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Plano de Ensino 

Disciplina: EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Curso: Enfermagem 

Período Letivo: 2017 Série: 2º ano Obrigatória (X)   Optativa (   ) 

CH Teórica: 80 h CH Prática: 0 CH Total: 80 h 

 

I - Objetivos  

Gerais:. Proporcionar aos estudantes oportunidades para a construção de um conhecimento 

prático e competente sobre as prática de educação em saúde em um contexto biosociocultural 

visando a promoção da saúde.  

Específicos:- Compreender a importância dos significados de ‘educação’ e ‘saúde’ implícitos no 

delineamento e implementação de projetos educacionais na área da promoção da saúde; 

- Considerar a natureza social, cultural, política, econômica e psicobiologia da saúde, da educação 

para a promoção da saúde e dos comportamentos que resultam em saúde e não-saúde, 

reconhecendo os limites da ação educativa que investe em mudanças individuais de 

comportamento; 

- Analisar projetos e práticas educativas no campo da saúde, conforme os modelos de educação 

que lhes são subjacentes; 

- Manter atitude reflexiva e crítica com relação à sua própria prática enquanto educadora/o em 

saúde, identificando os valores e os pressupostos que a embasam 

 

II – Ementa 

A disciplina é embasada em uma ampla noção de saúde e promoção da saúde, como conceitos 

que acumulam uma variedade de significados produzidos e negociados em diversos contextos 

socioculturais. Os conteúdos trabalhados na disciplina são desenvolvidos: desde uma perspectiva 

socioambiental de saúde e de educação em saúde, com ênfase na dimensão sócio-política da 

saúde e seus determinantes e considerando a crítica sociológica à promoção da saúde e educação 

em saúde, principalmente, com relação à busca pela explicitação dos seus pressupostos, as 

relações de poder que lhes são inerentes, o espaço social do educador e os paradoxos da teoria e 

da prática. 

III - DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PRIMEIRO BIMESTRE 

1.Diretrizes de Educação em Saúde visando a Promoção da Saúde 

1.1 Fundamentos Teóricos 

1.2 Pressupostos  

1.3 Bases Conceituais  

1.4 Bases Legais 

 

2. Metodologia  

1.2 leitura e discussão de artigos sobre o tema 
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3. Diretrizes  

3.1 Diretrizes Gerais 

3.2 Diretrizes Operacionais 

 

SEGUNDO BIMESTRE 

4. Estruturação da Educação em Saúde  

4.1 Composição da equipe de Educação em Saúde 

4.2 Perfil do Técnico da Área de Educação em Saúde  

4.3 Competências da Educação em Saúde  

5. Financiamento  

 

TERCEIRO BIMESTRE 

6. Educação em Saúde e Gestão Colegiada  

7. Principais Entidades e Atores do Processo  

8. Ações Prioritárias  

9. Carteira de Projetos Prioritários de Educação em Saúde 2007 a 2008  

 

QUARTO BIMESTRE 

10. A Promoção da Saúde e a OMS: aspectos históricos e evolução conceitual 

11. O Lugar da Educação na Promoção da Saúde 

12. Os Principais Modelos de Educação em Saúde: seus limites e possibilidades 

13. A Problemática Noção de Estilos de Vida 

14. Educação Permanente em Saúde 

15. Reflexões sobre a Prática da Enfermagem no Campo da Educação em Saúde 

IV - Atividades Extraclasse (TED) 

Serão solicitados trabalhos extraclasse objetivando a reflexão e a sistematização dos conceitos 

explanados.   

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

Serão solicitados trabalhos fora da sala de aula com o objetivo de reforçar o conteúdo 

ministrado.   

VIII - Sistema de Avaliação  

A avaliação será constituída de uma prova bimestral marcada pela secretaria da faculdade, como 

também, da apresentação de relatórios de leitura e trabalhos extraclasse envolvendo, participação, 

assiduidade, entrega de trabalhos e avaliação da prática em laboratório. 

IX – Monitoria 

Não 
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X - Grupo de Iniciação Científica 

Não 

XI - Projetos: 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso 

Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios: Relação saúde/doença 

Educação em humanização  

O trato com o paciente 

XIII- Bibliografia Básica 

1. Diretrizes de educação em saúde visando à promoção da saúde: documento 

base - documento I/Fundação Nacional de Saúde - Brasília: Funasa, 2007.  

2. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde, 2009.  

 
 

XIV - Bibliografia Complementar 

1.  1. Educação em Saúde nos convênios de saneamento ambiental - PAC Saneamento da 

Funasa; Portaria Funasa nº 723/2007, nº 827/2007, nº 828/2007, nº 839/2007, nº 

841/2007 e nº 991/2007 

2.Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Curso de formação 

de facilitadores de educação permanente em saúde: unidade de 

aprendizagem – análise do contexto da gestão e das práticas de saúde. Rio 

de Janeiro: FIOCRUZ, 2005. 

 

3. CARTA DE OTTAWA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 1ª Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde Ottawa, Canadá, 17-21 Novembro 

de 1986 
 

 

Professor/Titulação 

Janaína de Oliveira Leal 

 


