
16:30 Preparação dos seminários Estudo independente (assíncrono) Todas as referências

12/11 13:30 -
17:30

Modelos  de  gestão  em  saúde  e
enfermagem Seminário (síncrono) 4; 11; 16

19/11 13:30 -
17:30

Planejamento  e  gestão  em  saúde  e
enfermagem Seminário (síncrono) 20; 24

26/11 13:30 -
17:30

Políticas, gestão e avaliação em Saúde e
em Enfermagem Seminário (síncrono) 1; 2; 3

Avaliação:
A avaliação será realizada com base nos seguintes critérios:
1.  Participação nos encontros síncronas,  a  partir  da exposição de reflexões sobre os temas abordados,
sustentados pelos conteúdos interpretados dos textos recomendados - peso 2.
2. Participação em atividades de preparação dos seminários; atividades em grupo; demais atividades – peso 2.
3.  Elaboração  de  um  trabalho  escrito  sobre  o  tema  do  seminário  em  grupo  (estrutura  monográfica,
opcionalmente  em  formato  de  artigo,  que  aborde  os  fundamentos  político-legais  da  saúde  no  âmbito
internacional, nacional e regional, bem como a visibilidade e realidade da gestão do cuidado de enfermagem
neste contexto - peso 3.
4. Desempenho individual na apresentação do seminário (comunicação, conteúdo apresentado, relação teoria-
prática) - peso 3.
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