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Ementa Geral:
Dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas do cuidado em Enfermagem e Saúde. Modelos de
cuidado em enfermagem e saúde. Inovação e produção tecnológica, tecnologias emergentes, arte e criatividade
nas práticas de cuidado.

Objetivos:
• Capacitar os pós-graduandos para reflexões ontológicas e epistemológicas do cuidado de enfermagem e da
saúde;
• Desenvolver coletiva e criticamente propostas metodológicas e modelos de cuidado em Enfermagem e Saúde,
a partir de diferentes embasamentos teórico-filosóficos;
• Avançar na produção de conhecimentos sobre a operacionalização do cuidado;
• Discutir e aprofundar os conhecimentos teóricos sobre as questões da tecnologia em saúde associados à
prática em saúde e enfermagem.
• Identificar na prática em saúde e enfermagem as concepções da tecnologia e inovações tecnológicas no
cuidado em saúde.
• Debater sobre os conceitos principais e as inter-relações entre cuidado, ética, tecnologia, criatividade em
Enfermagem e Saúde.
• Aprofundar e estudar as tecnologias emergentes e os conhecimentos teóricos sobre as implicações do
conceito de tecnologia para aplicação no ensino, pesquisa e cuidado .
• Conhecer: tele-imersão clínica, protocolos assistências, prontuários eletrônicos, sistema de apoio à decisão e
Telessaúde, Blogs, microblobs e Wikis; eportfolios, Podcasting, Rede social, apresentação em zoom, conteúdo
compartilhado, tecnologias portáteis, web-apps, realidade virtual, realidade aumentada, gamificaçao, e opções
de Courseware.
• Criar uma base de dados pessoal de citações bibliográficas a partir da aplicação de ferramentas

Conteúdo:
*O cuidado, as dimensões Ontológicas e Epistemológicas do Cuidado; Referenciais teórico-filosóficos como
guias para a prática do cuidado em Enfermagem e Saúde, Técnica no mundo.
*WEB 2.0 e 3.0 e Metodologias ativas aplicadas ao ensino, aprendizagem, pesquisa e cuidado, Wiki, blog,
microblog, ePortfolios, WebPodcasting/podcasting.
*Conceitos e reflexões relacionadas à inter-relação ciência e tecnologia em saúde. O conceito de tecnologia e
suas implicações para a saúde e enfermagem. As tecnologias emergentes em saúde e enfermagem- protocolos
assistências, prontuários eletrônicos, sistema de apoio à decisão e Telessaúde.
*Metodologias ativas aplicadas ao ensino, aprendizagem, pesquisa e cuidado. Metodologias ativas: ambientes
virtuais de aprendizado e objetos virtuais de aprendizado. Web 2.0, 3.0: Rede social , Conteúdo compartilhado,
Gerenciador colaborativo de referencias. Gerenciadores de arquivos Online, Editor de textos corporativos,
Apresentação em zoom.
*Tecnologias e inovações tecnológicas em saúde e enfermagem: tecnologias portáteis, WEB-APPs, realidade
virtual e realidade aumentada, gameficaçao, e opções de Courseware.
*Produtos tecnológicos nas práticas de cuidado.

Metodologia:



A disciplina estará integrando encontros síncronos teóricos práticos e atividades na modalidade a distância
assíncrona no ambiente de gerenciamento da aprendizagem Moodle. No modo síncrono utilizaremos Leitura de
textos,  debate,  exposição  dialogada,  seminário  e  trabalho  escrito  com  o  uso  de  ambiente  virtual  de
aprendizado. As atividades assíncronas serão organizadas por semana aos quais os alunos terão oportunidade
de ler o conteúdo disponibilizado, pesquisar outros e responder e publicar as questões no Fórum no prazo
solicitado para o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa. Em cada semana no ambiente Moodle os
alunos seguirão um roteiro para apresentar as atividades ambiente assim distribuído.
**Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por
aulas em meio digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus-COVID -19, em atenção a Portaria
MEC 544, de junho de 2020 e a Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEÚDO MÉTODO LEITURA RECOMENDADA

31/08 18:00 -
21:00

Apresentação  da  disciplina,  docente,
discentes.  Apresentação  da  Proposta
Preliminar  de  Projeto  de  Dissertação,
Grupo de Pesquisa que participa e seu
orientador(a); Apresentação e discussão
do Plano de Ensino; Orientação para o
desenvolvimento  da  discipl ina.  No
a m b i e n t e  m o o d l e :  W E B  2 . 0  e
Metodologias ativas aplicadas ao ensino,
aprendizagem, pesquisa e cuidado.

Au la  S íncrona  ,  com  a t i v idades
assíncronas 4,5,6,7

14/09 18:00 -
21:00

Web  2.0:  Rede  social,  ePortfol ios,
Gerenciadores de arquivos. Online Editor
de  textos  corporativos.  Prospecção
Tecnológica, método e grupos/Temas

Aula Síncrona , com atividades práticas 19,20, BC3, BC4

21/09 18:00 -
22:00

Web 2.0,  3.0:  Rede social,  ePortfolios,
Gerenciadores de arquivos. Online Editor
de textos corporativos.

Atividade assíncrona 19,20,BC3, BC4

28/09 18:00 -
21:00

Conceitos  e  reflexões  relacionadas  à
interrelação  ciência  e  tecnologia  em
saúde. O conceito de tecnologia e suas
implicações para a saúde e enfermagem.
As tecnologias emergentes em saúde e
enfermagem,  protocolos  assistências,
prontuários  eletrônicos.  Podcasting,
WebPodcasting.

Au la  S íncrona  ,  com  a t i v idades
assíncronas 4,5,6,7, 21, 25, 26, 28, 29, 30

05/10 18:00 -
22:00

Conceitos  e  reflexões  relacionadas  à
interrelação  ciência  e  tecnologia  em
saúde. O conceito de tecnologia e suas
implicações para a saúde e enfermagem.
As tecnologias emergentes em saúde e
enfermagem,  protocolos  assistências,
prontuários  eletrônicos.  Podcasting,
WebPodcasting.

Atividade assíncrona 4,5,6,7,21,25,26,28,29,30

19/10 18:00 -
21:00

Metodologias ativas aplicadas ao ensino,
aprendizagem,  pesquisa  e  cuidado.
Metodologias ativas: ambientes virtuais
de  aprendizado,  objetos  virtuais  de
aprendizado. Prospecção tecnológica

Au la  S íncrona  ,  com  a t i v idades
assíncronas 2,13,16,23, 26, 27

26/10 18:00 -
22:00

Metodologias ativas aplicadas ao ensino,
aprendizagem,  pesquisa  e  cuidado.
Metodologias ativas: ambientes virtuais
de  aprendizado,  objetos  virtuais  de
aprendizado. Prospecção tecnológica

Atividade assíncrona 2,13,16,23,26,27

09/11 18:00 -
21:00

Produtos  tecnológicos  nas  práticas  de
c u i d a d o .  E n s i n o  a  D i s t â n c i a .
Gerenciamento da Informação Pessoal
(gerenciador colaborativo de referencias)
no  ensino/aprendizagem.  Atividades
Aplicações de apresentação em zoom,
blog, microblog

Au la  S íncrona  ,  com  a t i v idades
assíncronas 19,20, 29, BC3, BC4

16/11 18:00 -
22:00

Produtos  tecnológicos  nas  práticas  de
c u i d a d o .  E n s i n o  a  D i s t â n c i a .
Gerenciamento da Informação Pessoal
(gerenciador colaborativo de referencias)
no  ensino/aprendizagem.  Atividades
Aplicações de apresentação em zoom,
blog, microblog

Atividade assíncrona 19,20,29,BC3, BC4

23/11 18:00 - Tecnologias e inovações tecnológicas em Aula  S íncrona  ,  com  a t i v idades 1, 13, BC1, BC2



21:30

saúde  e  enfermagem:  tecnologias
portáteis,  web-apps, realidade virtual  e
realidade  aumentada,  gamificaçao,  e
opções  de  Courseware.  Atividade:
Aplicações de Wikis

assíncronas

30/11 18:00 -
22:00

Tecnologias e inovações tecnológicas em
saúde  e  enfermagem:  tecnologias
portáteis,  web-apps, realidade virtual  e
realidade  aumentada,  gamificaçao,  e
opções  de  Courseware.  Atividade:
Aplicações de Wikis

Atividade assíncrona 1,13,28,BC1,BC2

07/12 18:00 -
21:00

O cuidado, as dimensões Ontológicas e
E p i s t e m o l ó g i c a s  d o  C u i d a d o ;
Referenciais  teórico-filosóficos  como
guias  para  a  prática  do  cuidado  em
Enfermagem e Saúde, Técnica no ensino
e saúde

Aula expositiva Dialogada- Síncrona 3,6,7,8,9,10,11,1 2, 17,18,19, 20,

14/12 18:00 -
21:30

Apresentação dos trabalhos por grupo,
Avaliação  final  e  encerramento  da
disciplina

avaliação final - Síncrona

Avaliação:
Serão considerados: assiduidade, pontualidade, participação nas discussões, capacidade de apresentação oral
e de escrita.
Será desenvolvida na modalidade processual formativa através:
-  Das participações e apresentações durante os encontros síncronos com os alunos conforme as datas
estabelecidas e das atividades assíncronas (ambiente virtual - Moodle).
- Da organização e apresentação do trabalho tecnológico final.
- Da produção de manuscrito, por trios de acordo com os temas divididos
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