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R E S O L U Ç Ã O  Nº  023/2008-CI/CCS 

 CERTIDÃO 

  Certifico que a presente 
resolução foi afixada em local 
de costume, neste Centro, no 
dia 03/11/2008.  

Maria da Glória M. Wunderlich  
Secretária.  

  Aprovar alterações curriculares no projeto 
pedagógico do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem. 

 Considerando o contido nos Ofícios nºs 003 e 006/08-PSE. 

Considerando o disposto no Artigo 48 da Resolução n° 008/08-COU que alterou o 
Estatuto da Universidade Estadual de Maringá. 

Considerando o disposto nas Resoluções nºs 221/2002-CEP, 154/2003-CEP, 
151/2004-CEP e 163/2005-CEP. 

Considerando o disposto no Processo 01330/2003 

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS  DA SAÚDE 
APROVOU E EU, DIRETORA, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇ ÃO:  

  Art. 1º   Alterar o Artigo 9º do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, que passa ter a seguinte redação: 

“Art. 9º O número mínimo de créditos exigidos para o PSE é de 40 créditos, sendo 
que 30 créditos devem ser cumpridos no 1º ano do curso, e 08 no segundo ano, além de 02 
créditos que podem ser cumpridos em qualquer época do curso.” 

Art. 2º  Aprovar as alterações curriculares do projeto pedagógico do PSE, conforme 
segue: 

I – Extinção da disciplina Vivências integradas em grupo de pesquisa . 

II -  Criação das disciplinas: 

a) Seminários de dissertação I (obrigatória). 
Ementa:  Orientação e acompanhamento do desenvolvimento do projeto de pesquisa 

para produção de dissertação 
No de créditos:  2 
Carga horária:  30 horas 
Departamentalização: Departamento de Enfermagem 

b) Seminários de dissertação II (obrigatória) 
Ementa: Orientação e acompanhamento dos resultados de pesquisa para produção 

de dissertação 
No de créditos:  6 
Carga horária: 90 horas 
Departamentalização: Departamento de Enfermagem 
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c) Abordagens qualitativas em pesquisas em saúde e enf ermagem  (eletiva) 
Ementa:  Estudo e discussão de características específicas do processo de 

investigação qualitativo e das diferentes abordagens teórico-metodológicas que 
fundamentam a pesquisa qualitativa em saúde e enfermagem. 

No de créditos:  2 
Carga horária: 30 horas 
Departamentalização: Departamento de Enfermagem 

 
d) Auditoria em serviços de saúde e de enfermagem  (eletiva) 
Ementa:  Estudo dos conceitos, fundamentos e prática da auditoria em serviços de 

saúde e de enfermagem. 
No de créditos:  2 
Carga horária:  30 horas 
Departamentalização: Departamento de Enfermagem 
 
e) O pensamento eugenista e a construção social da enf ermagem no Brasil  

(eletiva). 
Ementa:  Bases epistemológicas e históricas do pensamento eugenista e a sua 

relação com a enfermagem brasileira. 
No de créditos:  2 
Carga horária:  30 horas 
Departamentalização: Departamento de Enfermagem 
 
f) Saúde da criança e do adolescente  (eletiva). 
Ementa:  Abordagem crítica-reflexiva sobre temáticas relacionadas à atenção à saúde 

do neonato, criança e adolescente nos diversos contextos de atuação do enfermeiro. 
No de créditos:  2 
Carga horária: 30 horas 
Departamentalização: Departamento de Enfermagem 
 
g) Cuidado em saúde mental: avanços e perspectivas  (eletiva). 
Ementa:  A assistência em saúde mental com destaque nas políticas públicas 

específicas da área. O paradigma da desinstitucionalização como alicerce para um cuidado 
integral ao portador de transtorno mental e sua família 

No de créditos:  2 
Carga horária: 30 horas 
Departamentalização: Departamento de Enfermagem 
 
h) Gestão do trabalho na saúde e na enfermagem  (eletiva). 
Ementa:  Análise dos fundamentos do trabalho na saúde. Reflexão sobre concepções 

de  trabalho, processo de trabalho,risco e meio ambiente. Estudo de tecnologias do trabalho 
e da educação permanente em saúde. Analise da historicidade da educação dos recursos 
humanos em saúde. 

No de créditos:  2 
Carga horária: 30 horas 
Departamentalização Departamento de Enfermagem 
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i) Introdução ao pensamento de Martin Heidegger  (eletiva). 
Ementa:  Estudo das principais idéias que embasam o pensar heideggeriano em Ser 

e Tempo 
No de créditos:  2 
Carga horária: 30 horas 
Departamentalização Departamento de Enfermagem 
 
j) Vivências Integradas em grupo de pesquisa I  
Ementa:  Estudo das políticas e práticas de pesquisa por instituições e agências de 

fomento. Vivências em grupos de pesquisa a partir da inserção em projeto de 
pesquisa/assistência vinculadas ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UEM. 

No de créditos:  02 
Carga horária: 30 horas 
Departamentalização Departamento de Enfermagem 
 
k) Vivências Integradas em grupo de pesquisa II  
Ementa:  Concepção e desenvolvimento de projetos de pesquisa e coleta de dados 

com docentes e alunos de graduação e iniciação científica. Exercício de orientação, 
liderança e de produção de conhecimento em pesquisa em Enfermagem. 

No de créditos:  02 
Carga horária: 30 horas 
Departamentalização Departamento de Enfermagem 
 

III - Alteração da carga horária e da ementa da disciplina Instrumentos para o 
Planejamento e a Gestão do Cuidado – 4016: 

Ementa : Estudo das teorias e das técnicas de planejamento, da organização 
da produção do cuidado em saúde no contexto sócio-político-econômico. 

Nº de créditos : 03 
Carga horária : 45 
Departamentalização Departamento de Enfermagem 
 

IV - Alteração do rol das disciplinas obrigatórias: 

Disciplinas obrigatórias Créditos Período 
4006 Fundamentos teóricos e metodológicos da investigação em 
saúde 

3 1º ano 

4033 Seminário avançados em pesquisa I 2 1º ano 
4034 Seminário avançados em pesquisa II 1 1º ano 
Seminários de dissertação I 2 1º ano 
Seminários de dissertação II 6 2º ano 
Estágio de docência 2 - 
Vivências integradas em grupo de pesquisa I 2 1º ano 
Vivências integradas em grupo de pesquisa II 2 2º ano 
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Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

Maringá, 08 de outubro de 2008. 
 
 
 

ADVERTÊNCIA: 

O prazo recursal termina em 
10/11/2008. (Art. 175 - § 1 o do 
Regimento Geral da UEM)  

 
 
 
Sandra Marisa Pelloso 
Diretora  

 


