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Ementa:

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

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 6 (seis) encontros de 4 horas cada e 6 (seis) encontros de 3 horas e 30
minutos cada, totalizando 45 horas. Três encontros serão realizados na modalidade extraclasse.
Durante os encontros, serão desenvolvidas técnicas pedagógicas sobre os conteúdos dos temas,
sob a forma de aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo com leitura de textos,
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06/08

18:00 - 22:00

Recepção dos alunos e apresentação da
disciplina e dos participantes (professora e
alunos) Orientação sobre as atividades e

Abertura, apresentação dos
participantes e da ementa da
disciplina. Reconhecimento dos
temas;Exposição dialogada

20

20/08
18:00 - 22:00

Concepções teórico-filosóficas da gestão em
enfermagem e saúde: o pensamento
administrativo e organizacional na história da

Leitura dos textos indicados .
Exposição contextual.Definição
dos temas para o trabalho final

17; 20; 21

03/09
18:00 - 22:00

Políticas de Saúde. Redes de Atenção em
Saúde.

Exposição dialogada; questões
de posicionamento;Discussão
com base nas leituras

1; 5; 6; 16; 18;
19; 25

17/09
18:00 - 21:30

Sistemas organizacionais de cuidados em
enfermagem e modelos de gestão em saúde.

Leitura dos textos eDiscussão
em grupo;Exposição

4; 9; 10; 11; 15

24/09
18:00 - 21:30

A gestão do cuidado em enfermagem e saúde Leitura dos textos indicados.
Exercício da Gestão do
Cuidado de Enfermagem

7; 8;9; 26

08/10
18:00 - 21:30

Gestão e Governança em Enfermagem e
Saúde

Leitura dos textos indicados;
Desenvolvimento em sala -
Gestão e Governança

14; 26; 27

15/10
18:00 - 22:00

Políticas públicas, planejamento e  gestão em
saúde e enfermagem.atividade extraclasse (não

Atividade extraclasse.
Elaboração de Painel  /
atividade em grupo;Leitura dos
textos indicados eSíntese dos

2; 9; 15; 22; 23;
25; 29; 30

22/10
18:00 - 21:30

Políticas públicas, planejamento e  gestão em
saúde e enfermagem.

Apresentação de Painel ;
Leitura dos textos indicados e
discussão;  entregar síntese

2; 9; 16; 22; 23;
25; 29;30

29/10
18:00 - 21:30

Política de Saúde Internacional: Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável

Leitura dos textos
indicados•Exposição
Contextual Debate dos
conceitos abordados nas

5; 6

12/11
18:00 - 21:30

Gestão e  melhores práticas em saúde e
enfermagem.

Leitura dos textos eDiscussão
em grupoExposição
Contextual. Discussão das
propostas dos trabalhos finais

2; 3; 9; 10; 11;
12; 13; 15; 24; 28

19/11
18:00 - 22:00

Políticas, gestão e avaliação em Saúde e em
Enfermagem:  reflexões e proposição de
trabalho final – atividade extraclasse (não

Atividade extraclasse. Leitura
dos textos Organização do
Seminário final

Todas as
referências
básicas +
contribuições

03/12
18:00 - 22:00

Discussão dos trabalhos de conclusão da
disciplina. Avaliação da disciplina.

Apresentação de Seminário
final pelos alunos e discussão

Todas as
referências
básicas e

Avaliação:

A avaliação será realizada com base nos seguintes critérios:
1. Participação nos encontros, a partir da exposição de reflexões sobre os temas abordados,
sustentados pelos conteúdos interpretados nas leituras dos textos recomendados - peso 2.
2. Participação em atividades, apresentação de painel; síntese dos conteúdos; atividades em grupo;
resenha – peso 2.
3. Elaboração de um trabalho escrito (conteúdo, metodologia e reflexão crítica sobre o estado da
arte dos temas abordados): – documento escrito 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 6.
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