
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrutura curricular: 
 
Módulo 1: 
 
 METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 
Ementa: Apresenta ferramentas e estratégias de pesquisa com o objetivo de formar 
profissionais críticos, éticos e empreendedores, capacitados em atuar em seus ambientes 
de trabalho de modo a planejar a melhor assistência a ser prestada ao paciente/cliente e 
família focando o ensino, a assistência, a extensão e a pesquisa em enfermagem. 
 
 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NEONATAL E PEDIÁTRICA 

 
Ementa: Aborda as principais teorias administrativas e gerenciais, Portarias Ministeriais 
voltadas para Neonatologia e Pediatria. Dimensionamento de Pessoal. Estrutura Física das 
Unidades. Administração de Pessoal e de conflitos.  
 
Módulo 2:  
 
 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ENFERMAGEM NEONATAL E PEDIÁTRICA  

 
Ementa: Fundamentos Teóricos da Enfermagem Neonatal e Pediátrica, clínica e Cirúrgica, 
aborda o cuidado à criança de baixo, médio e alto risco, na perspectiva da atenção integral 
em consonância com a política pública de saúde vigente no Brasil e as metas propostas 
pela OPAS/ OMS. Enfatiza o cuidado humanizado destacando os aspectos fisiológicos e 
patológicos da criança. Discute a atenção de saúde nos níveis primário, secundário e 
terciário, visando o cuidar de enfermagem a criança na sua singularidade e totalidade. 
 
 SUPORTE NUTRICIONAL EM NEONATOLOGIA E PEDIATRIA 

 
Ementa: Estuda os fundamentos da Nutrição e Alimentação Humana nos seus aspectos 
bioquímicos e fisiológicos. Estuda as bases científicas para o estabelecimento das 
necessidades nutricionais e dos valores de referência dos nutrientes. Incentivo e promoção 
ao aleitamento materno. A importância do aleitamento materno exclusivo até os seis 
meses e complementar até os dois anos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 PRINCÍPIOS PARA A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 

NEONATOLOGIA E PEDIATRIA 
 
Ementa: Aspectos legais da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e do 
Processo de Enfermagem (PE).  Aspectos teóricos essenciais da SAE e PE aplicados ao 
cuidado do recém-nascido em todas as suas fases. Elementos da prática de enfermagem. 
Teorias de enfermagem. Taxonomia e classificações na enfermagem. 
 
 
Módulo 3: 
 
 FUNDAMENTOS DA ASSISTÊNCIA NA PRÁTICA NEONATAL E PEDIÁTRICA 

 
Ementa: Insere o aluno na discussão técnico – científica da prática de enfermagem 

neonatal e pediátrica, abordando aspectos conceituais, fisiológicos, tecnológicos e 

assistenciais. Possibilita a aquisição de habilidade técnica para cuidar de crianças em todas 

as suas faixas etárias e em todos os graus de complexidade. Enfatiza o cuidado 

humanizado, a utilização de tecnologias, o controle da infecção, a sistematização da 

assistência e o gerenciamento de unidades neonatais em todas as abordagens do cuidado 

de enfermagem a criança e ao adolescente. 

 ENFERMAGEM EM CIRURGIA PEDIÁTRICA E NEONATOLOGIA 
 

Ementa: Assistência de enfermagem a criança no contexto intra-hospitalar nas unidades de internação 
pediátrica, neonatal e de terapia intensiva pediátrica nas patologias cirúrgicas com ênfase no controle de 
infecção hospitalar. 
 

 
 
 


