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Semestre:
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Ementa:
Desenvolvimento de assuntos atuais, controversos e/ou inovadores de interesse para a pesquisa, a
assistência e o ensino em enfermagem e saúde.

Objetivos:
1.	Propiciar reflexão crítica acerca de abordagens teóricas escolhidas - materialismo histórico-
dialético, sociologia das profissões e ergologia - suas potencialidades e limites para análise do
trabalho em saúde e enfermagem.

2.	Promover debate sobre pesquisa nos temas trabalho em saúde e enfermagem, através da análise
de resultados de pesquisas disponíveis na literatura.

3.	Promover a aplicação da reflexão teórico-metodológica realizada na disciplina na construção de
um projeto de pesquisa na temática trabalho em saúde e enfermagem.

Conteúdo:
Trabalho, processo de trabalho em saúde e enfermagem e saúde do trabalhador, sob o olhar do
materialismo histórico-dialético.

Trabalho e profissão em saúde e enfermagem sob o olhar da sociologia das profissões.

O trabalho em saúde e enfermagem e a saúde do trabalhador, sob o olhar da ergologia.

Diferentes pesquisas sobre o processo de trabalho em saúde e enfermagem e sobre saúde do
trabalhador.

	A construção de um projeto de pesquisa aderente às temáticas trabalho em saúde e enfermagem e
saúde do trabalhador.

Metodologia:
A disciplina será desenvolvida utilizando estratégias pedagógicas que estimulem a reflexão crítica
dos/as alunos/as sobre os referenciais teóricos escolhidos e sobre possibilidades de pesquisa nas
temáticas trabalho em saúde e Enfermagem e saúde do trabalhador.

Os oito 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 orientação e para a produção dos alunos.

Para o desenvolvimento dos encontros está previsto: realização de oficinas e seminários; leituras
prévias de textos e apresentação pelos alunos com orientação da professora; aulas expositivo-
dialogadas organizadas pela professora. Para o encerramento da disciplina foi programado um
encontro síntese de debate sobre os projetos, a ser apresentado pelos alunos/as.
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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 às bases de dados da área, em
especial os disponíveis nos seguintes endereços: www.periodicos.capes.gov.br 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

14/03
14:00 - 18:00

1° ENCONTRO – INTRODUÇÃO À
DISCIPLINA. Início do debate sobre o
“Processo de trabalho em saúde e
enfermagem”

Discussão do Programa e
Cronograma Orientação das
atividades. Oficina: Processo
de Trabalho em Saúde

17; 19; 24; 27

21/03
14:00 - 18:00

2° ENCONTRO – O processo de trabalho em
saúde e enfermagem: a força de trabalho, a
finalidade, o objeto, os instrumentos e o
produto, especificando convergências e
especificidades do processo de trabalho da
enfermagem no contexto do trabalho multi e
interdisciplinar em saúde.

Leitura de textos indicados;
Exercício preparado pela
professora;

17; 19; 24; 27

04/04
14:00 - 18:00

3° ENCONTRO – Apresentação dos exercícios
realizados pelos alunos/as e debate sob
coordenação da professora

Apresentação dos alunos;
Debate coordenado pela
professora

17; 19; 24; 27
Artigo Revista
Gaúcha –
Revisão Novas
Tecnologias

18/04
14:00 - 18:00

4° ENCONTRO – O trabalhador de
enfermagem e saúdeA)	A relação entre trabalho
e saúde do trabalhadorB)	A saúde do
trabalhador sob o olhar do materialismo
histórico dialético

Seminários apresentados pelos
alunos

1; 15; 21; 25; 30

02/05
14:00 - 18:00

5° ENCONTRO A)	Abordagem Ergológica e sua
utilização em pesquisas sobre Trabalho em
Saúde e Enfermagem B)	A saúde do trabalhador
sob o olhar da ergologia

Seminários apresentados pelos
alunos

2; 3; 28; 29

16/05
14:00 - 18:00

6° ENCONTRO Profissão e trabalho - a teoria
sobre profissão para análise do trabalho em
saúde

Leitura de textos indicados;
Exercício preparado pela
professora

12; 18; 23; 24;
27.

23/05
14:00 - 18:00

7° ENCONTRO Análise de pesquisas sobre
processo de trabalho em saúde e enfermagem

Busca de pesquisas sobre este
tema nas bases de dados, nos
últimos 05 anos; Exercício
orientado pela professora:
identificação do tema, pergunta
de pesquisa e objetivos;
identificação dos argumentos
teóricos; análise dos
procedimentos metodológicos

06/06
14:00 - 18:00

8° ENCONTRO – Síntese final da Disciplina:A)
Apresentação dos projetos de pesquisa
construídos pelos alunos/as B) Entrega dos
trabalhos (projetos pesquisa) de conclusão da
disciplina. C) Avaliação da disciplina.

Discussão e apresentação dos
projetos pelos alunos.

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 dos seminários e dos exercícios propostos;
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c) elaboração de um trabalho de conclusão da disciplina na forma de projeto de pesquisa sobre um
tema relacionado aos conteúdos ministrados e aderente ao projeto de tese ou de dissertação do/a
aluno/a;

O trabalho será realizado individualmente (até 15 pgs).

Conceito final: A=4; B=3; C=2; O=Reprovado; I=Incompleto.
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