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I – OBJETIVOS GERAL 

Apresentar aos alunos do curso de graduação em enfermagem as diferentes 

possibilidades de atuação do enfermeiro no mercado de trabalho conforme as quatro 

grandes dimensões da categoria: Assistência direta ao paciente; Gestão; Docência/Pesquisa 

e Empreendedorismo. 

 

II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Experiência de enfermeiros que prestam assistência direta ao paciente em áreas 

como transplante de órgãos e tecidos, atenção domiciliar (home care), serviços 

especializados em estomaterapia (tratamento de feridas em consultórios), comandos das 

forças armadas (Marinha, Exército ou Aeronáutica), organizações não governamentais 

(Expedicionários da Saúde, Médicos sem Fronteiras), penitenciárias e hospitais de países 

estrangeiros. 

2. Experiência de enfermeiros que atuam na área da Gestão, ou seja, em cargos de 

coordenação nas unidades hospitalares, unidades básicas de saúde, secretarias de saúde 

do estado/município e universidades, assim como empresas e serviços de auditoria. 

3. Experiência de enfermeiros que atuam na docência de ensino técnico, que realizam 

intercâmbios e pesquisas internacionais. 

4. Experiência de enfermeiros que desenvolvem trabalhos autônomos e 

empreendedores em clínicas de vacinação, parto e amamentação, transporte de pacientes, 

consultórios, aluguel de equipamentos e comercialização de produtos da área hospitalar.  

 

III – METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Em atenção às Resoluções GR-24/2020 e GR-25/2020 de 16/03/2020 e Portaria nº343, de 

17/03/2020 do Ministério da Educação, a Coordenação de Ensino de Graduação, com 

respaldo da Diretoria da Faculdade de Enfermagem, estabeleceu o Programa Emergencial 

para o Ensino de Graduação. Portanto as atividades propostas dentro deste contexto serão 

mediadas por tecnologias, não-presenciais e serão consideradas substitutivas à carga 

didática correspondente. São previstas as seguintes metodologias: 

1. Leituras e discussões de textos 

2. Aulas remotas  

 

IV - AVALIAÇÃO 

Será considerada a participação nas atividades realizadas por meio de ambiente 

virtual – Google Meet® e Classroom®. Não haverá exame. 

 

 



 

V – CRONOGRAMA  

DATA HORÁRIO CONTEÚDO DOCENTE 

18/02 

08 – 10h 

Apresentação da disciplina 

▪ Panorama do mercado de trabalho para 

enfermagem 

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 10 – 12h 
▪ Relato de experiência de assistência de enfermagem 

em transplantes de órgãos e tecidos 

19/02 

08 – 10h 
▪ Atuação do enfermeiro na atenção domiciliar – 

experiência de um serviço privado 

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 10 – 12h 
▪ Tratamento de feridas pelo enfermeiro em 

consultório 

22/02 

08 – 10h 
▪ O enfermeiro no comando das forças armadas - 

Bombeiro Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 
10 – 12h 

▪ O enfermeiro no comando das forças armadas - 

Marinha 

23/02 

08 – 10h 
▪ Experiência de enfermeiro a bordo (Navio - 

Cruzeiros) 
Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 
10 – 12h 

▪ Assistência de enfermagem em hospitais 

estrangeiros – Experiência da Alemanha 

24/02 

08 – 10h 
▪ Enfermeiro professor – Relato de experiência com 

ensino técnico (COTUCA) 

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 10 – 12h ▪ Assistência de Enfermagem no sistema prisional 

25/02 

08 – 10h 
▪ Enfermeiro pesquisador em país estrangeiro – 

Experiência nos Estados Unidos 

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 
10 – 12h ▪ Gestão de um hospital público 

26/02 

08 – 10h 
▪  Empreendedorismo e trabalho autônomo – 

Enfermagem e consultórios de práticas integrativas 

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 
10 – 12h 

▪ Representação comercial de produtos médico-

hospitalares em empresas multinacionais 

01/03 

08 – 10h 

▪  Empreendedorismo e trabalho autônomo – 

Atendimento ao Parto e consultoria em aleitamento 

materno 

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 10 – 12h 
▪ Intercâmbio durante o curso de graduação em 

enfermagem, vale a pena? 

02/03 
08 – 10h 

▪ Capacitação profissional de profissionais de saúde 

em países em situações de emergência por meio de 

organizações não governamentais (AHA – 

Experiência África) 

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 
10 – 12h ▪ A atuação do enfermeiro em pesquisas clínicas 

03/03 08 – 10h 

▪ Assistência de enfermagem e humanitária a 

populações em situações de emergência por meio de 

organizações não governamentais (Expedicionários 

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 



 

da Saúde/ Médicos sem Fronteira)  

10 – 12h ▪ Enfermeiro auditor da área da saúde 

04/03 

08 – 10h 
▪ Terminou a graduação e agora? – Proposta de cursos 

de residência  

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

 
10 – 12h 

▪ Terminou a graduação e agora? – Proposta de cursos 

de aprimoramento 

05/03 08 – 12h 
▪ Devolutiva e avaliação da disciplina 

▪ Encerramento 

Profa. Rafaela 

Profa. Suzimar  

CONVIDADOS 

       

VI – BIBLIOGRAFIA 

Serão utilizadas referências especificas ao tema sugeridas pelos convidados. 

 

 

 

 

 


