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1.  DADOS GERAIS DO CURSO______________

Tipo: Bacharelado ou Bacharelado e Licenciatura
Modalidade: Presencial
Regime: Semestral
local de oferta: Setor de Ciências da Saúde- Campus Jardim Botânico

Turno de funcionamento: Integral
Número total de vagas/ano: 60 (considerando Bacharelado e Licenciatura)

 

Carga horária total
Bacharelado: 4050 horas
Licenciatura: 5090 horas

Prazo de integralização curricular:
Bacharelado: mínimo de 10 semestres e máximo de 15 semestres
Licenciatura: mínimo de 10 semestres e máximo de 15 semestres

2.  ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ________

Coordenação do Curso
A direção executiva do Curso de Enfermagem está a cargo da Coordena-
ção do Curso, composta pelo Coordenador e Vice-Coordenador, ambos 
os membros do departamento de enfermagem, eleitos pela comunidade 
acadêmica do Curso de Enfermagem, para um mandato de dois anos, e 
nomeados pelo Reitor da UFPR. 

Colegiado do Curso
É o órgão de Coordenação Didática do Curso de Enfermagem e tem a com-
petência de gestão e gerenciamento do Curso, ressalvadas as competên-
cias do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Está constituído 
pelo Coordenador do Curso (Presidente) e pelo Vice-Coordenador, ambos 
do Departamento de Enfermagem; por um docente representante dos De-
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partamentos que participam do Curso de Enfermagem; por docentes do 
Departamento de Enfermagem (Ciclo Profissionalizante) em número que 
constitua maioria deste; e por representantes do corpo discente, na pro-
porção de um quinto do número de membros do Colegiado.

3.  COMISSÕES __________________________

O Curso de Enfermagem possui cinco comissões, designadas pelo Coor-
denador, por indicação do Colegiado do Curso, com duração de dois anos, 
podendo seus membros serem reconduzidos. São elas:

Comissão Composição

Comissão Orientadora de Estágio(COE) Um representante de cada disciplina de 
estágio e um representante da Disciplina 
de Prática de Ensino, sob a Presidência 
do Coordenador do Curso.

Comissão de Revalidação de Diploma No mínimo, três professores da própria 
Universidade, com qualificação com-
patível com a área de conhecimento da 
Enfermagem e com o nível do título a ser 
revalidado, escolhidos pela/o.

Comissão de Atividades Formativas Três membros, sendo um representante 
discente e dois representantes docentes, 
sob a Coordenação do Vice-Coordena-
dor do Curso, sendo os membros indica-
dos pelo Colegiado do Curso.

Núcleo Docente Estruturante (NDE) Cinco docentes do Ciclo Profissionali-
zante e um do Ciclo Básico.

Comissão de Orientação Acadêmica Representantes escolhidos pelo Colegia-
do de Curso.

Elenco das Comissões do Curso de Enfermagem/UFPR. Curitiba, 2015.
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4.  O CURSO ____________________________

Modalidade bacharelado
Denominado Curso de Graduação em Enfermagem, tem como objetivo 
formar enfermeiros generalistas com competências para reconhecer, refle-
tir e intervir no processo saúde-doença individual e coletivo, por meio de 
ações de cuidado, gerenciamento, ensino, pesquisa e extensão, em confor-
midade com as políticas públicas de saúde e de educação, respeitando-se 
os princípios éticos e a legislação profissional.

Modalidade licenciatura
O Curso de Licenciatura em Enfermagem tem como objetivo formar enfer-
meiro-professor com competência para atuar em conformidade com as po-
líticas públicas de educação e de saúde e suas interfaces com a educação 
profissional, a educação em saúde, a formação continuada e a educação 
básica, respeitando-se os princípios éticos e a legislação profissional.

5.  COMPETÊNCIAS ______________________

O Curso de Enfermagem tem o compromisso de formar profissionais críti-
cos, reflexivos e comprometidos com a solução de problemas sociais e de 
saúde da população, com competências para articular sua vida profissional 
com o contexto de trabalho onde atuam.

Para isso, a aprendizagem deve ocorrer por meio do aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, tendo como fim 
desenvolver as dimensões do Cuidado; Educação em Saúde e Educação 
Permanente; Gerência; Pesquisa e Produção do Conhecimento; e Éti-
co-Política.
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Dimensão: CUIDADO

Competência Geral:

Ser enfermeiro capaz de cuidar da pessoa/família/comunidade, reconhecendo os de-
terminantes e condicionantes do processo saúde-doença, com vistas à proposição de 
soluções e suas implementações, com base em conhecimento técnico-científico no 
desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, proteção, reabilitação e palia-
ção, para garantir o cuidado integral ao ser humano.

Competências Específicas:

•	 Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, 
expressões e fases evolutivas;

•	 Incorporar a ciência/arte de cuidar como instrumento de ação profissional;
•	 Usar adequadamente tecnologias, tanto de informação e comunicação, para o cui-

dar de enfermagem;
•	 Prestar cuidados de enfermagem baseados nos princípios da ética e do humanis-

mo,compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela 
família e pelos distintos grupos da comunidade;

•	 Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos 
dos modelos clínico, epidemiológico.

•	 Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e 
da assistência à saúde, priorizando o bem-estar e a segurança do paciente;

•	 Atuar nos diversos níveis de atenção à saúde, respeitando os princípios do SUS;
•	 Usar evidências científicas e pautar-se nas boas práticas.

Dimensão:EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO PERMANENTE

Competência Geral:

Ser enfermeiro capaz de atuar como agente de transformação social, pela promoção 
do autocuidado, de hábitos de vida e de organização sociopolítica, com impacto na 
saúde individual e coletiva.

Competências Específicas:

•	 Promover estilos de vida saudáveis, atendendo as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto as de sua comunidade;

•	 Promover o autocuidado;
•	 Estimular a formação/incremento de movimentos sociais com foco na melhoria 

das condições de saúde;
•	 Promover formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional;
•	 Planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, consideran-

do a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, 
saúde, trabalho e adoecimento;

•	 Planejar e avaliar ações de educação permanente dos trabalhadores de Enferma-
gem, como espaço de aprendizado contínuo.



9

Graduação em enfermaGem ufPr

Dimensão:GERÊNCIA

Competência Geral:

Ser enfermeiro capaz de assumir o gerenciamento do trabalho em Enfermagem e/ou 
gestão em saúde, tomando decisões junto às estruturas institucionais, com foco no 
atendimento às necessidades de saúde da população.

Competências Específicas:

•	 Correlacionar as influências da evolução do pensamento administrativo na prática 
do sistema – público e privado - de saúde e de Enfermagem;

•	 Analisar as políticas de saúde e sua influência na organização da atenção à saúde;
•	 Analisar os elementos constitutivos do processo de trabalho em saúde e na Enfer-

magem, no âmbito da promoção, prevenção e recuperação da saúde;
•	 Planejar, executar, avaliar e socializar práticas assistenciais, educativas, de pesqui-

sa, políticas e gerenciais que sustentam o trabalho de Enfermagem em unidade/
campo de prática, com base nos determinantes do processo saúde-doença e no per-
fil epidemiológico da população, com utilização de instrumentos gerenciais;

•	 Reconhecer as políticas de recursos humanos e seus determinantes como setor es-
tratégico para mudança no modelo de atenção à saúde;

•	 Planejar e avaliar ações e estratégias de enfrentamento dos problemas nos serviços 
de saúde e de Enfermagem, considerando o custo-benefício das ações e procedi-
mentos;

•	 Promover a ação interdisciplinar nas relações de trabalho;
•	 Analisar criticamente recursos físicos(estrutura e equipamentos) e organizacionais 

dos serviços de saúde e de Enfermagem, verificando suas condições de operação, 
bem como as relações de trabalho;

•	 Reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de Enfermagem;
•	 Gerenciar o processo de trabalho em Enfermagem com base em princípios ético-le-

gaise com resolutividade, tanto em nível individual como coletivo, em todos os âm-
bitos da atuação profissional;

•	 Interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente des-
se processo;

•	 Compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de Enferma-
gem às diferentes demandas dos usuários;

•	 Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
•	 Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profis-

sional;
•	 Planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação con-

tínua dos trabalhadores de Enfermagem e de saúde;
•	 Planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação con-

tínua dos trabalhadores de Enfermagem e de saúde.
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Dimensão: PESQUISA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO

Competência Geral:

Ser enfermeiro capaz de desenvolver investigação de cunho científico, empírico ou ex-
perimental, reconhecendo nessas a construção e a sustentação do conhecimento na 
área de enfermagem

Competências Específicas:

•	 Produzir, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de conheci-
mento que objetivem a qualificação da prática profissional;

•	 Ser capaz de socializar o conhecimento em eventos ou periódicos, a fim de garantir 
visibilidade de pesquisas na área de Enfermagem, constituindo um espaço perma-
nente de interlocução com profissionais e acadêmicos da área, bem como com pes-
quisadores de áreas afins, no país e no exterior.

Dimensão: ÉTICO-POLÍTICA

Competência Geral:

Ser enfermeiro capaz de se reconhecer como cidadãoe como profissional que perten-
ce a uma categoria da área da saúde, integrante de uma equipe de saúde, atuando 
como agente de mudança, com princípios ético-políticos, na dinâmica institucional e 
nas relações sociais.

Competências Específicas:

•	 Respeitar o código de Ética, os atos normativos da profissão e os valores políticos e 
morais, agindo adequadamente frente a dilemas, problemas e ocorrências do coti-
diano profissional;

•	 Respeitar a dignidade e os direitos do ser humano, do nascimento até a morte, 
mantendo sigilo sobre as informações, registrando aquelas inerentes e indispensá-
veis ao processo de cuidar, de forma clara, objetiva e completa, sempre comprome-
tido com a qualidade e segurança da assistência de enfermagem;

•	 Atuar de maneira integrada à equipe de saúde, em busca do atendimento de ne-
cessidades da pessoa, família e coletividade, em defesa dos princípios das políticas 
públicas de saúde e ambientais, que garantam universalidade de acesso aos servi-
ços de saúde, igualdade do acesso, integralidade da assistência, resolutividade, pre-
servação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização 
e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde;

•	 Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade;

•	 Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal, e somen-
te aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e 
para outrem, reconhecendo permanentemente a necessidade de aprimoramento 
dos conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais;

Continua
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Continuaão

•	 Estabelecer novas relações com o contexto, reconhecendo as estruturas e as formas 
de organização social, suas transformações e expressões;

•	 Participar da composição das estruturas deliberativas e executivas do sistema de 
saúde;

•	 Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar na dimensão política e de pla-
nejamento em saúde;

•	 Participar de associações de classe, sindicatos e outras entidades políticas/profis-
sionais, para que o engajamento seja fator de construção coletiva para a adequada 
práxis da profissão.

6.  MODALIDADE DAS AULAS ______________

Existem diferentes modalidades de aulas que são ofertadas regularmente 
pelos Departamentos que ofertam disciplinas para o Curso de Enfermagem 
segundo o Art. 2º da Resolução nº 15/10-CEPE e Resolução n.º 08/15-CEPE. 
A saber:
a) Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos funda-
mentalmente nos espaços de aprendizagem considerados padrão para as 
modalidades de ensino presencial e de educação a distância (EAD).
b) Prática Específica: conjunto de atividades de natureza prática, desen-
volvidas em ambientes que apresentem restrições ao quantitativo de alunos 
por docente e que exijam acompanhamento rigoroso com participação dire-
ta do docente responsável, envolvendo questões de segurança, dignidade, 
privacidade e sigilo e/ou atenção do docente, individualizada ou a peque-
nos grupos, para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
c) laboratório (lb): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fun-
damentalmente em espaços de aprendizagem com infraestutura especiali-
zada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios.
d) Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos median-
te atividades de campo.
e) Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos funda-
mentalmente em ambientes de trabalho, mediante estágios regulados 
pela Lei nº 11.778, de 25/set./2008.
f ) Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados a vi-
vência da atuação acadêmica e/ou profissional em seus mais amplos as-
pectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta do professor responsável.
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7.  DISCIPLINAS _________________________

Bases Biológicas, Sociais, Humanas e Exatas da Enfermagem

Biologia Celular Aplicada à Enfermagem

Genética Humana para Enfermagem

Histologia e Embriologia Geral para Enfermagem

Anatomia Geral I Enfermagem

Anatomia Geral II Enfermagem

Bioquímica Celular e Animal

Fisiologia Humana – Enfermagem

Farmacologia para Enfermagem

Microbiologia para Enfermagem

Imunologia – Enfermagem

Parasitologia Humana - Enfermagem

Patologia Humana

Psicologia Aplicada à Saúde I

Sociologia Geral

Antropologia da Saúde

Epidemiologia

Bioestatística
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Cuidados de Enfermagem na Trajetória de Vida e no  
Resgate da Cidadania

Ética e Bioética Aplicada à Enfermagem

Saúde, Sociedade e Meio Ambiente

Organização do Trabalho do Enfermeiro e sua Função Social

Metodologia Científica em Enfermagem

Fundamentos para o Cuidarem Enfermagem

Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso

Fundamentos para a Enfermagem em Saúde Coletiva

História da Enfermagem

Enfermagem em Saúde Mental

Cuidados de Enfermagem à Mulher

Cuidados de Enfermagem à Criança e ao Adolescente

Gerenciamento dos Serviços de Saúde e Enfermagem

Estágio Supervisionado em Gerenciamento do Cuidado na Atenção Hospitalar

Estágio Supervisionado em Gerenciamento do Cuidado na Atenção Primária à Saúde

Elaboração de Projeto de Pesquisa em Enfermagem

Estágio Supervisionado em Enfermagem

Monografia em Enfermagem
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Disciplinas Pedagógicas

História da Educação e Saúde

Comunicação em Língua Brasileira de Sinais(Libras): Fundamentos da Educação 
Bilíngue para Surdos

Didática

Política e Planejamento na Educação
Brasileira

Metodologia do Ensino da Enfermagem I

Organização do Trabalho Pedagógico na Escola

Psicologia da Educação

Metodologia do Ensino de Enfermagem II

Trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura em Enfermagem I

Prática de Docência no Universo Comunitário

Pratica de docência no Ensino da Enfermagem

Trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura em Enfermagem II

8.  DISCIPLINAS OPTATIVAS _______________

Serão ofertadas três disciplinas optativas pelo Departamento de Enferma-
gem, a cada semestre, sendo o número de vagas internas e externas discri-
minado na abertura de turma, bem como seus pré-requisitos.

O discente deverá cursar, no mínimo, 4 disciplinas optativas, totalizando 
120 horas-aula. O discente poderá cursar as disciplinas optativas previstas 
na Resolução 92/13-CEPE.
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DISCIPLINAS OPTATIVAS

Fundamentos para o Cuidar em Enfer-
magem na Assistência ao Paciente On-
co-Hematológico

Tendências, Inovações e Desafios para o 
Gerenciamento de Enfermagem

Gestão da Informação em Saúde e En-
fermagem Saúde do Trabalhador

Comunicação Interprofissional e Tera-
pêutica em Saúde Epidemiologia Crítica

Gênero e Saúde Coletiva Tópicos Especiais em Saúde do Idoso

Comunicação em Língua Brasileira de 
Sinais(Libras): Fundamentos da Educa-
ção Bilíngue para Surdos

Primeiros Socorros à Criança e ao Ado-
lescente

Primeiro Socorros Gestão da Qualidade em Saúde

Cuidado às Famílias com Crianças e 
Adolescentes com Necessidades Espe-
ciais

Saúde da Mulher Idosa

9.  AVALIAÇÃO __________________________

A avaliação das atividades didáticas do Curso de Enfermagem, modalidade 
Bacharelado, segue as normas vigentes na UFPR. A aprovação em discipli-
na dependerá do resultado das avaliações realizadas ao longo do período 
letivo, segundo o plano de ensino divulgado a todos os alunos no início do 
período letivo, sendo o resultado global expresso de 0 a 100. Toda discipli-
na deverá ter, no mínimo, duas avaliações formais por semestre, sendo pelo 
menos uma escrita, devendo, em caso de avaliações orais e/ou práticas, ser 
constituída banca de, no mínimo, dois professores da mesma área ou área 
conexa.

Exceto na avaliação de disciplinas de Estágio e Monografia, o aluno será 
aprovado por média quando alcançar, no total do período letivo, frequ-
ência mínima de 75% da carga horária inerente à disciplina e obtiver, no 
mínimo, grau numérico 70 de média aritmética no conjunto de provas e 
outras tarefas realizadas pela disciplina. O aluno que não obtiver a média 
prevista deverá prestar exame final, desde que alcance a frequência mí-
nima exigida e média não inferior a 40. No exame final será aprovado na 
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disciplina aquele aluno que obtiver grau numérico igual ou superior a 50 
na média aritmética entre o grau do exame final e a média do conjunto das 
avaliações realizadas.

Nas disciplinas de Estágio e Monografia, a avaliação obedecerá às seguin-
tes condições de aprovação:

•	 Estágio – alcançar o mínimo de frequência igual a 95% da carga ho-
rária total da disciplina e nota igual ou superior a 50 (na escala de 0 a 
100), não cabendo exame final ou segunda avaliação final, conforme 
Artigo 18º do Regimento Geral de Estágio do Curso de Enfermagem.

•	 Monografia - desenvolver as atividades exigidas no plano de ensino 
da disciplina e obter, no mínimo, grau numérico 50 de média aritmé-
tica, na escala de 0 a 100, no conjunto das tarefas realizadas, incluída 
a defesa pública.

Nas disciplinas cujo plano de ensino preveja que a respectiva avaliação re-
sulte exclusivamente da produção de projeto(s) pelo(s) aluno(s), serão con-
dições de avaliação:

I. Desenvolvimento das atividades exigidas e definidas no plano de 
ensino da disciplina.

II. Alcance do limite mínimo de frequência previsto no plano de ensino 
da disciplina, desde que acima de 75%.

III. Obtenção de, no mínimo, grau numérico 50 de média aritmética, na 
escala de 0 a 100, na avaliação do Projeto, incluída a defesa pública, 
quando exigida.

10.  DEPARTAMENTOS ____________________

O Curso de Enfermagem/UFPR é integralizado por disciplinas ofertadas pe-
los seguintes Departamentos:
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Setor: Departamentos: Disciplinas:

Setor de 
Ciências da 
Saúde

1. Enfermagem

Historia da Enfermagem

Organização do Trabalho do Enfermeiro e sua Função 
Social

Metodologia Científica em Enfermagem

Fundamentos para o Cuidar em Enfermagem

Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso

Ètica e Bioética Aplicada à Enfermagem

Saúde, Sociedade e Meio Ambiente

Fundamentos para a Enfermagem em Saúde Coletiva

Cuidados de Enfermagem à Criança e ao Adolescente

Cuidados de Enfermagem à Mulher

Enfermagem em Saúde Mental

Gerenciamento dos Serviços de Saúde e Enfermagem

Estágio Supervisionado em Gerenciamento do Cuida-
do na Atenção Primária.

Estágio Supervisionado em Gerenciamento do Cuida-
do na Atenção Hospitalar

Elaboração de Projeto de Pesquisa em Enfermagem

Estágio Supervisionado em Enfermagem

Monografia em Enfermagem

2. Saúde Comuni-
tária Epidemiologia

Setor de 
Ciências 
Exatas

3. Estatística Bioestatística

Setor de 
Ciências 
Humanas e 
Letras

4. Ciências Sociais Sociologia Geral

5. Antropologia Antropologia da Saúde

6. Psicologia Psicologia Aplicada à Saúde I

Continua
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Setor: Departamentos: Disciplinas:

Setor de 
Ciências 
Biológicas

7. Biologia Celular
Biologia Celular Aplicada à Enfermagem

Histologia e Embriologia Geral para Enfermagem

8. Genética Genética Humana para Enfermagem

9. Anatomia
Anatomia Geral I Enfermagem

Anatomia Geral II Enfermagem

10. Bioquímica Bioquímica Celular e Animal

11. Fisiologia Fisiologia Humana – Enfermagem

12. Farmacologia Farmacologia para Enfermagem

13. Patologia Básica

Microbiologia para Enfermagem

Imunologia – Enfermagem

Parasitologia Humana – Enfermagem

Patologia Humana

Setor de 
Educação

14. Departamento 
de Planejamento 
e Administração 
Escolar

Política e Planejamento da Educação Brasileira

Organização do Trabalho Pedagógico na escola

15. Departamento 
de Teoria e Funda-
mentos da Educação

Comunicação em Língua Brasileira de Sinais(Libras): 
Fundamentos da Educação Bilíngue para Surdos

História da Educação em Saúde

Psicologia da Educação

16. Departamento 
de Teoria e Prática do 
Ensino

Didática

Metodologia do Ensino da Enfermagem I e II

Prática de Docência no Ensino da Enfermagem

Prática de Docência no Universo Comunitário

Trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura em 
Enfermagem I e II



19

Graduação em enfermaGem ufPr

11.  INFRAESTRUTURA ___________________

•	 BLOCO DIDÁTICO II – Setor de saúde – Campus Botânico

Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 - Bloco Didático II - CEP 80210-170 - Jardim Botânico - Curitiba - PR

•	 HOSPITAL DE CLÍNICAS

R. Gen. Carneiro, 181 – Alto da Glória - Curitiba – PR, 80060-150
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•	 MATERNIDADE VICTOR FERREIRA DO AMARAL

Endereço: Av Iguaçu, 1953, Água Verde - Curitiba , PR - Brasil - 80250-190
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•	 SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CENTRO

Campus Reitoria - R. Padre Camargo, 280 – Alto da Glória (atrás do H.C.) - Curitiba – PR, 80060-240
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•	 LABORATÓRIO DE PRÁTICAS BÁSICAS DE ENFERMAGEM

•	 LABORATÓRIO DE PRÁTICAS MATERNO-INFANTIL

22
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•	 LABORATÓRIO DE PRÁTICA AVANÇADA EM ENFERMAGEM

•	 SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA
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•	 ESPAÇO DA MEMÓRIA 

12.  PROGRAMAS INTITUCIONAIS __________

O Projeto de Reforço para Formação Acadêmica (Prof@/UFPR) constitui 
atividades de reforço escolar, oferecidas inicialmente a calouros, nas disci-
plinas de português, química, física e matemática objetivando oportunizar 
apoio a estudantes de disciplinas que costumam envolver altos índices de 
reprovação. Além disto, o Prof@ buscará promover capacitação docente, 
visando o desenvolvimento qualitativo dos estudantes.
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PRObEM- Programa de benefícios Econômicos para Manutenção aos 
Estudantes de Graduação e Ensino Profissionalizante
Criado para apoiar os estudantes com fragilidade socioeconômica que pre-
cisam de auxílio financeiro para se manter no curso, o PROBEM é constituí-
do pelos seguintes benefícios, isolados ou em composição: Auxílio Perma-
nência, Auxílio Refeição, Auxílio Moradia e Auxílio Creche.

•	 Auxílio Permanência: auxílio financeiro no valor de R$ 400,00 mensais 
que visa subsidiar gastos inerentes à formação acadêmica como foto-
cópias, compra de livros, materiais para aulas práticas, etc.;

•	 Auxílio Refeição: fornece isenção das taxas nas refeições feitas nos res-
taurantes universitários da UFPR, sendo três refeições por dia, sete dias 
por semana;

•	 Auxílio Moradia: auxílio financeiro para a manutenção de estudantes, 
oriundos de outras cidades, nos locais em que residam durante o perí-
odo do curso;

•	 Auxílio Creche: destinado aos estudantes vinculados ao PROBEM que pos-
suem filhos na faixa etária de 0 a 6 anos incompletos, devidamente matri-
culados em Centros de Educação Infantil particulares ou conveniados.

13.  SEMANA DE ENFERMAGEM ____________

Todos os anos a Coordenação do Curso de Enfermagem em parceria com a 
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), Centro Acadêmico de Enfer-
magem- UFPR e demais instituições parceiras , promovem a Semana de En-
fermagem em comemoração ao dia 12 de maio - Dia Mundial do Enfermeiro. 

Este evento, previsto em calendário acadêmico, constitui importante mo-
mento de discussão das políticas e práticas mundiais de Enfermagem além 
de interação e divulgação para a comunidade externa.

14.  MOBILIDADE ACADÊMICA _____________

Objetivando a troca de conhecimentos, cultura e realidade social, o Curso 
de Enfermagem participa de programas nacionais e de internacionalização, 
com atividades regulares de cooperação e intercâmbio acadêmico e cientí-
fico para os alunos regularmente matriculados, para desempenho de ativi-
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dades acadêmicas em instituições parceiras da UFPR no Brasil e no exterior.

Por intermédio da Agência de Relações Internacionais (ARI), estudantes de En-
fermagem da UFPR podem se candidatar a diferentes programas e bolsas de 
intercâmbio, seguindo editais próprios (www.internacional.ufpr.br). Estudan-
tes estrangeiros também podem se candidatar a cursar disciplinas no Curso 
de Enfermagem da UFPR, por meio de convênios, parcerias e editais próprios.

A UFPR instituiu, em 2014, o Projeto de Integração de Alunos Estrangeiros, 
cujo objetivo é o recebimento de alunos oriundos de outros países na comu-
nidade interna e externa, e tem com princípios: Acolher, Apoiar, Incluir e Alojar.

Os estudantes são estimulados a frequentar as diferentes iniciativas da Uni-
versidade com a finalidade de adquirir proficiência em uma segunda língua.
Nesta mesma linha, a UFPR tem parcerias de financiamento com destaque 
ao programa Ciências Sem Fronteira, instituído pelo Decreto nº 7.642, de 13/
dez./2011, que tem como objetivo propiciar a formação e capacitação de pes-
soas com elevada qualificação em universidades, instituições de educação 
profissional e tecnológica, e centros de pesquisa estrangeiros de excelência, 
além de atrair para o Brasil jovens talentos e pesquisadores estrangeiros de 
elevada qualificação, em áreas de conhecimento definidas como prioritárias, 
dentre elas a Enfermagem. As ações empreendidas no âmbito do Programa 
Ciência Sem Fronteiras são complementares às atividades de cooperação in-
ternacional e de concessão de bolsas no exterior desenvolvidas pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministé-
rio da Educação, e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico(CNPq), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

15.  PROGRAMAS E PROJETOS DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO ___________________

Dentre essas ações institucionais, destacam-se os Programas e Projetos de 
Extensão Universitária, nos quais os alunos do Curso de Graduação em En-
fermagem podem se inserir e realizar ações concretas articuladas ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão. De acordo com a Resolução de Extensão n.º 72/11-
CEPE, entende-se como Programa de Extensão, “o conjunto articulado de 
Projetos e outras atividades de Extensão, que contemple os quatro princí-
pios estabelecidos: ‘impacto e transformação, interação dialógica, interdisci-
plinaridade, indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão’, visando resulta-
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dos de mútuo interesse para a sociedade e para a comunidade acadêmica”.

16.  PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
(PID) __________________________________

O PID é uma atividade formativa de ensino voltada para o desenvolvimento 
de competências pedagógicas para o magistério, que objetiva oportunizar ao 
estudante atividades introdutórias à prática docente. De acordo com a Reso-
lução nº 91/99-CEPE e critérios complementares estabelecidos pelo Comitê 
Geral de Monitoria, o monitor, sob a orientação e responsabilidade de um pro-
fessor da área, auxilia a comunicação entre alunos e docentes, contribui em ta-
refas didáticas e avalia, do ponto de vista discente, o andamento da disciplina.

17.  BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC, 
PIBITI E AÇÕES AFIRMATIVAS) _____________

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UFPR foi 
criado há mais de 30 anos e hoje tem o suporte da Resolução Normativa 
nº017/2006 do CNPq e a Resolução nº 46/03-CEPE, de 23/maio/2003, para 
regulamentar o PIBIC da UFPR. Os alunos da Enfermagem são selecionados 
de acordo com seus interesses e futuros estudos científicos em temas afins.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecno-
lógico e Inovação (PIBITI) foi criado em 2007 para estimular a participação 
dos estudantes do ensino superior no desenvolvimento e transferência de 
novas tecnologias e inovação. O PIBITI é regido pela Resolução Normativa 
nº017/2006 do CNPq e pela Resolução nº27/08-CEPE, de 27/jun./2008.

E o Programa de Iniciação Científica Ações Afirmativas (IC-AA) foi criado em 
2008, sendo regido pela Resolução Normativanº 017/2006 do CNPq; pela 
Resolução nº46/03-CEPE, de 23 de maio de 2003; e pela Resolução nº37/04-
COUN (Conselho Universitário), e seu objetivo é incentivar a participação 
dos estudantes de graduação da UFPR em projetos de pesquisa, para que 
desenvolvam o pensamento e a prática científicos sob a orientação de pes-
quisadores qualificados. Tais bolsas capacitam os alunos para a pesquisa, 
bem como para a entrada nos grupos de pesquisa, despertando seu inte-
resse para a pós-graduação stricto sensu.
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18.  PET-SAÚDE/GRADUASUS ______________

O PET-SAÚDE/GRADUASUS tem como pressupostos a promoção da inte-
gração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho por meio 
da reorientação da formação profissional, assegurando uma abordagem 
integral do processo saúde-doença, promovendo transformações nos pro-
cessos de geração de conhecimento, de ensino-aprendizagem e de presta-
ção de serviços de saúde e do fomento de grupos de aprendizagem tutorial 
no âmbito dos programas e ações do Sistema Único de Saúde-SUS. Carac-
teriza-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais 
da saúde, bem como de iniciação ao trabalho e vivências direcionadas aos 
estudantes dos cursos de graduação na área da saúde, de acordo com as 
necessidades do SUS, tendo em perspectiva a qualificação das ações e ser-
viços de saúde oferecidos à população.

O atual projeto do Curso, busca desenvolver mudanças curriculares alinha-
das às discussões das Diretrizes Curriculares em âmbito nacional, qualifica-
ção dos processos de integração ensino-serviço-comunidade e a formação 
do profissional enfermeiro/a  para atenção integral à saúde ao cidadão. O 
projeto da Enfermagem foi firmado com a Secretaria Municipal de Saúde 
de Curitiba, com a duração de 24 meses e a concessão de bolsas para es-
tudantes, profissionais de saúde na qualidade de preceptores, professores 
como tutores e coordenador.

19.  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENFERMAGEM, REVISTA COGITARE E 
GRUPOS DE PESQUISA ___________________

Articulado ao departamento de Departamento de Enfermagem o PRO-
GRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM constituído pelos cur-
sos de MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO www.saude.ufpr.br/portal/
ppgenf e o PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM MESTRA-
DO PROFISSIONAL www.enfermagem.ufpr.br/paginas/mestradoprofissional, 
compõe importante elemento de continuidade do ensino e pesquisa.

Esta parceria ocorre com a participação de Mestrandos e Doutorandos nas 
disciplinas do Curso de Enfermagem, além da orientação de graduandos 
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de enfermagem para o desenvolvimento de pesquisas por meio dos pro-
gramas de Iniciação Científica e participação nos Grupos de Pesquisa.

A Revista Cogitare Enfermagem é uma publicação do Departamento de En-
fermagem da Universidade Federal do Paraná – UFPR e tem periodicidade 
trimestral na versão  eletrônica. www.ser.ufpr.br/cogitare 

O grupo de pesquisa tem reuniões que integram discentes de graduação e 
pós-graduação estimulando as atividades de pesquisa. São eles:

GRUPOS DE PESQUISA:

•	 GEFASED - Grupo de Estudos Família, Saúde e Desenvolvimento

•	 GEMSA- Grupo de Estudos Multiprofissional em Saúde do Adulto

•	 GMPI - Grupo Multiprofissional em Pesquisa sobre Idosos

•	 GPPGPS- Grupo de Pesquisas em Políticas, Gestão e Práticas em Saúde

•	 NESC - Núcleo de Estudo em Saúde Coletiva

•	 NEPECHE - Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Cuidado Huma-
no de Enfermagem

•	 TIS -T ecnologia e Inovação em Saúde: Fundamentos para a Prática Pro-
fissional.

20.  ATIVIDADES FORMATIVAS 
COMPLEMENTARES ______________________

As Atividades Complementares, assim denominadas pelo Conselho Nacio-
nal de Educação, são regulamentadas na Universidade Federal do Paraná 
pela Resolução nº 70/04-CEPE, com a denominação de Atividades Forma-
tivas, definindo-as como “atividades complementares em relação ao eixo 
fundamental do currículo, objetivando sua flexibilização”. Estas devem 
contemplar a articulação entre o Ensino, Pesquisa e Extensão, assegurando 
seu caráter interdisciplinar em relação às diversas áreas do conhecimento, 
respeitando, no entanto, o Projeto Pedagógico de cada Curso.

A carga horária das Atividades Formativas do Curso de Enfermagem será 
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de 90 horas para a Modalidade Bacharelado e de 200 horas para a Modali-
dade Licenciatura. Poderão ser consideradas Atividades Formativas:

Atividades de ensino (monitoria, PET, disciplinas eletivas, oficinas didáticas, 
educação a distância, projetos vinculados à Licenciatura, entre outras).

1. Atividades de pesquisa e inovação (projetos de pesquisa, iniciação 
científica, produtos, entre outras).

2. Atividades de extensão e cultura (projetos e cursos de extensão e cul-
tura, ações de voluntariado, participação em programas e projetos ins-
titucionais, entre outras).

3. Atividades voltadas à profissionalização (estágios não obrigatórios, 
participação em Empresa Júnior reconhecida formalmente como tal 
pela UFPR, entre outras).

4. Atividades de representação (membro de comissão, representação 
acadêmica em Conselhos, entre outras).

5. Eventos acadêmico-científicos (seminários, jornadas, congressos, sim-
pósios, entre outros).

Para integralização das horas de Atividades Formativas, o aluno deverá apre-
sentar comprovantes de atividades em, pelo menos, três modalidades esta-
belecidas no ANEXO IV - REGULAMENTO DE ATIVIDADES FORMATIVAS COM-
PLEMENTARES (AFC) PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. 
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21.  PERIODIZAÇÃO RECOMENDADA PARA O 
CURSO ________________________________

Primeiro Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR PRÉ
-REQ

Biologia Celular Aplicada à 
Enfermagem 75 5 45 30 0 0 0 0

Anatomia Geral I –  
Enfermagem 45 3 15 30 0 0 0 0

Bioquímica Celular e Animal 90 6 74 16 0 0 0 0

Sociologia Geral 60 4 60 0 0 0 0 0

História da Enfermagem 30 2 30 0 0 0 0 0

Psicologia Aplicada à Saúde I 30 2 30 0 0 0 0 0

História da Educação e Saúde 60 4 60 0 0 0 0 0

Comunicação em Língua 
Brasileira de Sinais- Libras: 
Fundamentos da Educação 
Bilíngüe para Surdos

60 4 60 0 0 0 0 0
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Segundo Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR PRÉ
-REQ

Anatomia Geral II  
Enfermagem 45 3 15 30 0 0 0 0

Histologia e Embriologia 
Geral para Enfermagem 60 4 30 30 0 0 0 0 BC

Fisiologia Humana –  
Enfermagem 105 7 75 30 0 0 0 0

BC.+
An I +

BQ

Imunologia – Enfermagem 45 3 30 15 0 0 0 0 BQ

Patologia Humana 30 2 30 0 0 0 0 0 BC +
BQ

Organização do Trabalho 
do Enfermeiro e Sua Função 
Social 60 4 45 0 0 15 0 0

Didática 60 4 60 0 0 0 0 0

Políticas e Planejamento na 
Educação Brasileira 60 4 30 0 30 0 0 0

Terceiro Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR PRÉ
-REQ

Antropologia da Saúde 60 4 60 0 0 0 0 0

Microbiologia para  
Enfermagem 60 4 30 30 0 0 0 0

Parasitologia Humana – 
Enfermagem 75 5 45 30 0 0 0 0 IM

Metodologia Científica em 
Enfermagem 30 2 26 04 0 0 0 0

Farmacologia para  
Enfermagem 105 7 105 0 0 0 0 0 BQ

Bioestatística 60 4 60 0 0 0 0 0

Metodologia do Ensino da 
Enfermagem I 60 4 60 0 0 0 0
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Quarto Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR PRÉ
-REQ

Fundamentos para o Cuidar 
em Enfermagem 375 25 120 135 120 0 0 0 FC + FS

Organização do Trabalho 
Pedagógico na Escola 60 4 15 0 0 0 45 0

Quinto Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR PRÉ
-REQ

Enfermagem em Saúde do 
Adulto e do Idoso 345 23 165 30 150 0 0 0 Fund. 

Enf

Psicologia da Educação 60 4 60 0 0 0 0 0

Sexto Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR PRÉ
-REQ

Saúde, Sociedade e Meio 
Ambiente 75 5 60 0 0 15 0 0

Fundamentos para  
Enfermagem em Saúde 
Coletiva

255 17 105 0 135 15 0 0 Fund. 
Enf

Epidemiologia – Enfermagem 60 4 60 0 0 0 0 0
Bst+
Par.+ 
Micro

Metodologia do Ensino da 
Enfermagem II 45 3 45 0 0 0 0 0
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Sétimo Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR PRÉ
-REQ

Genética Humana para  
Enfermagem 75 5 60 15 0 0 0 0 BC + BQ

Cuidados de Enfermagem à 
Criança e ao Adolescente 165 11 50 15 90 10 0 0 Fund. 

Enf

Cuidados de Enfermagem à 
Mulher 165 11 50 15 90 10 0 0

Fund. 
Enf + 
Hist 

Emb.

Prática de Docência no  
Universo Comunitário 195 13 0 0 0 0 195 0

Oitavo Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR PRÉ
-REQ

Gerenciamento dos Serviços 
de Saúde e Enfermagem 150 10 135 0 0 15 0 0

Enfermagem em Saúde 
Mental 150 10 60 0 85 05 0 0 Fund. 

Enf

Ética e Bioética Aplicadas à 
Enfermagem 60 4 52 04 0 04 0 0

Prática de Docência no  
Ensino da Enfermagem 210 14 0 0 0 0 210 0
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Nono Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR PRÉ
-REQ

Estágio Supervisionado em 
Gerenciamento do Cuidado 
na Atenção Primária à Saúde

180 12 0 0 0 0 180 0

Estágio Supervisionado em 
Gerenciamento do Cuidado 
na Atenção Hospitalar

180 12 0 0 0 0 180 0

Elaboração de Projeto de 
Pesquisa em Enfermagem 60 04 56 04 0 0 0 0

Trabalho de Conclusão de 
Curso em Licenciatura em 
Enfermagem I

30 2 0 0 0 0 0 30

Décimo Semestre

Conteúdos CHT CHS PD LB PE CP ES OR

Estágio Supervisionado em 
Enfermagem 450 30 0 0 0 0 450 0

Monografia em Enfermagem 30 2 0 0 0 0 0 30

Trabalho de Conclusão de 
Curso em Licenciatura em 
Enfermagem II

30 2 0 0 0 0 0 30 TCC I

CHT- Carga Horária Total; CHS- Carga Horária Semanal; PD- Aula Padrão; LB – Laboratório; PE- 
Prática Específica; CP – Aula de Campo; ES- Estágio; OR – Orientada; PRÉ-REQ– Pré-Requisito
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22.  LINKS RElACIONADOS _______________

•	 Página do Curso de Enfermagem:
http://www.saude.ufpr.br/portal/enfermagem/

•	 Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional:
http://www.prograd.ufpr.br/portal/

•	 Manual do aluno UFPR:
http://www.prograd.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/03/manual_
do_aluno.pdf

•	 Portal do aluno:
https://portaldoaluno.ufpr.br/aluno/login.action?error

•	 Assessoria de Relações Internacionais – ARI:
www.internacional.ufpr.br 

•	 Setor de Ciências da Saúde:
www.saude.ufpr.br/ 

•	 Núcleo de Assuntos Acadêmicos – NAA 
Endereço: Praça  Santos Andrade, 50 – Centro  
Telefones: (41) 3310-2674/3310-2800
http://www.prograd.ufpr.br/naa

•	 Pró Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE
http://www.prae.ufpr.br/prae/

•	 Centro Acadêmico de Enfermagem  - CAE
Andar térreo do prédio de Enfermagem, ao lado do elevador.  
(41) 3361-3744
Email: ufpr.cae@gmail.com / Facebook: ufpr.cae

•	 Coordenação de Curso de Enfermagem
Endereço: Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 - Bloco Didático II -  
CEP 80210-170 - Jardim Botânico – Curitiba-PR
Telefone: 3361-3752 / 3361-3753
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23.  RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO _________

O Restaurante Universitário (RU) da UFPR atende a comunidade universitá-
ria (discentes, docentes, técnicos administrativos) todos os dias da semana 
no café da manhã, almoço e jantar. http://www.pra.ufpr.br/portal/ru/

RU Central RU Centro Politécnico e  
RU Jardim Botânico

Segunda - Sexta
Café da Manhã – 06:45 -08:00h

Almoço – 11:00- 13:30h.
Jantar – 17:30- 19:30h.

Sábado
Café da Manhã – 07:30- 08:30h

Almoço – 11:30- 13:15h.
Jantar – 17:45- 19:30h.

Domingo e feriado
 Café da Manhã – 08:30- 09:30h

Almoço – 11:30- 13:00h.
Jantar – 17:45- 19:30h.

Segunda - Sexta
Café da Manhã – 06:45 -08:00h

Almoço – 11:00- 13:30h.
Jantar – 17:30- 19:30h.

24.  TRASPORTE INTERCAMPI ______________

Consiste na oferta de ônibus exclusivo e gratuito para os estudantes da 
UFPR, que circula entre os campi, permitindo maior agilidade no acesso às 
atividades acadêmicas. http://www.pra.ufpr.br/portal/centran/sobre/onibus
-intercampi/
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Manhã Tarde Manhã Tarde

06:50 Reitoria 12:40 Agrárias 06:55 Reitoria 12:40 Agrárias

07:10 Agrárias 12:50 Reitoria 07:20 Botanico 
(portao1)

12:50 Reitoria

07:20 Botanico 
(portao1)

DeArtes 07:30 Politecnico 
(portao2)

13:10 Botanico 
(portao2)

07:30 Politecnico 
(portao1)

13:25 Botanico 
(portao1)

07:35 Politecnico 
(portao1)

13:15 Politecnico 
(portao2)

Sept 13:30 Politecnico 
(portao1)

Sept Sept

08:00 Reitoria Sept 08:00 Agrárias 13:45 Reitoria

Comunicação 13:50 Reitoria Artes 14:30 Agrárias

08:10 Agrárias 14:00 Agrárias 
(chegada)

09:40 Reitoria 14:50 Botanico 
(portao2)

08:20 Botanico 
(portao1)

15:15 Agrárias 
(saída)

Comunicações 15:00 Politecnico 
(portao1)

08:30 Politecnico 
(portao1)

15:30 Reitoria 10:00 Agrárias 15:10 Politecnico 
(portao2)

Sept 15:40 Botanico 
(portao1)

10:20 Botanico 
(portao2)

Sept

09:00 Agrárias 
(chegada)

15:50 Politecnico 
(portao1)

10:30 Politecnico 
(portao1)

15:30 Botanico 
(portao2)

11:00 Afrárias 
(saída)

Sept 10:40 Politecnico 
(portao2)

Artes

11:10 Reitoria 16:10 Reitoria Sept 16:30 Reitoria

11:25 Botanico 
(portao1)

16:20 Agrárias 
(chegada)

11:00 Agrárias Comunica-
ções

11:30 Politecnico 
(portao1)

17:50 Agrárias 
(saída)

11:20 Botanico 
(portao2)

17:00 Agrárias

Sept 18:10 Reitoria 11:30 Politecnico 
(portao1)

17:20 Botanico 
(portao2)

11:50 Reitoria 18:30 Botanico 
(portao1)

Sept 17:40 Politecnico 
(portao1)

12:00 Agrárias 18:35 Politecnico 
(portao1)

11:50 Reitoria Sept

Comunicação Sept 12:00 Agrárias 18:20 Reitoria

12:20 Reitoria 18:55 Reitoria 18:40 Agrárias

12:30 Agrárias 19:05 Agrárias
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25.  SiBi - Sistema de Bibliotecas da UFPR  ___

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná (SiBi/UFPR) é 
órgão suplementar ligado diretamente ao Gabinete do Reitor e é constitu-
ído por 01 sede administrativa (BC), 18 bibliotecas universitárias (AG, BL, 
CA, CEM, CF, CH, CT, EF, JS, JU, LIT, MIR, PA, RB, SA, SB, SD, TO) e 01 biblioteca 
de ensino médio e profissionalizante (ET), totalizando 20 bibliotecas. Além 
de 01 biblioteca de coleção especial (AM) subordinadas a outras unidades.

O Terminal Web do SophiA Biblioteca oferece diversas formas de busca da 
informação, sendo que o mesmo tem como objetivo a localização da in-
formação de forma fácil e rápida, além de oferecer diversos serviços que 
facilitam o dia-a-dia.

O SIBI disponibiliza, ainda, para a comunidade universitária uma seleção 
de links de bases de dados de acesso público e outros links de interesse 
científico de diversas áreas do conhecimento. 

As bases de dados de acesso restrito estão disponíveis à toda comunidade 
universitária, e podem ser acessadas por IP em qualquer computador na 
UFPR ou via Conexão Doméstica  para usuários que possuam e-mail insti-
tucional cadastrado. Buque mais informações em: http://www.portal.ufpr.
br/bases_restritas.html

26.  ASSISTÊNCIA DE SAÚDE E SEGURO 
CONTRA ACIDENTES _____________________

A Universidade Federal do Paraná conta com seguro para estudantes, es-
tagiários, técnicos, professores e bolsistas (inclusive seniores) em casos de 
acidentes dentro dos espaços da universidade e campos de estágio. 

Além do seguro a comunidade acadêmica tem assistência médica prestada 
pela Plus Santé Emergências Médicas, empresa contratada pela Pró-Reitoria de 
Administração para prestar atendimento pré-hospitalar. Os serviços da Santé 
podem ser solicitados pela comunidade da UFPR que estiver nas dependên-
cias da Instituição ou em eventos coordenados por ela, bem como, em prédios 
de terceiros em atividades de ensino. A empresa atende durante 24 horas, de 
segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados pelo telefone 3342-2525.
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Em casos de acidentes com material biológico perfuro cortante, é dever do 
discente, comunicar imediatamente a chefia do local no qual desenvolve a 
atividade, o professor responsável pela disciplina e a Coordenação de Cur-
so de enfermagem. 

27.  ACIDENTE COM MATERIAIS BIOLÓGICOS 
EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA DISCENTES DO 
CURSO DE ENFERMAGEM _________________

A prevenção do acidente por exposição a materiais biológicos durante as 
atividades acadêmicas é a principal medida para evitar a transmissão dos 
vírus das hepatites B e C(HBV  e HCV),e do vírus HIV.

O acidente com agulhas e materiais perfurocortantes em geral, são consi-
derados extremamente perigosos por serem potencialmente capazes de 
transmitir doenças. O material biológico se compõe de: sangue, fluidos 
orgânicos potencialmente infectantes (sêmen, secreção vaginal, liquor, lí-
quido sinovial, líquido pleural, peritoneal, pericárdico e amniótico), fluidos 
orgânicos potencialmente não infectantes (suor, lágrima, fezes, urina e sali-
va), exceto se contaminado com sangue.

A imunização contra hepatite B e o atendimento adequado pós-exposição são 
componentes fundamentais para o programa de tratamento dessas infecções 
e para a segurança dos alunos e profissionais que atuam na área da saúde. 

A vacina contra hepatite B faz parte do calendário de vacinação e está 
disponível em todas as Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde 
– SUS, O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos 
de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a 
terceira dose.

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2011, p.10) preconiza as seguintes condutas 
após o acidente e cuidados com a área exposta:

•	 Lavagem do local exposto com água e sabão nos casos de exposição 
percutânea ou cutânea. 

•	 Nas exposições de mucosas, deve-se lavar exaustivamente com água 
ou solução salina fisiológica. 
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•	 Não há evidência de que o uso de anti-sépticos ou a expressão do local 
do ferimento reduzam o risco de transmissão,  entretanto, o uso de an-
ti-séptico não é contra-indicado. 

•	 Não devem ser realizados procedimentos que aumentem a área expos-
ta, tais como cortes e injeções locais. A utilização de soluções irritantes 
(éter, glutaraldeído, hipoclorito de sódio) também está contra-indica-
da.

Todo acidente dever ser notificado na ficha de notificação do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – SINAN e Comunicação de Aciden-
te de Trabalho – CAT.

O fluxograma de atendimento permite orientar os discentes que sofram 
exposição a material biológico, com risco de soro conversão (HIV, HBV e 
HCV), estabelecendo manejo clínico, orientação e seguimento dos alunos 
acidentados, uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO ADULTO E IDOSO

Idade Vacinas Dose Doenças Evitadas

A partir de 20 anos

dT - Dupla Adulto (1) 1a dose Difteria e Tétano

Febre Amarela (2) Dose inicial Febre Amarela

SR ou SRC - dupla ou 
tríplice viral (3) Única

Sarampo e Rubéola 
ou Sarampo, Rubéola 

e Caxumba

Dois meses após a 1a dose 
de dT dT - Dupla Adulto 2a dose Difteria e Tétano

Quatro meses após a 1a 
dose de dT dT - Dupla Adulto 3a dose Difteria e Tétano

A cada 10 anos, por toda 
a vida

dT - Dupla Adulto (4) Reforço Difteria e Tétano

Febre Amarela Reforço Febre Amarela

A partir de 60 anos de 
idade

Influenza (5) Dose Anual Contra Influenza ou 
gripe

Pneumococo (6) Dose única Contra Pneumonia 
pelo pneumococo
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ANEXO I - REGUlAMENTO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO 
ACADÊMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFPR 

DA CONCEITUAÇÃO

Art. 1º. O Programa de Orientação Acadêmica do Curso de Enfermagem é 
uma estratégia de ensino para a promoção da melhoria do desempenho 
acadêmico dos discentes, mediante o acompanhamento e orientação por 
parte dos docentes do Curso. 
§ 1º O Programa de Orientação Acadêmica segue os princípios de tutoria. 
§ 2º Entende-se por tutoria o método centrado no discente que cria a opor-
tunidade de acompanhamento do processo de formação, pela aplicação de 
atividades extracurriculares para o desenvolvimento integral da aprendiza-
gem, devendo a tutora ou o tutor estabelecer um elo entre os discentes e a 
própria estrutura acadêmica. 

DOS ObJETIVOS 

Art. 2º. São objetivos específicos: 
I. Possibilitar e viabilizar o acolhimento e a integração do discente in-

gressante ao contexto universitário e no Curso de Enfermagem. 
II. Orientar o percurso formativo do discente quanto ao currículo do 

curso e às escolhas a serem feitas. 
III. Informar durante a semana de recepção ao discente calouro ou 

quando necessário, sobre:
a) A Resolução que fixa o currículo do Curso, o Projeto Pedagógi-
co do Curso e as Resoluções que estiverem no período em vigor;
b) A existência de procedimentos normativos contidos na Re-
solução de Normas Básicas de Controle e Registro da Atividade 
Acadêmica dos Cursos de Graduação e Educação Profissional e 
Tecnológica da UFPR;
c) O Manual do Aluno disponível no site da PROGRAD (http://
www.prograd.ufpr.br/portal/manualacademico/); 
d) A existência de Programas de Bolsas Institucionais tais como: 
Monitoria, Iniciação Científica, Extensão e Assistência Estudantil, 
entre outras; 
e) A dinâmica de funcionamento das atividades complementa-
res e dos estágios, bem como as resoluções que normatizam os 
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procedimentos necessários para a realização dos mesmos; 
f) O funcionamento organizacional da instituição (Conselhos, 
Pró-Reitorias, Coordenações, Departamentos, Bibliotecas etc.) 
e das instituições complementares como o Centro Acadêmico.

IV. Desenvolver a autonomia e o protagonismo dos discentes na bus-
ca de soluções para os desafios do cotidiano universitário. 

V. Contribuir para diminuir os fatores de retenção e exclusão, iden-
tificando problemas e encaminhando-se às instâncias pertinentes 
para as devidas providências ou estabelecendo possíveis soluções 
(individuais ou coletivas). 

VI. Contribuir para sanar os fatores de retenção, desistência e abando-
no, bem como estabelecer possíveis soluções sob a forma de uma 
reestruturação curricular ou inserção de estratégias que atuem efe-
tivamente nas possíveis causas. 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Art. 3º. A organização didático-pedagógica para atender o presente pro-
grama deverá ser formada por uma Comissão, denominada Comissão de 
Orientação Acadêmica designada pelo Colegiado do Curso de Enfermagem. 
Art. 4º. Somente participarão como tutoras os docentes em cargos efeti-
vos dos cursos de graduação. 
§ 1º O Colegiado poderá constituir equipes de orientação acadêmica, sob 
a supervisão da tutora ou do tutor, servidores técnicos administrativos, do-
centes substitutos e estudantes dos Cursos de Graduação e Pós-graduação. 
§ 2º A coordenação do curso de enfermagem será responsável pela certifi-
cação dos participantes sendo atribuída a carga horária de 15 horas semes-
trais aos docentes implicados na COA.
Art. 5º A comissão será composta por nove docentes titulares e três su-
plentes  docentes, com pelo menos um pertencente ao colegiado de curso.  
Serão compostas quatro subcomissões sendo 2 titulares e um suplente que 
ficarão responsáveis pela tutoria do ciclo básico (1º, 2º e 3º períodos), do 
ciclo profissionalizante I (4º e 5º períodos), ciclo profissionalizante II (6º, 7º 
e 8º períodos) e de estágios e Licenciatura (9º e 10º períodos). Para cada 
subcomissão haverá um representante discente. 

I. O período de mandato da comissão será de dois anos. 

II. A Comissão será formada pelos docentes que integram o Curso de 
Enfermagem e um representante discente por turma. 



45

Graduação em enfermaGem ufPr

III. A Comissão de Orientação Acadêmica será designada pelo Colegia-
do de Curso. 

IV. Serão realizados dois encontros entre os discentes e as subcomis-
sões por semestre, de forma presencial, mas será aberto um canal 
de acompanhamento discente via plataforma on-line.

DAS ATRIbUIÇÕES DO COlEGIADO DO CURSO DE ENFERMAGEM NO 
ÂMbITO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

Art. 6º São atribuições do Colegiado do curso de enfermagem no âmbito 
do programa de orientação acadêmica

I. Elaborar e aprovar o regulamento do Programa de Orientação Aca-
dêmica do curso;

II. Supervisionar e orientar o cumprimento da orientação acadêmica;

III. Avaliar periodicamente os resultados obtidos no Programa de 
Orientação Acadêmica a partir das informações provenientes das 
avaliações institucionais e dos relatórios do programa, propondo 
alterações quando necessário;

IV. Estabelecer o cronograma de orientação prevendo as atividades 
de acolhimento e acompanhamento de acordo com o calendário 
acadêmico;

V. Definir a composição numérica dos grupos de discentes por tutora 
ou tutor;

VI. Registrar a orientação acadêmica mantendo histórico das atividades; 

VII. Deliberar sobre a substituição da tutoria, quando devidamente so-
licitada;

VIII. Consolidar os relatórios apresentados pela tutoria.

DAS ATRIbUIÇÕES DO TUTOR

Art. 7º. Compete tutor 

I. Acompanhar o desempenho acadêmico dos discentes sob sua res-
ponsabilidade, verificando a cada período letivo as notas ou con-
ceitos obtidos e eventuais reprovações, destacando a importância 
do rendimento na sua formação acadêmica; 

II. Propor ações resolutivas para as dificuldades encontradas pelos 
discentes sugerindo alternativas, tais como: cancelamento de dis-
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ciplina, aproveitamento de conhecimento, trancamento de curso, 
aulas de reforço, entre outras; 

III. Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso e as resoluções e norma-
tivas da UFPR;

IV. Orientar os discentes quanto ao cumprimento da matriz curricular 
e auxiliá-los na seleção das disciplinas, tanto das obrigatórias quan-
to das optativas, a serem cursadas a cada período letivo, asseguran-
do que o grau de dificuldade e carga horária desta seleção tenha 
como referência o desempenho acadêmico apresentado;

V. Elaborar plano de estudos em comum acordo com os discentes e a 
coordenação, visando reorganizar a sua trajetória acadêmica; 

VI. Apresentar as possibilidades de participação dos discentes em pro-
jetos de pesquisa, em projetos de extensão, em programas de ini-
ciação à docência e em eventos científicos;

VII. Sugerir aos discentes, quando necessário, os serviços oferecidos 
pela UFPR para apoio psicológico e social e/ou de serviços de saúde; 

VIII. Dialogar com a coordenação do curso para adequar sua tutoria às 
especificidades do curso; 

IX. Apresentar ao Colegiado do Curso relatório de participação das tu-
toradas e dos discentes nas atividades realizadas, ao final de cada 
período letivo.

X. Registrar atividades e/ou situações que interferem no processo for-
mativo: motivos de evasão, retenção, pessoais, bem como as ações 
estabelecidas para auxiliar na solução. 

Art. 8º. Compete aos discentes do Curso de Enfermagem incluídos no Pro-
grama de Orientação Acadêmica

I. Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem, as reso-
luções e as normativas, o calendário acadêmico, bem como seus 
direitos e deveres;

II. Comparecer aos encontros agendados em comum acordo com a tu-
toria, mantendo-a informada sobre o seu desempenho acadêmico; 

III. Cumprir o Plano de Estudos elaborado;

IV. Procurar a tutoria em caso de alguma dúvida e sempre que julgar 
necessário;
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V. Fornecer subsídios a tutoria para o preenchimento do relatório de 
orientação acadêmica; 

VI. Solicitar ao Colegiado do Curso, substituição da tutoria, mediante 
apresentação de justificativa.

DO PlANO DE ORIENTAÇÃO 

Art. 9º. O plano de orientação da turma deve conter pelo menos os se-
guintes elementos: diagnóstico das situações; ações estabelecidas/inter-
venções e processo de acompanhamento e avaliação. 

DO RElATÓRIO 

Art. 10º.  Sobre os relatórios:

I. O relatório bienal da Comissão de Orientação Acadêmica deve 
conter os seguintes elementos: número de discentes sob tutoria, 
motivos da sua situação de evasão ou retenção; número de encon-
tros individuais e coletivos; situações e soluções trabalhadas, bem 
como os resultados alcançados ou não; dificuldades e avanços. 

II. O relatório da Comissão de Orientação Acadêmica deve ser elabo-
rado no final do biênio e apresentado para apreciação no Colegia-
do do Curso. 

III. O relatório da Comissão de Orientação Acadêmica deverá compilar 
os dados dos docentes orientadores, acrescentando dados referen-
tes ao quantitativo dos docentes envolvidos; análise das situações 
e propostas.

ANEXO II - REGUlAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE 
ENFERMAGEM

Capítulo I – DA NATUREZA

Art. 1º. O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem do Setor de Ciên-
cias da Saúde da UFPR prevê a realização de estágio nas modalidades de es-
tágio obrigatório e de estágio não obrigatório, em conformidade com a Lei 
nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), com a Resolução 
nº 03/2001 do Conselho Nacional de Educação-CNE (fixa Diretrizes Nacio-
nais do Curso de Graduação em Enfermagem, estabelecendo carga mínima 
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de 20% para o Estágio Supervisionado), Resolução CNE/CES nº 2/2006, Lei 
nº 11.788/2008, Resolução nº 70/04-CEPE, Resolução nº 46/10-CEPE, Instru-
ções Normativas e demais regulamentações do exercício profissional do 
Enfermeiro decorrentes e serão desenvolvidos conforme o estabelecido no 
presente Regulamento.
Art. 2º. O estágio conceituado como elemento curricular de caráter forma-
dor e como um ato educativo supervisionado previsto para o Curso de En-
fermagem, deve estar em consonância com a definição do perfil do profis-
sional egresso, bem como com os objetivos para a sua formação propostos 
no Projeto Pedagógico do Curso.

Capítulo II – DO ObJETIVO

Art. 3º. O objetivo das duas modalidades de estágio previstas no Art. 1º 
é de viabilizar ao aluno o aprimoramento técnico-científico na formação 
profissional de Enfermagem, mediante a análise e a solução de problemas 
concretos em condições reais de trabalho, por intermédio de situações re-
lacionadas à natureza e especificidade do curso e da aplicação dos conhe-
cimentos teóricos e práticos adquiridos nas diversas disciplinas previstas 
no Projeto Pedagógico do Curso.

Capítulo III – DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO ObRIGATÓRIO

Art. 4º. O Estágio Obrigatório é condição indispensável para conclusão do 
Curso de Enfermagem, de conformidade com o Art. 2º, Parágrafo 1, da Lei 
11788/08: “o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do cur-
so, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma”. Por 
sua vez, o projeto do curso de Enfermagem seguiu as Diretrizes Curriculares 
para os Cursos de Enfermagem, instituídas pela Resolução nº 3, do Conselho 
Nacional de Educação de 7/nov./2001, que assim estabeleceu, em seu Art. 7º:

“Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e prá-
ticos desenvolvidos ao longo de sua formação, ficam os cursos 
obrigados a incluir no currículo o estágio supervisionado em 
hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 
serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do 
Curso de Graduação em Enfermagem.

Parágrafo Único. Na elaboração da programação e no processo 
de supervisão do aluno, em estágio curricular supervisionado 
pelo professor, será assegurada efetiva participação dos enfer-
meiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido está-
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gio. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado 
deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga horária total do 
Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com base no Pa-
recer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação.”

§1º. A carga horária de estágio para o Bacharelado e Licenciatura 
segue o Currículo vigente não havendo pré-requisitos para ne-
nhuma delas.

Capítulo IV – DA COMISSÃO ORIENTADORA DE ESTÁGIO (COE)

Art. 5º. A COE do Curso de Enfermagem será composta pelo Coordenador 
do Curso e/ou o Vice-Coordenador e dois ou mais professores que compõe 
o Colegiado de Curso, com a seguinte competência:

I. Definir os critérios mínimos exigidos para o aceite de estágios não 
obrigatórios e os realizados no exterior, em conformidade com 
a Instrução Normativa nº 01/12-CEPE e a Instrução Normativa nº 
02/12-CEPE, respectivamente.

II. Planejar, controlar e avaliar os estágios não obrigatórios realizados, 
mantendo o fluxo de informações relativas ao acompanhamento e 
desenvolvimento dos estágios em processo, bem como assegurar a 
socialização de informações junto à Coordenação do Curso.

III. Analisar a documentação e a solicitação do estágio frente à natu-
reza do Curso de Enfermagem às normas emanadas do presente 
Regulamento.

IV. Compatibilizar as ações previstas no “Plano de Atividades do Está-
gio”, quando necessário. 

V. Convocar reuniões com os professores orientadores e alunos es-
tagiários sempre que se fizer necessário, visando a qualidade do 
acompanhamento e soluções de problemas ou conflitos.

VI. Socializar sistematicamente as normas institucionais e orientações 
contidas no presente Regulamento junto ao corpo discente.

Capítulo V – DOS REQUISITOS PARA O CAMPO DE ESTÁGIO

Art. 6º. Na definição do campo de Estágio deverão ser observados os se-
guintes aspectos:

I. Atender aos critérios dispostos na Resolução nº 46/10–CEPE, Arti-
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gos 4º e 5º e legislação vigente, no que diz respeito às condições do 
campo de estágio;

II. A escolha do campo de estágio ficará a critério de cada disciplina, em 
concordância com o conteúdo programático dos planos de ensino;

III. No caso das disciplinas de Estágio do Bacharelado, e quando o 
campo de Estágio for em hospitais, clínicas, centros e unidades 
de saúde, o serviço deve possuir Enfermeiro com atuação direta, 
de modo a ser uma referência para o acadêmico, de acordo com o 
plano de Estágio. Campos de Estágio de outra natureza terão sua 
pertinência apreciada pela COE, sempre atendendo as disposições 
gerais deste Regulamento;

IV. O Estágio Supervisionado em Enfermagem poderá ser realizado na 
cidade de Curitiba ou nos demais municípios do Estado do Paraná 
ou, a critério da COE, em outros municípios do país, desde que ofe-
reçam as condições acadêmicas. Excepcionalmente, este estágio 
poderá ser realizado em outro país, desde que avaliado pela COE.

Art. 7º. Para cada disciplina de Estágio deverão estar assegurados os se-
guintes profissionais, com as respectivas atribuições:

I. Professor coordenador da Disciplina de Estágio: é aquele que 
desempenha atividades administrativas da disciplina, tendo uma 
visão geral do quadro de alunos, professores e campos de estágios 
envolvidos em cada semestre letivo; a ele também compete inter-
mediar as relações interinstitucionais, viabilizar novos campos de 
estágio, bem como dirimir dúvidas e intermediar a solução de pos-
síveis conflitos entre aluno e campo.

II. Professor orientador: aorientação das disciplinas de Estágio do Ba-
charelado deverá ser realizada exclusivamente por professor do De-
partamento de Enfermagem - quando a disciplina for ofertada por 
este Departamento- ou por professor-enfermeiro lotado em outro 
departamento acadêmico. O professor orientadoré o principal res-
ponsável por acompanhar e avaliar o desempenho acadêmico do 
aluno, de acordo com o plano de ensino da disciplina, bem como se 
responsabilizar tecnicamente pela atuação do aluno, conforme exi-
gência do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN-PR).

III. Enfermeiro supervisor de campo: é o profissional de campo que 
é referência para o aluno na dinâmica do Estágio. Atua como cola-
borador da instituição de ensino nos aspectos de desenvolvimento 
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acadêmico e avaliação do aluno.
Art. 8º. Compete ao Professor Coordenador da Disciplina de Estágio:

I. Observar o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN);

II. Manter contato com o(s) enfermeiro(s) supervisor(es) de campo e 
estagiário(s), para verificar as condições de campo de Estágio e re-
gulamentação administrativa;

III. Promover a adequada articulação com o campo, de forma a obter 
os meios para a efetiva execução do Estágio;

IV. Comunicar a COE as irregularidades verificadas no cumprimento 
do plano de Estágio;

V. Promover a articulação docência-serviço mediante relacionamento 
com o campo de Estágio;

VI. Participar de todas as reuniões da COE e dos eventos por ela orga-
nizados.

Art. 09º. Compete ao Professor Orientador de Estágio:

I. Observar o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN);

II. Realizar a orientação do Estágio em conformidade com o Plano de 
Ensino e o art. 1º deste Regulamento;

III. Estabelecer, com o aluno e, quando for o caso, com o supervisor de 
campo, o plano de Estágio, definindo aspectos prioritários a serem 
observados no desenvolvimento do mesmo, bem como os critérios 
tomados para a avaliação do Estágio;

IV. Comunicar irregularidades verificadas no cumprimento do plano 
de Estágio ao professor coordenador da disciplina;

V. Realizar, durante e ao final do Estágio, preferencialmente com o en-
fermeiro supervisor de campo, a avaliação dos resultados alcança-
dos pelo estagiário.

Art. 10º. Compete ao Enfermeiro Supervisor de Campo:

I. Observar o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN);

II. Participar se for do seu interesse, da elaboração do plano de Estágio e 
da avaliação, juntamente com o professor orientador e estagiário(s);
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III. Orientar o estagiário no desenvolvimento do Estágio proposto (no 
caso de supervisão semidireta e indireta).

IV. Requisitar se necessário, a presença do professor orientador;

V. Comunicar ao professor orientador possíveis mudanças ou irregu-
laridades em relação ao desenvolvimento do Estágio por parte do 
aluno.

Art. 11º. Compete ao Estagiário:

I. Observar o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN);

II. Participar, com o(s) professor(es), da definição do campo de Estágio 
(quando previsto na disciplina) e apresentar a proposta ao Coorde-
nador da Disciplina de Estágio;

III. Elaborar, juntamente com o professor orientador e supervisor de 
campo, o plano de Estágio;

IV. Comunicar ao professor orientador as dificuldades encontradas no 
desenvolvimento do Estágio;

V. Seguir as orientações do professor orientador e supervisor de cam-
po, cumprindo o plano de Estágio e as normas e regulamentos in-
ternos do campo de Estágio;

VI. Cumprir os prazos determinados pela disciplina para entrega do Re-
latório Final do Estágio ou outras atividades acordadas na disciplina.

Art. 12º. A orientação de Estágio dar-se-á de conformidade com a Resolu-
ção nº 46/10-CEPE, Artigo 8º, como segue:

I. Orientação semidireta: acompanhamento e orientação do pla-
nejado por meio de visitas sistemáticas ao campo de Estágio pelo 
professor orientador, que manterá também contatos com o profis-
sional responsável pelo(s) estagiário(s), além do complemento de 
entrevistas e reuniões com os estudantes;

II. Orientação indireta: acompanhamento feito via relatórios, reu-
niões ou visitas ocasionais aos campos de Estágio, onde se pro-
cessarão contatos e reuniões com o profissional responsável. Esta 
orientação ocorre principalmente quando o Estágio é realizado em 
instituições de outras cidades fora da Região Metropolitana.

Art. 13º. De acordo com o art. 11º da Resolução nº 46/10–CEPE, a avaliação 
do estagiário será efetuada pelo professor orientador, de forma sistemática 
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e contínua, com a participação do estagiário e podendo contar ocasional-
mente com a colaboração enfermeiro supervisor de campo.
Parágrafo Único. Ao final do Estágio, o aluno deverá apresentar à Coorde-
nação da respectiva Disciplina o Relatório de Estágio, conforme modelo 
previsto no Plano de Ensino da Disciplina.
Art. 14º. Para ser considerado aprovado, o aluno deverá ter uma frequên-
cia mínima de 95% da carga horária total da disciplina.
Parágrafo Único. A nota final deverá ser igual ou superior a 50 (na escala 
de 0 a 100), não cabendo exame final ou segunda avaliação final, conforme 
Resolução nº 37/97-CEPE, Artigos 98⁰ e 100⁰.

Capítulo VI – DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO NÃO ObRIGATÓRIO 
(OPCIONAl)

Art. 15º. O estágio não obrigatório, de acordo com a Lei nº 11788/08, arti-
go 2º, parágrafo 2º, “é aquele desenvolvido como atividade opcional acres-
cida à carga horária regular e obrigatória.
§ 1º. A realização de Estágios não obrigatórios no Curso de Enfermagem 
deverá estar em conformidade com a Instrução Normativa nº 46/10-CEPE e 
poderá ser convalidada como atividade formativa complementar prevista 
na Resolução nº 70/04-CEPE
§ 2º. Para realizar o estágio não obrigatório a solicitação do aluno deverá 
ser apreciada pela COE, que analisará a compatibilidade entre a natureza 
do Estágio e as disciplinas já cursadas.
§ 3º. Estágios não obrigatórios de enfermagem com cuidados diretos ao 
paciente estão vedados a alunos que não cursaram a disciplina relacionada 
ao conhecimento específico do campo. 
§ 4º. Para a realização de estágio não obrigatório o aluno de estar regu-
larmente matriculado e ter cursado a disciplina de Fundamentos para o 
Cuidar em Enfermagem.
Art. 16º. O aluno deverá entregar à COE os documentos devidos: Termo de 
Compromisso assinado pela parte concedente e pelo estagiário, o Plano de 
Estágio assinado pelo professor orientador, enfermeiro supervisor de cam-
po, estagiário e COE, e o Histórico Escolar.
Art. 17º. A orientação do Estágio não obrigatório dar-se-á na modalida-
de indireta, de acordo com o art. 08º, parágrafo 4º da Resolução nº 46/10-
CEPE, por meio de acompanhamento feito via relatórios, reuniões, visitas 
ocasionais ao campo do estágio onde se processarão contatos e reuniões 
com o profissional responsável.
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§ 1º. Caberá ao aluno pretendente ao Estágio não obrigatório a escolha de 
um professor da UFPR como orientador de suas atividades, observando-se 
as disposições da resolução 46/10 - CEPE.
§ 2º. É imprescindível que o professor orientador conheça e avalie as condi-
ções da unidade concedente antes da assinatura do Termo de Compromisso.
Art. 18º. Após o término do estágio não obrigatório, o aluno poderá solici-
tar o respectivo certificado à Coordenação Geral de Estágios da PROGRAD, 
mediante apresentação de relatório e da ficha de avaliação aprovada pela 
COE do Curso.
Art. 19º. Os estágios realizados pelos alunos do Curso de Enfermagem se-
jam obrigatórios ou não obrigatórios, deverão seguir os procedimentos 
estabelecidos na normatização interna da UFPR e estar devidamente ca-
dastrados na Coordenação Geral de Estágios da PROGRAD.
§ 1º. Caso seja utilizada a documentação padrão da UFPR, deverá seguir o 
modelo disponível no site http://www.prograd.ufpr.br/portal/cge/.
§ 2º. Poderão ser utilizados os serviços de agentes de integração para a 
regulamentação dos estágios, desde que devidamente conveniados com 
a UFPR.
§ 3º. Os convênios firmados para regulamentação de estágios, quando ne-
cessários, somente poderão ser assinados pela Coordenação Geral de Está-
gios da PROGRAD, conforme delegação de competência dado pelo Reitor.
Art. 20º. O presente Regulamento entrará em vigor no período letivo sub-
sequente à homologação pelo Colegiado do Curso.
Art. 21º. Os casos não previstos no presente Regulamento serão definidos 
pela Comissão Orientadora de Estágio do Curso de Enfermagem.

ANEXO III - REGUlAMENTO DE MONOGRAFIA/TRAbAlHO DE 
CONClUSÃO DE CURSO (TCC)

Art. 1º. A realização da Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
do Curso de Enfermagem – Bacharelado e Licenciatura- é requisito parcial 
obrigatório para obtenção do diploma de graduação.
§ 1º. O TCC do curso de Enfermagem – bacharelado será apresentado na 
forma de monografia (individual).
§ 2º. O TCC do curso de Enfermagem – licenciatura será apresentada na 
forma de monografia (individual) ou outra forma de trabalho (individual ou 
em grupo) de acordo com a definição do professor orientador.
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§ 3º. A Monografia/TCC do curso de Enfermagem – Bacharelado e Licen-
ciatura podem ser desenvolvidos nas seguintes modalidades: Pesquisa, 
Revisão de literatura, Ensaio Clínico, Relato de caso, Relatório de pesquisa, 
Estudo de caso, Relato de experiência, artigo, material instrucional ou didá-
tico-pedagógico, recurso ou dispositivo tecnológico, ou outros.
Art. 2º. O TCC tem os seguintes objetivos:
GERAL: Propiciar ao aluno a oportunidade de um aprofundamento temá-
tico, estímulo à produção científica, aprimoramento de sua capacidade de 
interpretação e crítica, integrando uma visão ampla e global da profissão 
nos diferentes níveis de atuação integrando às demandas sociais.
ESPECÍFICOS:

I. Oportunizar ao discente a iniciação à pesquisa;

II. Possibilitarinvestigaçãodetemasespecíficosrelacionadosàáreade-
seucursoconsiderando as realidades local, regional ou nacional;

III. Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução 
de problemas existentes nos diversos setores da sociedade. 

IV. Subsidiar o processo de ensino, contribuindo para o redimensiona-
mento ou a avaliação dos conteúdos programáticos das disciplinas 
do currículo;

V. Desenvolver habilidades de planejamento, disciplina e resolução 
de problemas dentro das diversas áreas de formação.

VI. Estimular a inovação tecnológica, a interdisciplinaridade e o espíri-
to crítico e reflexivo.

Parágrafo Único. A pesquisa de campo poderá ter caráter teórico ou em-
pírico, neste último caso o trabalho deverá estar de acordo com as normas 
do Comitê de Ética em pesquisa da UFPR.
Art. 3º. Será designado um professor Coordenador de Monografia/TCC, 
que convocará os alunos matriculados na disciplina de Elaboração de Pro-
jetos de Pesquisa e TCC1 para fornecer informações sobre o regulamento, 
esclarecer dúvidas e recolher as áreas de interesse dos alunos, para que 
possa auxiliar a escolha do aluno de professores orientadores.
Art. 4º. O acompanhamento do desenvolvimento da Monografia/TCC en-
volve as seguintes instâncias:

I. Colegiado do Curso de Enfermagem

II. Coordenador da Monografia/TCC



56

Manual do aluno

III. Professor Orientador

IV. Bancas de Avaliação
Art. 5º. Compete ao Colegiado do Curso de Enfermagem em relação à Mo-
nografia/TCC:

I. Indicar o professor responsável pela coordenação da Monografia/
TCC, doravante denominado Coordenador de Monografia/TCC 
para mandato de 2 (dois) ano(s).

II. Homologar as decisões referentes à Monografia/TCC;

III. Estabelecer, em consonância com o Coordenador de Monografia/
TCC, normas e instruções complementares no âmbito dos cursos.

Art. 6º. O Coordenador de Monografia/TCC responsabilizar-se-á pelo me-
lhor encaminhamento administrativo e burocrático das etapas do processo 
de avaliação e terá as seguintes atribuições:

I. Colaborar para a celeridade do cumprimento do disposto nesse Re-
gulamento.

II. Elaborar semestralmente o cronograma de todas as tarefas e avalia-
ções relacionadas à Monografia/TCC.

III. Viabilizar a interlocução entre alunos e professores orientadores, 
sempre que necessário.

IV. Realizar reunião com os alunos para esclarecimento das normas vi-
gentes da Monografia/TCC.

V. Elaborar propostas de mudanças no Regulamento de Monografia/
TCC, para que sejam encaminhadas ao Colegiado do Curso de En-
fermagem.

VI. Organizar as bancas de avaliação da Monografia/TCC.

VII. Entregar as mídias eletrônicas contendo os arquivos finais das Mo-
nografias/TCC.

Art. 7º. A realização da Monografia/TCC está condicionada à assistência de 
um professor orientador, o qual pode ser sugerido pelo aluno, e cuja desig-
nação será feita pelo Coordenador de Monografia/TCC e pelas respectivas 
plenárias departamentais.
§ 1º. O professor orientador de cada Monografia/TCC poderá ser sugerido 
pelos alunos entre os professores das disciplinas do Curso de Enfermagem.
§ 2º. Caso seja necessário, e em acordo com o Professor Orientador, o aluno 
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poderá valer-se de um Professor Co-orientador ou ainda de um consultor, em 
casos especiais plenamente justificados, de disciplinas afins de outros cursos.
§3º. O discente pode solicitar alteração de orientador durante o desenvol-
vimento da Monografia/TCC, justificando por escrito ao Coordenador de 
Monografia/TCC, que tomará as providências cabíveis.
Art. 8. O Professor orientador responsabilizar-se-á pelo encaminhamento 
acadêmico de cada aluno sob sua supervisão e terá as seguintes atribuições:

I. Orientar o aluno nas diversas etapas de elaboração da Monografia/
TCC.

II. Participar compulsoriamente da Banca de Avaliação de cada Mo-
nografia/TCC orientado.

III. Participar de Bancas de Avaliação de outras Monografias/TCC, 
quando designado pela Coordenação de Monografia/TCC.

Art. 9º. Compete ao aluno:

I. Desenvolver todas as atividades acadêmicas inerentes à Monogra-
fia/TCC;

II. Oficializar, previamente à matrícula na disciplina de Monografia 
– Bacharelado e/ou TCCI/TCCII – Licenciatura, ao Coordenador de 
Monografia/TCC a sua preferência de orientador;

III. Definir, juntamente com o orientador, a temática da Monografia/
TCC comunicá-la ao Coordenador de Monografia/TCC;

IV. Informar-se e cumpriras normas, procedimentos e regulamento de 
Monografia/TCC;

V. Cumpriroplanoecronogramadetrabalhoestabelecidosemconjun-
tocomoseuorientador;

VI. Entregar o resumo da Monografia/TCC aos membros da banca de 
avaliação com 7 (sete) dias de antecedência à apresentação pública.

VII. Apresentar a Monografia/TCC à banca de avaliação;

VIII. Entregar a versão final em mídia eletrônica ao orientador e Coorde-
nador de Monografia/TCC.

IX. Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos e científicos, 
textos de livros, sítios da Internet, entre outros, evitando todas as 
formas e tipos de plágio acadêmico.

Art. 10º. Problemas de incompatibilidade entre orientador e orientando 
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deverão ser informados por escrito ao Coordenador de Monografia/TCC.
Art. 11º. As Bancas de Avaliação terão 3 (três) membros, sendo assim cons-
tituídas:

I. Professor orientador como membro nato e sem direito a substitui-
ção, salvo casos previstos em legislação.

II. 2 (dois) professores ou profissionais indicados pelo Coordenador 
de Monografia/TCC.

Art. 12º. Compete aos membros da Banca de Avaliação:

I. Fazer comentários verbais e arguir o aluno após a apresentação pú-
blica da Monografia/TCC.

II. Emitir parecer, por escrito, sobre a avaliação do aluno após a apre-
sentação pública da Monografia/TCC em formulário próprio, assina-
do pelo aluno e pela Banca de Avaliação, e entregue ao Coordenador 
de Monografia/TCC logo após o término da apresentação pública.

Parágrafo Único. As decisões da Banca de Avaliação são soberanas, não 
cabendo recursos por parte dos alunos envolvidos no processo.
Art. 13º. O documento escrito da Monografia/TCC deverá atender aos cri-
térios de formatação e edição, de acordo com as Normas para Apresentação 
de Documentos Científicos da UFPR.
Art. 14º. O texto integral deverá conter, aproximadamente, entre 20 (vinte) 
a 60 (sessenta) páginas descontados os elementos pré-textuais.
Art. 15º. São critérios para a análise da Monografia/TCC:

I. Adequação às normas metodológicas estabelecidas neste docu-
mento.

II. Clareza, consistência e objetividade do texto.

III. Compatibilidade com os objetivos do curso.

IV. Profundidade das discussões teóricas.

V. Pertinência das informações veiculadas e coerência das mesmas 
com o tema proposto.

VI. Escolha e bom aproveitamento das fontes para a pesquisa.

VII. Contribuição do trabalho para o meio social e intelectual.
Art. 16º. A avaliação da Monografia/TCC após apresentação pública pe-
rante a Banca de Avaliação consistirá em graus numéricos de 0 (zero) a 100 
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(cem), sendo considerado aprovado o aluno que obtiver grau numérico 
cinquenta (50) de média aritmética, no conjunto das tarefas realizadas, in-
cluída a apresentação pública e frequência mínima de 75% nos encontros 
de trabalho com o seu professor orientador.
§ 1º. A nota final da Monografia/TCC será a média aritmética das notas de-
finidas pela Banca de avaliação.
§ 2º. A constatação de todo e qualquer tipo de plágio, no todo ou em par-
tes da Monografia/TCC, terá como consequência a reprovação sumária do 
aluno, sujeitando-o à repreensão por parte dos órgãos competentes da 
UFPR.
§ 3º. As disciplinas de Elaboração de Projetos de Pesquisa em Enfermagem, 
Monografia, TCCI e TCC II não prevê exame final ou segunda avaliação (Re-
soluçãonº37/97-CEPE).
Art. 17º. A apresentação pública da Monografia/TCC deverá acontecer, 
obrigatoriamente, em data, hora e local estipulados pelo Coordenador de 
Monografia/TCC, e respeitando estritamente o cronograma definido por ele.
Art. 18º. São garantidos todos os direitos autorais aos seus autores, condi-
cionados à citação do nome do professor orientador toda vez que mencio-
nado, divulgado, exposto e publicado.
Parágrafo Único. Os direitos de propriedade intelectual do projeto refe-
rente à Monografia/TCC, no caso de venda, deverão estar estipulados em 
contrato assinado entre seu autor e a Universidade Federal do Paraná.
Art.19º. O discente que pretenda desenvolver a Monografia/TCC no exte-
rior ou em instituição conveniada, dentro dos programas de intercâmbio 
institucional, deverá apresentar proposta de trabalho para prévia aprova-
ção pelo Coordenador de Monografia/TCC.
§1º. A proposta de trabalho de que trata o caput deste artigo deverá ser 
acompanhada de parecer do Professor Orientador da instituição convenia-
da onde o discente desenvolverá o trabalho.
§2º. Os trabalhos citados neste artigo,  cujas propostas tenham sido apro-
vadas pela Coordenação e tenham sido defendidas na instituição conve-
niada, poderão ter seu crédito consignado, via processo de equivalência, 
após a entrega da documentação referente ao trabalho realizado, redigido 
em Língua Portuguesa, à Coordenação do Curso.
Art. 20º. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo 
Colegiado do Curso de Enfermagem.
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Art. 21º. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprova-
ção pelo Colegiado do Curso de Enfermagem.

ANEXO IV - REGUlAMENTO DE ATIVIDADES FORMATIVAS 
COMPlEMENTARES (AFC) PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM

O COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
Artigo 125º do Estatuto da UFPR, e fundamentado no que dispõe a Reso-
lução nº 70/04-CEPE sobre as Atividades Formativas e ainda considerando:
A necessidade de estabelecer normatização para as Atividades Formativas 
Complementares (AFC) que passam a compor o currículo do referido curso 
implantado no primeiro semestre de 2016;
A importância das AFC para a preparação profissional dos graduandos em 
Enfermagem.
RESOlVE:
Instituir o Regulamento de Atividades Formativas para o Curso de Gradua-
ção em Enfermagem, na forma em que se segue.

DA NATUREZA

Art. 1º. As Atividades Formativas são atividades complementares ao eixo 
fundamental do currículo, cujo objetivo é enriquecer a formação do aluno 
pela inserção de atividades extracurriculares de diferentes modalidades.
Art. 2º. Para a integralização curricular o aluno deverá cumprir uma carga 
horária mínima em AFC de 90 horas para a modalidade Bacharelado, e 90h 
para a modalidade Licenciatura.

DA ADMINISTRAÇÃO E VAlIDAÇÃO

Art. 3º. O Colegiado de Curso de Enfermagem homologará uma Comissão 
Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas (CAF), com-
posta por pelo menos cinco membros: um representante da coordenação 
do curso (professor ou funcionário), dois professores do curso (básico, pro-
fissionalizante, licenciatura) e dois discentes (1º ao 8º períodos), com man-
dato de dois anos e permitida sua recondução.
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§ 1º. Para efeitos de validação e registro no histórico escolar do aluno, a CAF 
será responsável por determinar a conformidade do cômputo das ativida-
des pleiteadas, de forma documentada. Esta Comissão também desempe-
nhará o papel de orientação aos acadêmicos – individual ou coletivamente 
– pautando-se pelas disposições constantes neste Regulamento.
§ 2º. A carga horária dos membros do CAF deve ser de, no mínimo, 01 hora 
semanal.
§ 3º. As atividades dos membros do CAF devem constar no plano departa-
mental e do plano individual de trabalho dos professores, sem que se confi-
gure dispensa das atividades regulamentares de ensino do Departamento.
Art. 4º. A carga horária total das AFC deverá ser desenvolvida, no mínimo, 
em três modalidades diferentes e não podem ser concluídas em um único 
ano. Estas modalidades, de acordo com a Resolução nº 70/04–CEPE são:

I. disciplinas eletivas;

II. estágios não obrigatórios;

III. atividades de monitoria;

IV. atividades de pesquisa;

V. atividades de extensão;

VI. atividades de educação à distância (EAD);

VII. atividades de representação acadêmica;

VIII. atividades culturais;

IX. participação em seminários, jornadas, congressos, eventos, simpó-
sios, cursos e atividades culturais;

X. participação no Programa Especial de Treinamento (PET);

XI. participação em projetos ligados à Licenciatura;

XII. participação de Oficinas Didáticas;

XIII. participação em programas de voluntariado;

XIV. participação em programas e projetos institucionais; e

XV. participação em Empresa Júnior reconhecida formalmente como 
tal pela UFPR.

Art. 5º. Das 90 horas relativas às AFC na modalidade Bacharelado e das 90 
horas na modalidade Licenciatura os alunos deverão calcular sua pontua-
ção na forma que se segue:
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§ 1º. QUADRO 1 – Pontuação das Atividades Formativas (AF) do Curso de 
Enfermagem da UFPR

ATIVIDADE Pontuação CH total máxima

Projeto/Programa de extensão 1:1 30 horas

Programa de monitoria 1:1 30 horas

Projeto de pesquisa 1:1 30 horas

Programa de bolsa permanência 1:1 30 horas

Disciplinas optativas 1:1 30 horas

Disciplinas eletivas 1:1 30 horas

Voluntariado acadêmico 1:1 30 horas

Participação em seminários, jornadas, 
congressos, eventos, simpósios, cursos, 
etc;

Com carga horária explí-
cita – 1:1
Sem carga horária explí-
cita – 4h/dia

30 horas

Atividades em educação a distância 1:1 30 horas 

Representação acadêmica 60h/ano Sem limite 

Participação em Programa Especial de 
Treinamento (PET/Saúde)

1:1 30 horas 

Publicação de artigos 30h/unidade 30 horas

Participação em projetos ligados à Licen-
ciatura/Programa Licenciar

1:1 30 horas 

Resumo expandido publicado em anais 
de evento científico

20h/unidade 30 horas 

Resumo simples publicado em anais de 
evento científico

10h/unidade 30 horas 

Apresentação oral de trabalhos em even-
tos científicos 

30h/unidade 30 horas 

Apresentação de trabalhos formato pôs-
ter em eventos científicos 

60h/unidade 30 horas

Outras atividades: atuação em ONGs; 
outros cursos (técnicos e graduação); 
produções artísticas e culturais; produ-
ção de material audiovisual; etc.

Com carga horária explí-
cita – 1:1 
Sem carga horária explí-
cita – 10h/unidade

30 horas

Curso de Língua Estrangeira Moderna 1:1 60 horas

Organização de Eventos Técnico-Científi-
cos ou de Extensão

1:1 60 horas
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Art. 6º. O aluno deverá preencher, semestralmente, a ficha de Acompanha-
mento Acadêmico, que será disponibilizada na página da Coordenação do 
Curso na internet. Os alunos matriculados do 4º, 6º e 8º período deverão 
entregar a FAA (Ficha de Acompanhamento Acadêmico), com os compro-
vantes, em período estipulado pela CAF, sob responsabilidade do repre-
sentante discente da turma.
Art. 7º. Cabe ao aluno o monitoramento da carga horária em AF no seu 
histórico escolar.
Art. 8º. O aluno que desejar realizar AFC que não constem da relação do 
Quadro 1 deverá solicitar formal e previamente à CAF, parecer para sua va-
lidação e, caso indeferido, poderá recorrer ao Colegiado de Curso.
Art. 9º. O aluno deverá ter realizado e validado 60 horas de AF até o início 
do 5º período do curso de graduação e a sua totalidade (90 horas) deverá 
ser validada até o início do 9º período.
Art. 10º. Os casos omissos desta regulamentação serão julgados primei-
ramente pela CAF e remetidos posteriormente o parecer ao Colegiado do 
Curso de Enfermagem.








