Estr.
CAMPUS
Mun. Pedro
II - Avenida
Rosa da
Rodrigo
Silva, Mazon,
s/n - Vila
Rica, Extrema
601 – Guaçu
- MG,Parque
CEP- 37640-000
Real
Telefone:
Tel: (19)(35)
3841-6405
3435-3988

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - ENFERMAGEM NA URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA
APRESENTAÇÃO
O Curso de Especialização lato sensu em Enfermagem na Urgência e
Emergência vem atender a nova demanda do mercado profissional. Com a
ampliação de unidades de atendimento, conforme dispõe a Política Nacional de
Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, cada vez mais pacientes graves
procuram cuidados. Dessa forma, torna-se essencial uma qualificação de qualidade
para que os profissionais sejam eficazes e humanizados no atendimento de
situações de urgência e emergência de todas faixas etárias e situações de saúde.
Considerando o atual contexto nacional na atenção às urgências e emergências, a
Matriz Curricular se propõe a formar um enfermeiro especialista capaz de prestar
assistência de urgência e emergência a adultos e crianças e, de fato, estabelecer
uma carreira de sucesso nesse mercado em expansão.
DIFERENCIAIS
Corpo docente altamente qualificado com vivência prática na área e experiência
acadêmica, com titulação de mestres e doutores.
BENEFÍCIOS
O curso de Especialização lato sensu em Enfermagem de Urgência e Emergência
tem duração prevista de 24 meses e consiste em aulas teóricas e práticas com foco
no atendimento pré e intra-hospitalar, estágio curricular e Trabalho de Conclusão de
Curso. A estruturação do curso inclui disciplinas que embasam a vivência prática,
oferecendo ao enfermeiro a habilidade de investigação téorico-científica e prática
no contexto de urgência emergência, análise crítica e tomada de decisões, sempre
reforçando o desenvolvimento de raciocínio clínico, o gerenciamento de recursos
humanos e materiais e o relacionamento ético com o paciente. Para atender a estes
requisitos, o curso está composto por um corpo docente qualificado, aulas
embasadas em metodologias ativas e simulação e comprometido com a qualidade
do ensino.
OBJETIVOS
Geral:
Proporcionar o aperfeiçoamento profissional contínuo dos enfermeiros que atuam ou
desejam atuar em Serviços de Urgência e Emergência, reforçando a importância da
atuação do atendimento com agilidade e abordagem humanizada em ambiente préhospitalar e intra-hospitalar.
Específicos:
 Capacitação do aluno para atuação na assistência relacionada à área de
Enfermagem na Urgência e Emergência;
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 Aprimorar o desenvolvimento da análise crítica sobre os aspectos
administrativos e gerenciais relacionados à Unidade de Emergência;
 Fornecer subsídios teóricos, científicos e práticas para o aperfeiçoamento
profissional em associação com as exigências do mercado de trabalho;
 Aperfeiçoar o raciocínio clínico e auxiliar na construção do conhecimento
relacionado à enfermagem de urgência e emergência;
 Apresentar os aspectos jurídicos e éticos da profissão, buscando a atuação
empática e humanizada do profissional junto ao paciente;
 Capacitar os profissionais de enfermagem a intervir em situações de urgência
e emergência, tanto no ambiente hospitalar quanto no pré-hospitalar;
 Oferecer referenciais teóricos e práticos atualizados em relação à atuação da
enfermagem na área de urgência e emergência.
PÚBLICO ALVO
Graduados em curso superior de Enfermagem.
MATRIZ CURRICULAR
Os cursos da área da Saúde possuem núcleo comum e núcleo específico que
permitem ao aluno, ao término do curso escolhido, a opção de fazer uma nova
especialização, na mesma área da primeira, cursando somente o núcleo específico 1.
É uma excelente oportunidade de obter mais conhecimento e uma nova
especialização com investimento reduzido.

NÚCLEO ESPECÍFICO

NÚCLEO COMUM

Módulos

Disciplinas

Bases conceituais em Anatomia
Bases Fisiológicas e Fisiopatologia
Bases
Gestão da Qualidade de vida
Anatômicas
Bioética
e
Fisiológicas

Metodologia do Trabalho Científico

CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO COMUM
Enfermage Aspectos Éticos, Políticos, Filosóficos e
m na
Legais em Saúde
Urgência e Epidemiologia e Saúde
Emergênci
Farmacologia Aplicada à Emergência
a

Semiotécnica Aplicada à Enfermagem de
Emergência
Gestão do serviço de enfermagem em
emergência e urgência
Atendimento de enfermagem em
emergência e urgência clínica

1 Conforme análise da estrutura curricular para dispensa de disciplinas.
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Atendimento de enfermagem em
emergência e urgência traumática
Atendimento de enfermagem em
emergência e urgência nas populações
especiais
Assistência de enfermagem e psicopatologia
em urgência e emergência psiquiátrica
Propedêutica clínica
Sistematização da assistência de
enfermagem
Procedimentos Avançados em Emergência
pelo Enfermeiro
Estágio curricular*
Trabalho de Conclusão de Curso
CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO ESPECÍFICO
CARGA HORÁRIA GERAL

21

12

21

13

21

14

21

15

21

16

21

17

60
21
326
424

18
19

Duração do curso: 24 meses
Proposta de Trabalho de Conclusão: Artigo científico
Dias de aula: Sábados das 07h40 às 13h00.
Início:
Local: CAMPUS II – UNIMOGI – Avenida Rodrigo Mazon, 601 – Guaçu Parque Real – Mogi
Guaçu – SP.

INVESTIMENTO
Taxa de matrícula: ISENTO
Mensalidade:
Valor sem desconto: R$
COORDENADOR:
Prof. Dr. Sergio Fernando Zavarize
Graduado em Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica
de Campinas. Mestre e Doutor em Psicologia pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas. Pós-doutorado em
Neuropsicologia. Tem experiência na área de Fisioterapia com
ênfase em Ortopedia, Fisioterapia Desportiva, Geriatria e
Tratamento da dor crônica. Na Psicologia tem experiência com
Processos Psicofisiológicos e Criatividade. Professor Universitário
e Diretor Acadêmico da Faculdade Mogiana do Estado de São
Paulo e Instituição de Ensino São Francisco.
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