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Ementa Geral: O pensamento administrativo na história da filosofia. A lógica do processo de 

construção do conhecimento e as bases teóricas do conhecimento da 

Administração/Gerenciamento/Gestão. Políticas e tecnologias de gestão em serviços de saúde e 

Enfermagem. Sistemas organizacionais de cuidados em Enfermagem/Saúde.  

 

Objetivos:  

 Rever na história da filosofia as principais idéias/pensamentos que orientaram ou deram origem 

ao pensamento administrativo.  

 Identificar nas principais teorias administrativas e nas atuais estruturas teórico-conceptuais os 

pressupostos básicos e conceptuais e a lógica do processo de construção do conhecimento da 

Administração/Gerenciamento/Gestão.  

 Refletir sobre as Políticas e tecnologias de gestão em Serviços de Saúde e de Enfermagem 

fazendo relação com a evolução do pensamento administrativo ou filosofia da gestão e sua 

interrelação e interdependência com o Sistema de Saúde vigente e as práticas de saúde e 

enfermagem.  

 Discutir sobre as políticas de Gestão de Pessoas em saúde e enfermagem no contexto da 

organização dos serviços de saúde, e com enfoque especial, nos hospitais de 

ensino/universitários.  

 Discutir sobre as políticas de Educação Permanente em saúde e em enfermagem e as práticas 

atuais no âmbito da organização e gerência de recursos humanos em enfermagem.  

 Refletir sobre as concepções de sistemas organizacionais de cuidados em Enfermagem/Saúde e 

as Políticas e Gestão do cuidado nos seus processos relacionais, interacionais e associativos 

tendo como referência as atuais estruturas teórico-conceptuais de sistemas 

complexos/complexidade, gestão ambiental/pensamento ecológico, melhores práticas em saúde, 

interdisciplinaridade em saúde, empreendedorismo social, dentre outros.  

 Construir/desenvolver um processo/produto de gerência do cuidado em enfermagem (estado da 

arte, planejamento, estruturação e avaliação da proposta)  

 

Conteúdo:  

1 - O pensamento administrativo na história da filosofia. A lógica do processo de construção do 

conhecimento e as bases teóricas do conhecimento da Administração/Gerenciamento/Gestão.  
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2 - Políticas e tecnologias de gestão em serviços de saúde e Enfermagem.  

3 - Gestão de Pessoas e Educação Permanente  

4 - Sistemas organizacionais de cuidados em Enfermagem/Saúde - Políticas e Gestão do cuidado.  

5 - Construção/desenvolvimento de processos/produtos gerenciais em enfermagem (estado da arte, 

planejamento, estruturação e avaliação da proposta/criação).  

 

Metodologia:  

Grupos de discussão e outras metodologias ativas, seminários, atividades de dispersão e troca de 

experiências com alunos dos diversos níveis de formação em enfermagem na UFSC: 

PEN/GRAD/NFR e Centro de Estudos em Enfermagem do HU. Desenvolvimento de produtos e 

processos na área de gestão em saúde e enfermagem (modelos / protocolos / protótipos / tecnologias 

de processo), grupos de estudos em competências políticas organizacionais em saúde, dentre outras 

a serem acordadas com os alunos.  

 

Cronograma - 2014:  

 Data Conteúdo Responsável 

1 10/03 Apresentação da disciplina e do plano de ensino de  Ensino. 

 Apresentação das propostas individuais de dissertação de mestrado  

Selma, 

Eliane e Isabel 

2 17/03 

 

Saúde Pública: contexto histórico e o direito social à saúde.  Selma 

 

3 24/03 As bases teóricas do conhecimento da Administração/Gerenciamento / Gestão.  A 

evolução das teorias administrativas. 

Eliane 

 

4 31/03 

 

As bases teóricas do conhecimento da Administração/ Gerenciamento/Gestão. A 

evolução das teorias administrativas/ as teorias contemporâneas da administração. 

Eliane 

5 07/04 Políticas e Gestão do cuidado. Gestão do SUS e redes em saúde. Linhas de cuidado. Selma 

6 14/04 Políticas e Gestão do cuidado.  Gestão do cuidado de Enfermagem Selma 

 21/04 feriado  

7 28/04 Sistemas organizacionais de cuidados em Enfermagem/Saúde - Gestão hospitalar  

 

Isabel  

8 05/05 Sistemas organizacionais de cuidados em Enfermagem/Saúde - Políticas e Gestão 

do cuidado.  SAE. 

Isabel 

9 12/05 Gestão de Pessoas e Educação permanente para o SUS – parte 1 Eliane 

10 19/05 Gestão de Pessoas e Educação permanente para o SUS – parte 2 

 

Eliane 

11 26/05 Preparação/orientação/organização para o Seminário – discussão de objetivos 

gerenciais coerentes ao projeto individual de pesquisa 

(construção e desenvolvimento de processos/produtos gerenciais em enfermagem) 

Selma, Eliane e 

Isabel 

12 02/06 Gestão de recursos hospitalares Isabel 

(convidado) 

13 09/06 Planejamento em saúde e enfermagem. Selma 

14 16/06 Aula não presencial – preparação de debate + seminário Selma, Eliane e 

Isabel 

 23/06 Jogo do Brasil  

15 30/06 Seminário apresentação do produto da disciplina – produção de texto,  relacionado 

a revisão de literatura, associando o  tema de estudo ao gerenciamento do cuidado 

em enfermagem. Entrega do trabalho escrito. Avaliação final da disciplina 

Selma e Isabel 

 



 

Avaliação:  

Seminário -  elaboração e apresentação (peso 3)  

Trabalho escrito - elaboração e apresentação e produto final (manuscrito com 10 páginas)  (peso 

5,0)  = a ser entregue no dia 01/07/2013. 

Freqüência em aula, leitura dos textos e participação nos encontros (peso 2,0)  = comprovado por 

meio de entrega de resenha. 
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