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Obrigatória 
Não possui pré-requisito  

Semestral  
CRÉDITO CARGA 

HORÁRIA TOTAL 
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO OUTRA 
5 90 60 0 30 15 

 

ENFOQUE CENTRAL 

As inter-relações que se estabelecem entre o homem e seu próprio corpo, entre o enfermeiro 
e o seu objeto de estudo, entre os profissionais e o processo saúde-doença. 

 

COMPETENCIAS  HABILIDADES  B.TECNOLOGICAS  ESTRATÉGIA 
Integração horizontal  
Correlação das 
funções vitais no 
âmbito das ciências 
básicas e com os 
aspectos psicossociais 
em situações de 
urgências, com vistas 
ao processo do cuidar 
em enfermagem 

Atender pacientes em 
situações de 
urgências com desvios 
de funções vitais, 
relacionando com os 
aspectos  fisiológicos, 
epidemiológicos e as 
implicações sociais 
que a situação 
propicia 

Interpretar as funções 
vitais e os desvios que 
requerem 
intervenções de 
urgência.Verificar os 
indicadores de 
mortalidades nas 
situações de 
comprometimento das 
funções vitais 

Seminário com todos os 
professores do período 

Integração vertical 
Aplicação do 
referencial teórico e 
metodológico 
utilizando as etapas  
do método científico 

Interpretar  os 
fenômenos vitais 
utilizando as etapas 
do método científico  

Utilizar os 
conhecimentos para 
aplicação das etapas 
do método científico,  
nas diversas 
disciplinas 

Trabalho de campo  
Laboratório  
Seminário   
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EMENTA/HABILIDADES 

- Identificar os aspectos estruturais e funcionais da composição dos diferentes tecidos do 

organismo humano para realização das funções orgânicas. 

- Conhecer a histofisiologia dos sistemas urinários digestivo, respiratório, genital, 

tegumentar, endócrino, glândulas e anexos. 

- Discernir o desenvolvimento embrionário fisiológico de um patológico no ser humano. 

- Fundamentar-se dos processos de trabalho da membrana celular e dos componentes 

plasmáticos para entendimento do desenvolvimento embrionário. 

- Verificar os aspectos éticos na interrupção de um processo embrionário intencional. 

- Destacar os processos de trabalho da membrana celular e dos componentes plasmáticos. 

 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIA 

- Compreender as funções orgânicas e os seus mecanismos de regulação, a partir dos 

conhecimentos de Histologia/embriologia como parte do hibrido biológico-cultural. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BASES TECNOLÓGICAS 

- Sistema circulatório; 

- Hematopoiese; 

- Tecidos e órgãos linfáticos; 

- Sistema tegumentar; 

- Sistema respiratório; 

- Arquitetura dos rins e vias excretoras urinárias; 

- Aparelho digestivo; 

- Organização das glândulas endócrinas; 

- Organização dos componentes do sistema reprodutor masculino e feminino; 

- Aspectos gerais que se sucedem desde a fecundação até a nidação e Estruturas 
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sensoriais; 

- Desenvolvimento embrionário fisiológico e patológico, e sua relação com o meio ambiente 

(acrescentar). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Na avaliação da disciplina é levado em conta aspectos relacionados a habilidades 

individuais de estudo teórico e prático no laboratório de microscopia, de tal forma que as as 

avaliações comtemplem a capacidade de estudo e o reconhecimento das imagens 

microscópicas. Assim, os conteúdos teórico-praticos (estudo dos conteúdos) tem peso 

maior na avaliação, variando de 80 a 90%, enquanto que a parte prática, com 

reconhecimento de imagens, tem peso menor, variando de 10 a 20 % na avaliação. Para 

atingir estas metas são realizadas 3 provas teórico/práticas e 3 provas práticas, com valor 

individual de 10 pontos. A nota semestral é calculada de duas formas distintas: 

 Pela MÉDIA das notas nas provas teórico/práticas + (MÉDIA das notas das provas 

práticas/10) ou 

 Pela (SOMA das notas nas provas teórico/práticas + MÉDIA das notas das provas 
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práticas) / 4. Prevalecerá a nota maior.  

Nota semestral = ou > 7,00 --- dispensado de prova final 

Para complementar os dez minutos de cada aula relógio para hora (60 min) se realizará  15  

horas de atividades extraclasses sendo estas envolvendo participação na semana do 

conhecimento, semana cientifica  da enfermagem  e elaboração de relatórios. 

 

METODOLOGIA 

Exposição oral 

Laboratório 

 

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (IES) 
 
 

______________________ 
Nyam Florêncio da Silva 
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