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Ementa Geral:  
Aprofundamento e revisão teórica sobre o tema relacionado ao projeto individual da aluna e 
de interesse para o cuidado e a educação enfermagem, aderente às linhas de pesquisa do 
programa.  
Obs.: Sob responsabilidade de professor credenciado ou autorizado pelo curso, ofertado para 
um a quatro alunos, na sede ou em outra instituição, após aprovação pelo Colegiado do 
Programa.   
 
Ementa Específica: 
 Promoção de saúde e educação. Educação coletiva e individual com idosos. O idoso e o 
diabetes e adesão ao tratamento: questões epidemiológicas, sociais, culturais e 
epidemiológicas O diabetes e o cuidado de enfermagem.  Práticas educativas com idosos em 
situações crônicas de saúde, mais especificamente com diabetes: estratégias e ações.  
Compreensão sobre revisão bibliográfica. Revisão narrativa, sistemática e integrativa. 
 
Objetivos 
 

• Conceituar o que é promoção da saúde e educação em saúde e estabelecer relações 
entre estes conceitos, enfocando como estas questões podem se articular com a atenção 
à saúde do idoso diabético 

• Identificar o estado da arte sobre o idoso diabético e o processo educativo, e também 
as estratégias para adesão ao tratamento, sob o olhar da enfermagem 

• Conhecer os critérios das diversas modalidades de revisão, escolher uma delas e 
elaborar um texto científico que faça uma reflexão sobre o tema, caracterizando-o, e 
explorando as lacunas e as consistências das publicações com base nas publicações 
lidas 

 
Conteúdo 

 Compreensão das concepções de promoção e educação da saúde e produções que abordem 
estas questões, de preferência as diretamente relacionadas ao idoso e diabetes 

 O idoso e sua multidimensionalidade: dimensões sociais, culturais, econômicas  
psicológicas e emocionais 



 O processo educativo coletivo e individual com idosos diabéticos 
 Revisão integrativa, narrativa e sistemática,  uso com idosos ou/e diabetes apontando 

lacunas e possibilidades 
 

Metodologia 
 

 Leitura crítica e reflexiva sobre  textos acordados com a orientadora, aprofundada com as 
novas publicações pesquisadas 

 Investigação dos temas bases relevantes nas bases de dados nacionais e, se possível, 
internacionais, nos últimos cinco anos, organizá-las e sintetizar em relação a sua 
caracterização, autoria, referencial, instrumento e estratégias utilizadas, lacunas e 
possibilidades. 

 Síntese dos critérios estabelecidos pelas diversas modalidades  de revisão, se possível.   
 

.   
Avaliação 
Freqüência e participação afetiva 
Entrega do texto científico produzido 
Síntese dos critérios das revisões 
 
Cronograma  
 

Data – Horário Conteúdo Local 
13/08 - 14 às  16 
horas 

Reunião para discussão do plano de ensino  e 
distribuição das atividades   

CCS – UFSC 

10/09-14 às 16 Leitura crítica dos textos CCS - UFSC 
24/09- 14 às 16  Elaboração síntese sobre  as modalidades de revisão 

e discussão sobre os critérios 
CCS – UFSC 

8/10- 14 às 16 Resumo sobre  s temas elencados com as referências  
  Escolha da revista e elaboração preliminar do texto 

científico:  
BU – UFSC 

22/10 – - 14 às 
16 

Avaliação, discussão e contribuições para a 
publicação 

CCS – UFSC 

18/11- 14 às 16 Redação do texto final CCS – UFSC 
9/12 -14 às 16 Entrega por escrito o texto cientifico CCS – UFSC 
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