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Ementa:
O processo de trabalho em saúde e enfermagem no contexto atual. Concepções de Estado e
implicações na saúde. A agenda internacional da saúde em debate nas organizações multilaterais.
O direito a saúde e o debate sobre acesso universal. Contribuições do trabalho da enfermagem
para o acesso universal: iniciativas da profissão e contribuições da profissão na efetividade de
macro políticas.

Objetivos:
1.	Propiciar reflexão crítica acerca do processo de trabalho em saúde e enfermagem no contexto
atual, com especial ênfase nos aspectos do macro cenário político, econômico e social.
2.	Promover debate acerca do direito à saúde e das implicações das concepções de Estado na
saúde e enfermagem.
3.	Estimular a formulação crítica acerca da agenda do acesso universal, destacando limites,
potencialidades e as contribuições da profissão para sua efetivação.

Conteúdo:
1.	Trabalho, processo de trabalho em saúde e enfermagem sob o olhar do materialismo histórico-
dialético: da concepção teórico-filosófica a sua expressão em cenários concretos, com foco na
sociedade atual.
2.	Aspectos do macro cenário político, econômico e social influenciando o trabalho em saúde: como,
e em que condições é desenvolvido.
3.	Concepções de Estado e implicações no direito à saúde e na efetivação do direito a cuidados de
enfermagem.
4.	Análise de indicadores de saúde em países escolhidos.
5.	A agenda do acesso universal, destacando limites e potencialidades para sua efetivação e as
contribuições da profissão.

Metodologia:
A disciplina será desenvolvida utilizando estratégias pedagógicas que estimulem a reflexão crítica
dos/as alunos/as sobre o trabalho em Saúde e Enfermagem no contexto atual.

Os cinco encontros previstos foram organizados de modo a estimular a participação dos/as
alunos/as e a formulação de perguntas pedagógicas que instiguem novos estudos e a busca de
novos conhecimentos. Estão previstos, ainda, espaços para leitura e produção dos alunos.

Para o desenvolvimento dos encontros serão utilizados os seguintes recursos: estudo individual ou
em grupos; realização de oficinas; leitura prévia de textos e apresentação pelos alunos com
orientação da professora; aulas expositivo-dialogadas organizadas pela professora responsável
pela disciplina; orientação do trabalho de conclusão da disciplina. Para o encerramento da
disciplina foi programado um encontro síntese de debate sobre os temas desenvolvidos.

Além da bibliografia básica definida para cada encontro, poderão ser incluídas outras referências de
acordo com a necessidade. Os alunos deverão ler os textos recomendados (poderão ser indicadas
prioridades). Recomenda-se, ainda, a utilização de consulta a bases de dados da área, em especial
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o s  d i s p o n í v e i s  n o s  s e g u i n t e s  e n d e r e ç o s :  w w w . p e r i o d i c o s . c a p e s . g o v . b r  e
www.textoecontexto.ufsc.br, além das Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da UFSC www.pen.ufsc.br.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

06/11
17:00 - 19:00

NÃO PRESENCIAL - Leitura orientada. Parte I Estudo individual ou em grupo
com base na bibliografia da
disciplina disponibilizada no
Moodle.

07/11
17:00 - 21:00

NÃO PRESENCIAL - Leitura orientada. Parte II Estudo individual ou em grupo
com base na bibliografia da
disciplina disponibilizada no
Moodle.

08/11
17:00 - 21:00

NÃO PRESENCIAL - Leitura orientada. Parte III Estudo individual ou em grupo
com base na bibliografia da
disciplina disponibilizada no
Moodle.

09/11
17:00 - 21:00

1° ENCONTRO PRESENCIAL. Introdução à
disciplina. Trabalho, processo de trabalho em
saúde e enfermagem sob o olhar do
materialismo histórico-dialético: da concepção
teórico-filosófica a sua expressão em cenários
concretos, com foco na sociedade atual.

Discussão do Programa e
Cronograma. Orientação das
atividades. Oficina: Processo
de Trabalho em Saúde e
Enfermagem. Síntese realizada
pela professora

9,11,17,19, 22

10/11
08:30 - 12:30

2° ENCONTRO PRESENCIAL. Aspectos do
macro cenário político, econômico e social
influenciando o trabalho em saúde: como e em
que condições é desenvolvido.

Apresentação do tema pela
professora. Leitura de textos
indicados em grupo. Debate
síntese orientado pela
professora

1, 4, 7, 10,15,18

10/11
14:30 - 18:30

3° ENCONTRO PRESENCIAL.	A agenda do
acesso universal, destacando limites e
potencialidades para sua efetivação. A
Enfermagem e a agenda do acesso universal:
contribuições e dificuldades.

Leitura de textos indicados.
Exercício preparado pela
professora. Síntese
coordenada pela professora

3, 6, 8, 12, 14, 23

11/11
08:30 - 12:30

4° ENCONTRO PRESENCIAL. Concepções de
Estado e implicações no direito à saúde e na
efetivação do direito a cuidados de
enfermagem. Análise de indicadores de saúde
em países escolhidos.

Seminários apresentados pelos
alunos (Turma dividida em 2
grupos)

2, 5, 13,16, 21,
23

11/11
14:30 - 18:30

5° ENCONTRO PRESENCIAL:
ENCERRAMENTO.	Síntese final da Disciplina.
Apresentação das propostas de trabalhos de
conclusão. Avaliação da disciplina.

Exercício preparado pela
professora. Discussão e
apresentação, pelos alunos,
das propostas de trabalhos de
conclusão. Avaliação da
disciplina com dinâmica
preparada pela professora.

Avaliação:
Serão consideradas as seguintes atividades e produções:

a) participação nos encontros, evidenciando leitura e reflexão crítica dos temas abordados (esta
participação será considerada para elevar ou reduzir o conceito final);

b) organização e apresentação de seminários e exercícios propostos;

c) elaboração de um trabalho de conclusão da disciplina.

O trabalho será realizado individualmente ou em grupo de até 03 alunos (até 15 pgs).
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O conceito final na disciplina será expresso por conceitos A, B, C, D (reprovado) ou I (incompleto),
de acordo com normas da UFSC.
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(outras poderão ser indicadas ao longo da disciplina):


