
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec  

ETEC: "Dr. José Luiz Viana Coutinho" 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Saúde, Segurança e Trabalho 

Habilitação Profissional: SEM CERTIFIÇÃO TÉCNICA 

Qualificação: Técnico em Enfermagem 

Componente Curricular: Gestão em Saúde I 

Módulo: III C. H. Semanal:40 

Professora: Cláudia Lucia de Lima 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 
Trabalhar com ética.  
Elaborar relatório sobre paciente. 
Lavar mãos antes e após cada procedimento.  
Providenciar material de consumo.  

Organizar medicamentos e materiais de uso de paciente e de posto de enfermagem  
Auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos programas de 
educação para a saúde. 
Integrar a equipe de saúde; 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:      Gestão em Saúde                                                                                                             Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 1. Analisar a gestão e os princípios do 
planejamento em saúde e do processo 
de trabalho em enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analisar os problemas ambientais da 
atualidade com a saúde-doença da 
população  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identificar o processo de gestão em 
saúde com base em teorias administrativas.  
1.2. Caracterizar o processo de trabalho em 
enfermagem  
1.3. Discutir o uso de protocolos técnicos na 
organização do serviço de enfermagem.  
1.4. Identificar os princípios e ferramentas de 
avaliação e certificação de qualidade em 
saúde. 
1.5. Identificar as ações do técnico de 
enfermagem na gestão em saúde  
2.1. Identificar os princípios ecológicos e 
relacioná-los com a saúde  
2.2. Relacionar conceitos e valores sócio 
culturais referentes à preservação do meio 
ambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Gestão e administração em saúde:  
missão e cultura organizacional teorias 
administrativas novos modelos de 
gestão. 
2. Estrutura, organização e 
funcionamento do serviço de 
enfermagem nas instituições de saúde:  
Organograma, fluxograma, 
Hierarquização  
Departamentalização.  
3. O processo de trabalho em 
enfermagem:  
divisão técnica do trabalho (vertical e 
horizontal) planejamento e organização 
da assistência atribuições e 
responsabilidade dos integrantes da 
equipe. 
4. Protocolos técnicos para organização 
do serviço de enfermagem: estatuto  
regimento normas e rotinas relatórios.  
 
5. Indicadores institucionais e da 
enfermagem no planejamento do 
trabalho.  
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6.Sistematização da Assistência de 
Enfermagem(SAE)  
6. Gestão da qualidade:  
histórico  
sistema de acreditação (ONA, CQH, 
ISO, Joint Commission).  
6. Gestão de suprimentos:  
recursos materiais.  
7. Gestão de pessoas: escala mensal e diária  
dimensionamento do pessoal de enfermagem  
8. Gestão de infraestrutura: RDC 50  
ambiente e equipamentos  
9. Ecologia, equilíbrio e desequilíbrio  
ecológico.  
Ambiente natural ambiente modificado  
10. Alterações ambientais:  
efeito estufa destruição da camada de ozônio  
contaminação nuclear poluição  
contaminação da água, solo e alimentos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Gestão em Saúde                                                                                                                  Módulo:III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

Aula inaugural: dinâmica ‘de apresentação 
pessoal ”Quebra gelo”: cada aluno deverá 
escrever seu nome em um papel, receberá 
uma bexiga e deverá colocar nome escrito 
dentro da bexiga, todos os alunos devem 
trocar as bexigas. Inicialmente o professor 
fará sua apresentação e depois cada aluno 
apresentará o colega. Apresentação do 
conteúdo programático da disciplina para o 
semestre, bases tecnológicas, forma de 
avaliação (CHA) e o que será cobrado do 
aluno. 

 
27 / 01 a 03 /02/2014 

1.1. Identificar o processo 
de gestão em saúde com 
base em teorias 
administrativas  
1.2. Caracterizar o processo 
de trabalho em enfermagem  
1.3. Discutir o uso de 
protocolos técnicos na 
organização do serviço de 
enfermagem  

1. Gestão e administração em 
saúde: missão e cultura 
organizacional teorias 
administrativas novos modelos 
de gestão  
 

Estudo dirigido 
Não houve a aula devido à palestra sobre 
“Postura Ética” com prof ª Luzia Corsini. 

 
03 / 02 
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1.1. Identificar o processo 
de gestão em saúde com 
base em teorias 
administrativas  
1.2. Caracterizar o processo 
de trabalho em enfermagem  
1.3. Discutir o uso de 
protocolos técnicos na 
organização do serviço de 
enfermagem  

1. Gestão e administração em 
saúde: missão e cultura 
organizacional teorias 
administrativas novos modelos 
de gestão  
 

Aula dialogada explicativa 
Oferecido material xerocado do conteúdo 
ministrado 
Recuperação continua 

 
10 a 17 /02 

1.4. Identificar os princípios 
e ferramentas de avaliação 
e certificação de qualidade 
em saúde  
1.5. Identificar as ações do 
técnico de enfermagem na 
gestão em saúde  

2. Estrutura, organização e 
funcionamento do serviço de 
enfermagem nas instituições 
de saúde:  
Organograma, fluxograma  
Hierarquização e 
departamentalização  
 

Aula dialogada explicativa 
Oferecido material xerocado do conteúdo 
ministrado 
Avaliação escrita em grupo ( passa ou 
repassa) dos itens 1 e 2. (CC, CO,PC) 
Recuperação continuada  

 
17 a 24 /02 

2.1. Identificar os princípios 
ecológicos e relacioná-los 
com a saúde  
2.2. Relacionar conceitos e 
valores sócio culturais 
referentes à preservação do 
meio ambiente  

3. O processo de trabalho em 
enfermagem:  
divisão técnica do trabalho 
(vertical e horizontal)  
planejamento e organização da 
assistência atribuições e 
responsabilidade dos 
integrantes da equipe.  
 

Recuperação continuada 
Estudo dirigido 

 
03 a 10 /03 
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4. Protocolos técnicos para 
organização do serviço de 
enfermagem:  
Estatuto, regimento, normas 
rotinas e relatórios. 

Estudo dirigido 
Recuperação continuada 
Avaliação escrita (CP, RD, DI) individual dos 
itens 3 e 4. 

 
10 a 17 /03 

 

5. Indicadores institucionais e 
da enfermagem no 
planejamento do trabalho  

 

Aula expositiva 
 

17 a 24/03 

 

6.Sistematização da 
Assistência de 
Enfermagem(SAE)  
6. Gestão da qualidade:  
histórico  
sistema de acreditação (ONA, 
CQH, ISO, Joint Commission).  

Recuperação continua 

Aula expositiva, explicativa e pratica 
 

24 a 31 /03 
 

 
6. Gestão de suprimentos:  
recursos materiais  
 

Aula expositiva 
Recuperação continuada e Avaliação dos 
itens 5 e 6 em dupla( RI,IN,CO). 

31/03 a 07/04 
 

 

7. Gestão de pessoas:  
escala mensal e diária  
dimensionamento do pessoal 
de enfermagem 
recuperação continua 

 Aula teórico pratica explicativa 
Será oferecido impresso de escala mensal 
Trabalho em grupo. 

 
07/04 a 14 /04 

 

7. Gestão de pessoas:  
escala mensal e diária  
dimensionamento do pessoal 
de enfermagem 
recuperação continua 

Aula explicativa teórico-prática e exercício e 
avaliação do item 7em grupo de escala 
mensal. 
 

14/04 a 21/04 
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8. Gestão de infraestrutura:  
RDC 50  
ambiente e equipamentos  

 

Aula expositiva 28/04 a 05/05 

 

9. Ecologia, equilíbrio e 
desequilíbrio ecológico.  
ambiente natural  
ambiente modificado  

 

Aula expositiva 05/05 a 12/05 

 

10. Alterações ambientais:  
efeito estufa  
destruição da camada de 
ozônio  
contaminação nuclear poluição  
contaminação da água, solo e 
alimentos  

 

Aula expositiva 12/05 a 19/05 

 

10. Alterações ambientais:  
efeito estufa  
destruição da camada de 
ozônio  
contaminação nuclear poluição  
contaminação da água, solo e 
alimentos  

 

Seminário  
Avalição escrita individual item 9 e 10 
(RI,RD,DI). 

19/05 a 26/05 
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10. Alterações ambientais:  
efeito estufa  
destruição da camada de 
ozônio  
contaminação nuclear poluição  
contaminação da água, solo e 
alimentos  

 

Seminário 
Avalição escrita individual (RI,RD,DI). 

26/05 a 02/06 

 
Revisão de conteúdo geral 
Recuperação continuada 

Aula expositiva dialogada e discussão. 02/06 a 09/06 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Analisar a gestão e os 
princípios do planejamento 
em saúde e do processo 
de trabalho em 
enfermagem  
2. Analisar os problemas 
ambientais da atualidade 
com a saúde-doença da 
população  
 
 

 Identificar e entender o 
processo de gestão em 
saúde com base em teorias 
administrativas e os tipos de 
liderança 
 Caracterizar o processo de 
trabalho em enfermagem  
 Discutir o uso de protocolos 
técnicos na instituição  
Identificar as ações do 
Técnico em enfermagem. 
Relacionar conceitos sobre o 

Estudo dirigido 
Trabalho em equipe 
Prova escrita em dupla 
Seminário 
Prova escrita individual 

Companheirismo 
Colaboração 
Assiduidade 
Pontual 
 
 

Espera-se que o aluno tenha 
uma postura exemplar na 
sala de aula, respeitando 
colegas e professores. 
Com espirito de equipe 
Chegando e saindo no 
horário previsto 
Nas provas escrita possa 
descrever utilizando-se de 
palavras adequadas e 
coerente assim como 
terminologia correta. 
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meio ambiente.  No seminário demonstre 
liderança, apoio ao colega e 
domínio no assunto a ser 
abordado. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

A enfermagem na Gestão em Atenção Primária à saúde. Álvaro da Silva Santos e Sonia Maria 
Rezende C. de Miranda (orgs). Coordenadora da série Tamara Cianciarullo. Ed.Manole 2007. 
Administração aplicada a Enfermagem, Maria Nilda Camargo Barros Barretos e Angélica 
Barbosa dos Santos. 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o desenvolvimento do curso. 
         A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência 
de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem.  
 

 

VII – Identificação: 

Nome da professora: Cláudia Lucia de Lima 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise do plano de trabalho docente e baseado nas exigências do componente curricular 
do Plano de Curso de Técnico de Enfermagem o parecer é favorável. 

Nome do coordenador (a): Camila Maria Buso Weiller Viotto 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/02/14     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


