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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL 

Curso de Bacharelado em Enfermagem  

1. IDENTIDADE DO CURSO 

1.1. Titulo obtido 
Bacharel em Enfermagem 

1.2. Perfil Profissional do Egresso  
Conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Enfermagem 

o perfil do profissional deve incluir (a) uma formação generalista, humanista, crítico e 

reflexivo, com competência técnica, ética, política, social, ecológica e educativa; sendo capaz 

de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões biopsicossociais de seus determinantes; (b) uma formação que se fundamenta na 

produção do conhecimento científico, contextualizada e dinâmica, pautada na 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão/assistência, eixo estruturante da 

Universidade, formando um profissional apto para atuar em todas as dimensões do cuidado. 

1.3. Objetivo do Curso  
Possibilitar a formação do enfermeiro mediante saberes que assegurem exercício 

pleno de suas competências e o habilitem na execução de ações educativas, preventivas, 

assistenciais, administrativas, de docência e de pesquisa, inerentes à sua profissão. 

1.4. Campo de Atuação:  
O Bacharel em Enfermagem está habilitado a atuar em todos os níveis de assistência 

à saúde nas mais diversas áreas, compreendendo: atividades de promoção, prevenção, 

cuidado integral do ser humano, ensino, pesquisa, tomada de decisões, liderança (trabalho 

em equipe), administração e gerenciamento (do cuidado, de serviços e sistemas), e 

educação permanente (capacidade de aprender pela experiência em coletivos e seguir 

aprimorando-se em toda a vida profissional). 

1.5. Número de Vagas 
40 (quarenta) vagas anuais. 

1.6. Duração 
5 (cinco) anos 

1.7. Turnos de Funcionamento  
Turno integral (matutino e vespertino) 
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1.8. Trajetória Avaliativa 

INDICADORES INSTITUCIONAIS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DE ALAGOAS – UNCISAL 

IGC: 3 (2.6378) 2010 

IGC: 3 (2,3995) 2013 

INDICADORES DE CURSO 

ENFERMAGEM  
Reconhecimento do Curso: nota 3  2011 

ENADE: nota 4  2013 

1.9. Atos Legais  

Autorização – Resolução CONSU Nº 005/2007, publicada no Diário Oficial do Estado 

de 23 de outubro de 2007; e homologado pela Resolução nº 059/2011, do Conselho Estadual 

de Educação, publicada no Diário Oficial do Estado em 13 de dezembro de 2011; 

Reconhecimento - Portaria nº 077/2012 do Conselho Estadual de Educação, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 31 de janeiro de 2012.  

2. GESTÃO DO CURSO 

O modelo de gestão exercido pelo curso segue as definições previstas na política de 

gestão institucional, que prevê um ciclo contínuo de tomada de decisões, planejamento, 

execução, avaliação e controle. Inclui ações de natureza operacional voltadas para as rotinas 

da vida acadêmica e ações de natureza estratégica voltadas para a análise e resolutividade 

de questões, finalização de processos, simplificação e agilização de procedimentos 

acadêmicos. Estruturada por áreas de atuação, a gestão do curso está organizada por 3 (três) 

instâncias específicas: 

1) Executiva – própria da Coordenação do Curso que, em articulação com os 

dirigentes da universidade, professores, alunos e funcionários, tem a função de coordenar, 

acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso; 

2) Consultiva e Deliberativa – própria do Colegiado de Curso, mediante as funções de 

assessoramento frente as questões de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do curso; 

3) Consultiva e Propositiva - própria do Núcleo Docente Estruturante mediante as 

funções de concepção, elaboração, consolidação, acompanhamento e contínua atualização 

do Projeto Pedagógico do Curso. 

2.1. Coordenador do Curso  

A coordenadora do curso, Prof. Cristiane Maria Alves Martins, possui graduação em 

Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas (1991), Especialização em 

Gerenciamento em Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas (2000), 

Especialização em Ativadores de Processos de Mudança na Formação dos Profissionais de 

Saúde (2005) pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz, Mestrado 

em Saúde Pública pela ENSP-FIOCRUZ (2012). Fez parte da primeira equipe de enfermeiros 

convidados em 2006 pela Pró-Reitora de Ensino e Graduação – Profª Vera Rocha - para os 
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debates e formação do curso de Enfermagem da UNCISAL, visto que aqueles profissionais 

tinham formação em docência e experiência no ensino superior.  

A atual gestora do curso tem experiência de 12 anos no ensino superior e no ensino 

técnico de 1995 a 2004. Está na segunda gestão desde agosto de 2015, mediante Portaria nº 

GR 502 e faz parte do colegiado desde 2008 e Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Enfermagem desde a sua formação em 2010, com aprovação pela Universidade em 2011 

através da Resolução 009 de 14 de fevereiro de 2011. Atualmente faz parte do Conselho 

Consultivo das Escolas de Enfermagem da ABEN/AL e participa regularmente das discussões 

acerca das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Enfermagem, promovidas por esta 

Entidade.  

2.2. Núcleo Docente Estruturante – NDE  

O Núcleo Docente Estruturante foi criado através da Resolução Nº. 009 de 14 de 

fevereiro de 2011, do Conselho Universitário da UNCISAL. O grupo reúne-se regularmente na 

última terça feira de cada mês para as reuniões ordinárias, eventualmente para as 

extraordinárias, além de encontros periódicos com a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, 

para discutir as necessidades pedagógicas e organizacionais do Curso de Enfermagem. 

Atualmente, foram designados os membros do NDE, através da Portaria 019/2016, 

publicada no DOE em 02 de fevereiro de 2016, sendo composto pelos seguintes membros 

efetivos:  

NOME TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO Tempo de permanência 

1) Cristiane Maria Alves Martins Mestre 20 horas 
Desde a criação do NDE 

em 2011 

2) Graciliana Elise Swarowsky Doutor 40 horas Desde janeiro de 2016 

3) Janine Melo de Oliveira Mestre 40 horas Desde maio de 2016 

4) Sávia Nobre de Araújo Dórea Especialista 20 horas Desde janeiro de 2016 

5) Thyara Maia Brandão Mestre 20 horas Desde janeiro de 2016 

6) Ana Paula Rebelo Aquino 

Rodrigues 
Mestre 20 horas Desde janeiro de 2016 

2.3. Colegiado do curso  
Conforme definição regimental, o Colegiado do Curso de Enfermagem constituído 

pela seguinte representatividade:  

‒ O Coordenador de Curso de Graduação, na qualidade de Presidente;  

‒ Um docente responsável pelo Estágio Obrigatório;  

‒ Um docente responsável pelas Monitorias;  

‒ Um docente responsável pela Extensão;  

‒ Um docente responsável pela Pesquisa;  

‒ Coordenador de Clínica Escola, quando houver;  

‒ Um Representante do Corpo Discente; e  
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‒ Um Representante do Diretório Acadêmico.  

Instituído pela Portaria 137/2016 publicada no DOE em 23 de maio de 2016,o curso 

de Enfermagem tem a seguinte composição: 

Nome Titulação/função Regime de trabalho Tempo de permanência 

1) Cristiane Alves Martins 
Mestre – 

Coordenação 
20 horas 

2008 a 2012 

2016 

2) Aline de Araujo Marques 

Cerqueira 

Especialista – Estágio 

Hospitalar 
20 hs Desde janeiro de 2016 

3) Aldrya Ketly Pedrosa 
Mestre – Módulo de 

PTE 
20 hs Desde janeiro de 2016 

4) Amanda Cavalcante de 

Macedo 

Mestre – Módulo de 

Pesquisa 
40 hs Desde janeiro de 2016 

5) Ana Paula Rebelo Aquino 

Rodrigues 
Mestre – Estágio UBS 20 hs Desde janeiro de 2016 

6) Geórgia Maria Ricardo Félix 

dos Santos 
Mestre 20 hs Desde janeiro de 2016 

7) Giselle Carlos Santos 

Brandão Monte 
Mestre 20 hs Desde janeiro de 2016 

8) Josemir de Almeida Lima Mestre 
Técnico assistencial 

(30 hs) 
Desde janeiro de 2016 

9) Maria da Piedade Maciel Mestre 
Técnico assistencial 

(30 hs) 
Desde janeiro de 2016 

10) Maria Rosa da Silva Especialista 20hs Desde janeiro de 2016 

3. CORPO DOCENTE 

O corpo docente do Curso de Enfermagem UNCISAL (Quadro 01) é composto por 

professores de áreas afins que integram os módulos e as disciplinas básicas, contando 

atualmente com vinte e seis (26) enfermeiros, preponderantemente com titulação de 

mestres, seguidos de especialistas e doutores (vide Gráfico 01), concursados, com dedicação 

em tempo parcial e integral (Gráfico 02), favorecendo a premissa do trabalho 

interdisciplinar, em equipes, promovendo a pluralidade do saber e formação para o trabalho 

multidisciplinar.  

NOME DO DOCENTE FORMAÇÃO  TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

DISCIPLINA QUE LECIONA 
TEMPO DE 
DOCÊNCIA 

(1) Alba Mª.  B. de França Enfermeira Mestre 20 hs BIAS IV 6,5 anos 

(2) Adriane Borges Cabral Biomédica Mestre 40 hs Agressão e defesa 04 anos 

(3) Aldrya Ketly Pedrosa Enfermeira Mestre 20 hs 
PTE II 

PTE III (semestral) 
FCTS (semestral) 

07 anos 

(4) Aline de Araújo Marques Enfermeira Especialista 20 hs 
PTE III (semestral) 

Estágio Supervisionado 
05 anos 

(5) Aline Soraya de Carvalho Enfermeira Mestre 20 hs 
PTE III (semestral) 

Estágio Supervisionado 
07 anos 

(6) Amanda Cavalcante de 
Macedo 

Enfermeira Mestre 40 hs 
BIAS III 
FCTS V 

05 anos 

(7) Ana Cecília Silvestre Enfermeira Mestre 20 hs 
BIAS III 
BIAS IV 

04 anos 

(8) Ana Paula Rebelo Aquino Enfermeira Mestre 20 hs Estágio Supervisionado – UBS, 06 anos 
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Rodrigues ASS III 

(9) Camila Maria Beder 
Ribeiro 

Odontóloga Doutor 20 horas Patologia 04 anos 

(10) Cristiane Maria Alves 
Martins 

Enfermeira Mestre 
20 hs 

 
ASS III 12 anos 

(11) Danniely Santos dos 
Anjos Cardoso 

Enfermeira Mestre 20 hs 
ASS III 
ASS IV 

Estágio supervisionado 
09 anos 

(12) Dannyelly Dayane Silva Enfermeira Mestre 20 hs 
BIAS III 
BIAS IV 

02 anos 

(13) Elaine Cristina Torres 
Oliveira 

Enfermeira Mestre 20 horas Estágio supervisionado 1,6 anos 

(14) Flaviana Santos 
Wanderlei 

Médica 
Veterinária 

Doutor 40 hs Parasitologia 18 anos 

(15) Geórgia Maria Ricardo 
Félix dos Santos  

Enfermeira Mestre 20 hs 
PTE I 
PTE II 

06 meses 

(16) Gessyca Cavalcante de 
Melo 

Enfermeira Mestre 20 hs 
PTE II 
PTE IV 

01 ano 

(17) Gisele Carlos Santos 
Brandão Monte 

Enfermeira Mestre 20 horas 
BIAS IV 

 
05 anos 

(18) Graciliana Elise 
Swarowsky 

Enfermeira Doutor 40 horas 
BIAS I (semestral) 
Bias II (semestral) 

BIAS IV 
09 anos 

(19) Henrique Pereira Barros Odontólogo Mestre 20 horas Anatomia 07 anos 

(20) Irena Penha Duprat Enfermeira Mestre 20 horas 
PTE II 

Estágio supervisionado 
 

05 anos 

(21) Janine Melo de Oliveira Enfermeira Mestre 40 horas 
Bias IV 

Estágio curricular 
10 anos 

(22) Josemir de Almeida Lima 
Enfermeiro  
e Biólogo 

Mestre 
30 horas - 

estatutário 
PTE II 

Fisiologia 
17 anos 

(23) Keila Cristina Pereira 
Nascimento Oliveira 

Enfermeira Mestre 
30 horas - 

estatutário 
Afastamento para Doutorado 08 anos 

(24) Kerle Dayana Tavares de 
Lucena 

Enfermeira Doutor 20 horas 
Estágio Supervisionado 

ASS IV 
07 anos 

(25) Luciana Aparecida Cora Biomédica Doutor 40 horas Farmacologia 08 anos 

(26) Maria da Piedade Gama 
de S. Maciel 

Enfermeira Mestre 30 horas 
Pesquisa em Saúde 

Suporte Básico (Eletiva) 
 

05 anos 

(27) Maria Lucélia da Hora 
Sales 

Enfermeira Mestre 20 horas Afastamento para Doutorado 21 anos 

(28) Maria Rosa da Silva Enfermeira Especialista 20 horas 
BIAS I (semestral) 
BIAS II (semestral) 

BIAS III 
04 anos 

(29) Marilúcia M. de Moraes Enfermeira Mestre 20 horas 
BIAS III 

 
15 anos 

(30) Milena Jesus Alves de 
Melo 

Enfermeira Especialista 20 horas 
PTE IV 

Estágio Sup. Hosp 
01 ano 

(31) Rafael Rocha de Azeredo Nutricionista Mestre 40 horas Pesquisa em Saúde 13 anos 

(32) Sávia Nobre de Araújo Enfermeira Especialista 20 horas 
Estágio Supervisionado 

 
05 anos 

(33) Thiago José Matos Farmacêutico Doutor 20 horas Parasitologia 05 anos 

(34) Thyara Maia Brandão Enfermeira Mestre 20 horas 
PTE I 
PTE II 

5 anos 

(35) Zenaldo Portírio Farmacêutico Doutor 40 horas Cood. Microbiologia 23 anos 

(36) Valéria Rocha Lima 
Sotero 

Médica 
Veterinária 

Mestre 40 horas 
Biologia, histologia, 

embriologia 
20 anos 

(37) Waléria Dantas Nutricionista Mestre 30 horas Bioquímica 15 anos 
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Gráfico 01 – Distribuição por titulação dos docentes do  

Curso de Graduação em Enfermagem da UNCISAL. 
Fonte: Arquivo do curso. 

 
Gráfico 02 – Distribuição por Regime de Trabalho dos docentes  

do Curso de Graduação em Enfermagem da UNCISAL 
Fonte: Arquivo do curso. 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O currículo do Curso de Enfermagem é organizado por eixos integradores 

longitudinais que aglutinam componentes curriculares comuns à formação dos diversos 

profissionais da saúde e componentes curriculares específicos à área de formação do curso, 

quais sejam:  

 Eixo Saúde e Sociedade – conhecimento dos determinantes sociais, econômicos e 

políticos, intervenientes no processo saúde-doença; 

 Eixo Processo de Trabalho – conhecimento das questões que peculiarizam o 

trabalho em saúde, as relações de caráter interpessoal e institucional, e os 

elementos que caracterizam o fazer de cada profissão; 
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 Eixo Pesquisa em Saúde – compreensão das técnicas de pesquisa e o 

desenvolvimento de habilidade para avaliar, sistematizar e conduzir práticas de 

cuidados baseadas em evidências científicas; 

 Eixo Desenvolvimento Humano, Fisiopatologia e Clínicas Aplicadas – estudo do 

desenvolvimento humano em seus aspectos físicos, cognitivos, comportamentais 

e sociais. Compreensão do ser humano como um ser em processo contínuo de 

desenvolvimento, com vistas à integralidade do cuidado, com base nos seguintes 

eixos temáticos: Saúde materno infantil; Saúde do adolescente; Saúde do adulto; 

Saúde do idoso; 

 Eixo Bases Morfofuncionais – estudo dos aspectos morfológicos, micro e 

macroscópicos, e funcionais do organismo humano. 

 Eixo de Bases para Intervenção na Atenção em Saúde – Estudo os aspectos 

fundamentais da assistência de enfermagem na educação em saúde na 

comunidade com ênfase na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da 

saúde dos indivíduos que envolvem as diferentes fases do ciclo de vida: criança, 

adolescente, adulto e idoso. 

O currículo do curso é trabalhado em duas perspectivas, a formação interprofissional 

nos dois primeiros anos dos cursos, mediante estudo dos conhecimentos comuns à 

formação do profissional da saúde; e, em paralelo e nos últimos, a formação especifica 

mediante o estudo dos conhecimentos realtivos às áreas de formação.  

4.1. Matriz Curricular 

A matriz curricular do curso de Enfermagem totaliza uma carga horária de 4.557h, 

tendo a segundo distribuição:  

Disciplinas Obrigatórias 3.360 

Estágio Supervisionado Obrigatório 900 

Disciplinas Eletivas  80 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 

Atividade Complementar 217 

Carga Horária Total 4.557 horas 

A organização curricular do Curso está representada na figura a seguir: 
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Figura 1 – Matriz Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem. 

Fonte: NDE do Curso de Graduação em Enfermagem 
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4.2. Metodologia  

Entre as estratégias utilizadas para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem no curso de enfermagem, têm-se as aulas expositivas com o uso de recursos 

audiovisuais, estudos dirigidos, vivências práticas, discussão de assuntos em seminários e 

pequenos grupos, preleção dialogada, portfólios, resenhas, mesas redondas, dramatizações, 

e tutoriais.  

O portfólio, entendido como instrumento metodológico, é amplamente utilizado no 

curso visando o crescimento do educando, pois registra conhecimentos construídos e 

processos importantes no complexo ato de aprender e ensinar. Esse registro encoraja o 

aprendizado centrado na educando, e é aperfeiçoado ao longo de todo o processo de ensino 

e aprendizagem pelos próprios aluno e professores, criando condições para a formação 

reflexiva e para a autoavaliação. 

As sessões tutoriais é outra estratégia utilizada para orientar, dirigir e supervisionar o 

ensino-aprendizagem. Em grupos de no máximo 10 alunos, o professor-tutor atua como 

mediador, facilitador, incentivador da aprendizagem individual e grupal, sempre utilizando 

da problematização da realidade para a construção ou re-construção do conhecimento. 

4.3. Sistemática de Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem  

Na UNCISAL a normatização do processo de avaliação da aprendizagem está previsto 

no seu Regimento Geral e regulamentado pela Resolução CONSU nº 17 de maio de 2014. 

Sendo concebida como uma ação processual no contexto das atividades de ensino e de 

aprendizagem, de caráter formativo e somativo, sistemático e diversificado, a sistemática de 

avaliação deve ser formalmente descrita no Projeto Pedagógico do Curso e no Plano de 

Ensino de cada componente curricular, observando como requisitos para a sua 

operacionalização: 

 ter articulação direta com os objetivos de aprendizagem de cada componente 

curricular que definem ás competências relativas aos conhecimentos, habilidades 

e atitudes a serem desenvolvidas pelo discente; 

 possuir critérios relativos à aspectos cognitivos e atitudinais, a interação com 

colegas e usuários, a postura profissional, a participação nas aulas teóricas ou 

práticas, as habilidades de comunicação e psicomotora 

 fazer uso de estratégias de caráter formativo que permitam ao estudante a tomar 

consciência da evolução de sua aprendizagem, como Revisão de Desempenho 

Acadêmico, Recuperação e Reavaliação; 

 utilizar instrumentos diversificados como Portfólios, tutorias, avaliações teóricas e 

práticas, seminários, estudos de caso, dentre outros adequados às características 

de cada disciplina; 
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 ser explicitada ao aluno logo no primeiro dia de aula, mediante a apresentação do 

Plano de Ensino. 

5. INFRAESTRUTURA UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

5.1. Salas de Aula  

Concentradas em seu Prédio Sede, a UNCISAL dispõe de 28 salas de aulas, com 

capacidade para até 60 alunos. 18 salas estão localizadas no 1º pavimento, com área total de 

715,05 m2; e mais 10 salas, no 2º pavimento, com área total de 616,64 m2.  

Para suporte e logística das atividades acadêmicas no contexto das salas de aulas, a 

UNCISAL disponibiliza quadro branco, Wi-Fi, recursos midiáticos, além de pessoal técnico 

administrativo para apoio aos docentes no uso desses recursos. 

Destacam-se para cada um dos pavimentos, duas baterias de banheiros; sendo a 

primeira com 34,90 m2 e a segunda com área de 34,48 m2. Já, no segundo pavimento, 

constam mais duas baterias de banheiros, uma com área de 34,74 m2 e outra com 34,60 m2 

de área de ocupação. 

5.2. Laboratórios de Ensino 

Os Laboratórios são espaço de ensino-aprendizagem, necessários à práxis vivenciada 

na formação do profissional em enfermagem, possibilitando a base e sustentação científica 

do conhecimento geral e a ponte com os conteúdos específicos da área, mediante 

desenvolvimento de atividades teórico-práticas. São eles: 

 Laboratório de Anatomia; 

 Laboratório de Bioquímica; 

 Laboratório de Microscopia I e II 

 Laboratório de Fisiologia Humana 

5.3 Laboratórios de Habilidades  

O curso de Enfermagem da UNCISAL apresenta uma carga horária de aulas práticas 

de aproximadamente 50% do curso desenvolvidas nos Laboratório de Habilidades. Situado 

no térreo do Prédio Sede da Universidade, o laboratório possui 94,21 m2, dividido em 4 

ambientes climatizados que correspondem à cenários de aprendizagem como: consultório, 

enfermaria, unidade de terapia intensiva, sala de emergência e sala de vacina. possibilitando 

a aprendizagem de habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, 

São espaços de apoio pedagógico com materiais e equipamentos semelhantes aos 

das unidades hospitalares/básicas de saúde e com manequins humanos que, através do 

contato teórico-prático, simulam o ambiente de trabalho e permitem que os estudantes 

desenvolvam habilidades e competências específicas à profissão de enfermagem. 
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5.4. Laboratórios e Equipamentos de Informática 

                                                                          

conhecimento das inovações tecnológicas atuais, é vivenciado pelo uso dos seguintes 

espaços: 

‒ Laboratório de Informática localizado na Biblioteca, situado no primeiro 

pavimento do prédio sede e com capacidade para atender a vinte e um usuários 

simultaneamente; 

‒ Espaços Digitais 1 e 2, situados no terceiro pavimento do prédio sede, com 

capacidade para atender a quinze usuários simultaneamente cada. Estes 

laboratórios servem também como Laboratórios de Habilidades para os cursos 

Superiores de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas e em 

Sistemas Biomédicos, conforme descrição no quadro 44, do item 8.3.2.; 

‒ Laboratório de Informática previsto no Plano Diretor, no segundo pavimento, 

conforme citado no quadro 28 do item 8.1.1., com a finalidade de atender às 

demandas dos usuários em geral e dos Cursos do CED. 


