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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PLANO DE ENSINO

Ementa:

Concepções teóricas, filosóficas, políticas e metodológicas da gestão em organizações
educacionais e de ensino. Políticas públicas sociais e gestão educacional em enfermagem e saúde.
Avaliação institucional de ensino, saúde e enfermagem. Bases paradigmáticas na produção e
aplicação das tecnologias. Tecnologias de Informação e Informática e Telenfermagem, Tecnologias
emergentes baseadas na Web e Teleducação em educação, saúde e enfermagem.

Objetivos:

- Compreender as concepções centrais que direcionam a política nacional de ciência, tecnologia e
inovação no Brasil.
- Conhecer as exigências e os trâmites para o registro de Patentes e Propriedade Intelectual.
- Refletir acerca da gestão da inovação tecnológica no cenário internacional e nacional.
- Refletir e argumentar sobre as concepções da tecnologia abordando a vida e sua implicação no
campo da ética, da saúde e do trabalho.
- Aprofundar e estudar as tecnologias emergentes para aplicação no ensino, na aprendizagem, na
gestão e no trabalho a partir das buscas nas bases de dados e nas bibliografias de referência.
- Refletir sobre as políticas de educação, saúde e enfermagem em diferentes países, e respectivas
congruências às necessidades sociais e desenvolvimento ou avanços econômico-sociais
alcançados.
- Conhecer e discutir as políticas, bases estruturais, legais, operativas e de avaliação das IES
brasileiras.
- Aprofundar os conhecimentos acerca da gestão educacional universitária e das Unidades da
Enfermagem no âmbito universitário.
- Conhecer e aprofundar os processos de planejamento, coordenação e avaliação dos cursos de
graduação e pós-graduação de enfermagem e saúde.
- Desenvolver projetos de pesquisa com aplicações das tecnologias estudadas
- Desenvolver projetos de pesquisa ou tecnologias de gestão e avaliação em educação, saúde e

Conteúdo:

1. Política Nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde.
2. Objetivos para o desenvolvimento do milênio.
3. Conceitos de tecnologia e inovação
4. Gestão/gerenciamento da inovação tecnológica em saúde e enfermagem no Brasil
5.  Prontuário eletrônico  do  paciente  como  estratégia  de  ensino  e  gestão  em  saúde e
enfermagem/Indicadores  de  qualidade.
6. . Tecnologias emergentes no cuidado, educação e gestão em enfermagem
7. Gerenciamento inovador em saúde e enfermagem.
8. A ética das Tecnologias da Informação e Comunicação
9. Exigências e Trâmites para o registro de Patentes e Propriedade Intelectual em saúde
enfermagem – INPI
10. Políticas de educação, saúde e enfermagem em diferentes países.
11. Políticas, bases estruturais, legais, operativas e de avaliação das IES brasileiras.
12. Gestão educacional universitária e das Unidades da Enfermagem no âmbito universitário.

Metodologia:

A disciplina se desenvolverá mediante aulas expositivas dialogadas, seminários, discussão em
grupos, leituras prévias e debate por videoconferência ou web conferência com suporte do
ambiente Moodle®.
Esta dinâmica visa instrumentalizar os pós-graduandos a conhecer e aplicar as tecnologias e as
estratégias de gestão na educação e trabalho em saúde e enfermagem. Para o desenvolvimento
das atividades durante o desenvolvimento da disciplina estabelecemos duas propostas:
1º) Os alunos em grupos de até 3 pessoas farão uma análise crítica da gestão e da educação nas
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e/ou instituições de ensino conforme interesse com o objetivo de analisar as estratégias de gestão
e educação adotadas nas instituições de ensino superior para o trabalho em saúde e enfermagem,
ressaltando aspectos positivos e negativos; de inovação e fazendo uma proposição de como
poderia ser aprimorado/melhorado nos próximos 05 anos com fundamentação bibliográfica de
acordo com as exigências do Milênio. No máximo 10 páginas que também deverá ser apresentado
em seminário.
2º) Os alunos em duplas, desenvolverão uma proposta/ideia de tecnologia inovadora (produto,
processo, método, aplicativo etc)  para a educação ou saúde e enfermagem para o milênio de
acordo com os 07 passos de proteção de ideia inovadora:
1. Verifique se seu produto é patenteável
2. Faça uma busca
3. Escreva um pedido de patente/propriedade intelectual
4. Deposite o pedido (UFSC)
5. Solicite o exame de sua patente (UFSC)
6. Peça sua carta patente (UFSC)
7. Pague todas as taxas (UFSC)
Obs. Caso sua ideia inovadora se transforme em patente ou uma propriedade intelectual o registro
acontecerá via UFSC e esta dispõe de formulários específicos e também faz o pagamento de todas
as taxas necessárias.
Esta atividade será apresentada na forma de seminário contendo os seguintes passos:
- Título; Contextualização e justificativa da ideia inovadora; Objetivo; Resultados esperados pela
aplicação ou para a saúde, ou ensino, ou trabalho ou gestão; Plano de Custos; Referências.

Obs. Todas as atividades desenvolvidas na disciplina serão carregadas e compartilhadas no
ambiente Moodle: http://moodle.ufsc.br

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

08/08
17:00 - 22:00

Apresentação da disciplina e sua organização.
Discussão do Plano de Ensino. Organização
dos grupos de trabalho para os dois seminários.
Política Nacional de ciência, tecnologia e
inovação  em saúde. Objetivos para o
desenvolvimento do milênio. Conceitos de
ciência, tecnologia e inovação.. Reflexões a
partir dos artigos e textos disponibilizados

Aula expositiva e dialogada 1,2, 4, 5

22/08
17:00 - 21:00

Concepções éticas da Tecnologia da
Informação e Comunicação aplicada à
educação, gestão e trabalho em saúde e
enfermagem. Gestão/gerenciamento da
inovação tecnológica em saúde e enfermagem

Aula expositiva e dialogada e
ferramentas online (Blog)

16, 17, 18, 19

05/09
17:00 - 21:00

Políticas de educação, saúde e enfermagem
em diferentes países: necessidades e
desenvolvimento ou avanços econômicos e

Aula expositiva  e dialogada e
discussão em grupos

6, 13, 16, 17

19/09
17:00 - 21:00

Seminário com professor Convidado: Patentes
e Propriedade Intelectual.Exigências e Trâmites
para o registro de Patentes e Propriedade
Intelectual em saúde enfermagem - INPI

Seminário 1,2, 4, 5,9

10/10
17:00 - 21:00

Políticas, bases estruturais, legais, operativas e
de avaliação das IES brasileiras.Gestão
educacional universitária e das Unidades da
Enfermagem no âmbito universitário

Aula expositiva e dialogada e
trabalho em grupo

11, 12, 15, 16,
17, 19

24/10
17:00 - 21:00

Planejamento, coordenação e avaliação dos
cursos de graduação em enfermagem.

Discussões em grupo 7,10, 11, 12, 15,
16,22

31/10
17:00 - 21:00

Planejamento, coordenação e avaliação dos
cursos de graduação em saúde

Discussões em grupo 7,10, 11, 12, 15,
16,22

07/11
17:00 - 21:00

Tecnologias emergentes no cuidado, educação
e gestão em enfermagem

Discussões em grupo e
apresentações práticas com
ferramentas online

7,8, 10,11, 13,14,
19, 20,21

21/11
17:00 - 21:00

Tecnologias emergentes no cuidado, educação
e gestão em enfermagem

Discussões em grupo com
ferramentas online

7,8, 10,11, 13,14,
19, 20,21
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28/11

17:00 - 21:00

Apresentação em seminários pelos subgrupos
de alunos das análises das estratégias de
gestão e educação adotadas nas instituições de
ensino superior para o trabalho em saúde e

Apresentação do seminário Todas

05/12
17:00 - 21:00

Seminário de apresentação pelos alunos da
ideia inovadora conforme orientação
metodológica no plano de ensino.

Apresentação de seminário Todas

Avaliação:

a)   Do desempenho dos alunos:
• Frequência e Participação nos encontros de forma crítica e demonstrando leitura e reflexão sobre
os textos recomendados (peso2)
• Apresentação oral em seminário e carregamento da ideia inovadora no ambiente Moodle ® (peso
b)  Apresentação oral em seminário e carregamento da análise crítica no ambiente Moodle® (peso
4)
Obs.:  Da disciplina: no último encontro será realizada a avaliação da disciplina pelos alunos
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Bibliografia Complementar

Educause Books: http://www.educause.edu/books/635
(outras poderão ser indicadas ao longo da disciplina):
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Educause Connect: http://connect.educause.edu/

Educause Publications: http://www.educause.edu/publications/47

Educause Quartely: http://connect.educause.edu/eq

Educause Review: http://connect.educause.edu/er

ELearning Magazine: http://mypage.iu.edu/~cjbonk/

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira Legislação e Documentos. http://www.inep.gov.br/
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira Legislação e Documentos. http://www.inep.gov.br/institucional

Portal da CAPES nos seguintes sites: http://www.capes.gov.br/avaliacao

Portal de Periódicos da CAPES: - http://www-periodicos-capes-gov-
br.ez46.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome
Portal do MEC: http://portal.mec.gov.br


