
 
 

PLANO DE ENSINO  
 
 
Disciplina: PEN 310012 – Estudo Independente: Organização de Comissão de Ética 
em Enfermagem  
Curso: Mestrado Profissional Gestão do Cuidado em Enfermagem - Área de Concentração: 
Filosofia, Saúde e Sociedade. 
Professor: Dra. Alacoque Lorenzini Erdmann 
Aluno(s): Caroline Beatriz Schons 
Créditos: 02 – 30 horas-aula 
Semestre: 2011/2 
 
Ementa Geral:  
 
           Aprofundamento de tema relacionado ao projeto individual do aluno e de interesse para o 
cuidado, a educação ou a gestão em saúde e enfermagem, aderente à Linhas de Pesquisa do Programa. 

Ementa Específica: Estudos sobre a organização dos serviços de enfermagem hospitalar, desempenho 
profissional e qualidade de cuidado, e sobre a organização de comissões de ética em enfermagem nos 
serviços de enfermagem de instituições de saúde. Temática de políticas e gestão do cuidado 
desenvolvida na Linha de Pesquisa de Administração em Enfermagem e Saúde do MP em Gestão do 
Cuidado em Enfermagem da UFSC.  

Objetivos:  
 
− Aprofundar, refletir e discutir os conteúdos teórico-filosóficos, metodológicos e legais sobre a 

organização dos serviços de enfermagem hospitalar, desempenho profissional e qualidade de 
cuidado, e sobre a organização de comissões de ética em enfermagem nos serviços de enfermagem 
de instituições de saúde. 

 
Metodologia:  

 
Exercício de leitura orientada e construção de textos acerca dos conteúdos programáticos para 

o alcance do objetivo da disciplina. 
 
Conteúdo Programático:  
 
5.1 Os fundamentos teórico-filosóficos e metodológicos da administração. As bases da administração 
participativa.  
5.2 As organizações de saúde, organizações de hospitais e dos serviços de enfermagem hospitalar  
5.3 As organizações da enfermagem hospitalar. Os modelos de gestão. Política estrutural: filosofia, 
objetivos, missão visão, organograma, estatuto, regimento, normas e rotinas administrativas, processo 
de comunicação e sistema de informação e comunicação. 
5.4 Política de Gestão Assistencial: Filosofia, objetivos, manual de procedimentos, normas, rotinas 
assistenciais, referencial teórico-filosófico, método de assistência, padrões de assistência e de registro, 
avaliação da assistência de enfermagem e auditoria. 
5.5 Política de Gestão de Pessoas: os processos da gestão de pessoas: agregar, aplicar, recompensar, 
desenvolver, manter e monitorar pessoas; a qualidade, desempenho e competência das pessoas: 
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educação em serviço, programas de orientação, socialização, habilitação, atualização e formação de 
pessoas, auto-organização e supervisão.  
5.6 Aspectos legais de desempenho dos trabalhadores da enfermagem. Competências legais. Comissão 
de Ética de Enfermagem (CEEn) nas Instituições de saúde.   
 
 
Cronograma:  
 
Data/hora Atividade/conteúdos 
08/08 – 3 h-aula 
  

Discussão do Plano de Ensino e programação das atividades de estudos. 
Os fundamentos teórico-filosóficos e metodológicos da administração. As 
bases da administração participativa. 

22/08 - 3 h-aula 
 

As organizações de saúde, organizações de hospitais e dos serviços de 
enfermagem hospitalar 

12 e 26/09 - 6 h-aula 
 

As organizações da enfermagem hospitalar. Os modelos de gestão. Política 
estrutural: filosofia, objetivos, missão visão, organograma, estatuto, 
regimento, normas e rotinas administrativas, processo de comunicação e 
sistema de informação e comunicação. 

10/10 - 3 h-aula 
 

Política de Gestão Assistencial: Filosofia, objetivos, manual de 
procedimentos, normas, rotinas assistenciais, referencial teórico-filosófico, 
método de assistência, padrões de assistência e de registro, avaliação da 
assistência de enfermagem e auditoria. 

24 e 31/10 - 6 h-aula 
 

Política de Gestão de Pessoas: os processos da gestão de pessoas: agregar, 
aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas; a qualidade, 
desempenho e competência das pessoas: educação em serviço, programas de 
orientação, socialização, habilitação, atualização e formação de pessoas, auto-
organização e supervisão. 

14 e 28/11 - 6 h-aula 
 

Aspectos legais de desempenho dos trabalhadores da enfermagem. 
Competências legais. Comissão de Ética de Enfermagem (CEEn) nas 
Instituições de saúde. 

5/12 - 3 h-aula 
 

Apresentação dos estudos desenvolvidos. Seminário junto aos integrantes do 
GEPADES. 
Avaliação da Disciplina 

 
Avaliação:  
 

A avaliação será realizada através da elaboração um texto acerca dos conteúdos programáticos 
em acordo com o objetivo da disciplina. 
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- Outras fontes complementares serão consultadas. Bases de dados: Periódicos-Capes, 
Pubmed/Medline, OVID, Scopus, Cinahl, Ebsco, Scielo etc. Fontes como: Ministério da Saúde 
http://www.ms.gov.br/   Organização Mundial da Saúde http://www.who.int/en/  e COFEn 
www.coren-sc.org.br  outros. 
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