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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

Bacharelado em Enfermagem 2015.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

ENF001 Enfermagem e Sociedade 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

36h 1º 

 

EMENTA 

Aborda os aspectos históricos e sociais da Enfermagem do surgimento até a atualidade. 

Prática Profissional do enfermeiro e o modelo assistencial. Mercado de trabalho para o 

enfermeiro. Serviços locais de saúde. 

 

OBJETIVOS 

• Promover a compreensão histórica da Enfermagem enquanto prática profissional; 

• Compreender a conformação da Enfermagem na sociedade brasileira; 

• Possibilitar o entendimento do processo de trabalho em sociedade; 

• Conhecer os fatores determinantes das condições de trabalho da Enfermagem. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O enfermeiro a ser habilitado pela Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana (FAT) 

terá uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificado para o exercício 

do cuidar/cuidado e da docência na área da Enfermagem, com base no rigor científico e 

intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença de acordo com o perfil epidemiológico nacional, 

com ênfase na região do semi-árido baiano, identificando as dimensões bio-psico-sociais 

dos seus determinantes. Capacitado a atuar como integrante de uma equipe 
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multidisciplinar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, 

como promotor da saúde integral do ser humano. Deverá em sua ação profissional ser 

capaz de:  compreender o processo histórico da conformação da Enfermagem na 

sociedade brasileira enquanto prática profissional, seu processo de trabalho e os fatores 

determinantes das condições de trabalho; atuar de modo sistemático nos diversos campos 

de trabalho do enfermeiro estabelecendo prioridades; adotar postura coerente com um 

compromisso ético político para com a melhoria das condições de saúde da população e 

estabelecer relações de trabalho produtivas regidas pelo respeito mutuo e pelo princípio da 

pluralidade de idéias. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1 – Aspectos históricos e sociais da Enfermagem 

 

História da Enfermagem: as práticas de saúde nos tempos antigos/tempos atuais. 

A História da Enfermagem, práticas de saúde, e atuação do enfermeiro desde a 

institucionalização da Enfermagem como profissão na Inglaterra até a atualidade. 

 

2  - Marcos Conceituais da Enfermagem no Brasil 

 

O desenvolvimento da enfermagem latino-americana: a organização da enfermagem no 

contexto da sociedade brasileira em formação e o desenvolvimento da educação em 

enfermagem no Brasil. 

A trajetória da enfermagem no contexto sócio-político-econômico e educacional do país. 

A organização da Enfermagem na sociedade desde o período colonial até o final do século 

XIX e o contexto da sociedade brasileira em formação. 

 

3 – Organização da Educação, o Mercado de trabalho para o Enfermeiro e o Marketing em 

Enfermagem. 

 

O desenvolvimento da educação em enfermagem no Brasil e o mercado de trabalho 

O mercado de trabalho para o enfermeiro. 

A enfermagem no mundo, a enfermagem latino-americana, a enfermagem no Brasil e em 

Feira de Santana – trajetória, avanços e desafios. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia adotada terá como base os princípios da pedagogia da problematização e 
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como eixo central a concepção de que o ensinar e o aprender são momentos 

indissociáveis da ação interativa entre o professor e o aluno. 

 

As técnicas de aprendizagem consistirão em: aula expositiva; exposição dialogada; 

trabalho de grupo; estudo de textos; seminários; orientação individual e coletiva no 

processo de elaboração de trabalhos acadêmicos. 

 

AVALIAÇÃO 

→ Participação em sala de aula e nas demais atividades. 

→ Assiduidade e pontualidade 

→ Participação efetiva do aluno em debate/ discussão,seminários e estudos de grupo. 

→ Avaliação da disciplina  
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