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Ementa:
Criação e dialética do conhecimento. Teoria da criação do conhecimento organizacional.
Conhecimento tácito e explícito. Dado x Informação x Conhecimento. Etapas do processo de
gestão do conhecimento. Informação e conhecimento no contexto organizacional em saúde e
enfermagem.

Objetivos:
•	Analisar os fundamentos teóricos e metodológicos da gestão do conhecimento.
•	Conhecer tipos, funcionamento e estrutura da gestão do conhecimento.
•	Discutir aplicações da gestão do conhecimento na saúde e na enfermagem.
•	Analisar novas tendências gerenciais com base na gestão do conhecimento.
•	Promover raciocínio crítico para realizar ações quanto ao tratamento de problemas gerenciais em
saúde e em enfermagem.

Conteúdo:
1.	Introdução à Gestão do Conhecimento: conceitos e princípios
2.	Criação e dialética do conhecimento.
3.	Conhecimento tácito e conhecimento explícito.
4.	Dado, informação, conhecimento, sabedoria.
5.	Ciclos do conhecimento.
6.	Informação e conhecimento no contexto organizacional em saúde e enfermagem

Metodologia:
Durante os encontros serão desenvolvidos técnicas pedagógicas dialogadas sobre os conteúdos
dos temas propostos, sob a forma de estudos dirigidos, leitura de textos, painéis, discussões em
grupo e organização de seminário.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

11/03
17:00 - 20:00

Recepção dos alunos e apresentação dos
participantes. Apresentação do programa.
Socialização de experiências sobre Gestão do
Conhecimento.

Abertura, apresentação dos
participantes e da ementa da
disciplina. Reconhecimento dos
temas• Discussão sobre o
método de trabalho e
bibliografia.

21

25/03
17:00 - 20:00

Criação e dialética do conhecimento: paradoxos
e sínteses para a construção do conhecimento.

Leitura dos textos indicados
•Estudo dirigido •Fórum de
debate

25 (capítulo 1);
17.

08/04
17:00 - 20:00

Introdução à organização do conhecimento:
criação de significado e tomada de decisão. O
ciclo do conhecimento.

Leitura dos textos indicados
•Estudo dirigido • Fórum de
debate

10 (capítulo 1); 6

22/04
17:00 - 20:00

A organização do conhecimento: teoria e
processo – A Vigilância em Saúde.

Leitura do texto indicado
•Estudo dirigido • Fórum de
debate.

10 (capítulo 6);
23
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06/05
17:00 - 20:00

A Teoria da Criação do Conhecimento
Organizacional.

Leitura dos textos indicados
•Estudo dirigido •Fórum de
debate

25 (capítulo 3); 8

20/05
17:00 - 20:00

A gestão do conhecimento na realidade
brasileira: experiências em distintos segmentos
organizacionais.

• Leitura dos textos •Painel:
grupos responsáveis pelas
sínteses e debate

4; 7; 14; 18; 20.

03/06
17:00 - 20:00

Modelos de GC (saúde e enfermagem) –
organização do Painel – atividade extraclasse.

Leitura dos textos indicados•
Organização do Painel 2.

1; 3; 5; 12; 15;
16.

17/06
17:00 - 20:00

Gestão do conhecimento: implicações em
saúde e enfermagem.

• Leitura dos textos •Painel 2:
grupos responsáveis pelas
sínteses e debate

2; 9; 11; 21; 23.

01/07
17:00 - 20:00

Gestão do conhecimento: reflexões e
proposição de trabalho final – atividade
extraclasse

Leitura dos textos
•Organização do Seminário
final.

13; 19; 22; 24 +
contribuições
individuais.

08/07
17:00 - 20:00

Apresentação dos trabalhos de conclusão da
disciplina. Avaliação da dosciplina.

Leitura dos textos
indicados•Apresentação de
Seminário pelos alunos e
discussão em grupo.

Todas as
referências
básicas e
complementares
indicadas por
grupo.

Avaliação:
1. Participação nos encontros e contribuição individual - reflexões sobre os temas abordados,
sustentados pelos conteúdos interpretados nas leituras dos textos recomendados (peso 2).
2. Organização e debate do estudo dirigido (peso 2)
3. Organização e debate dos painéis sobre a gestão do conhecimento em experiências brasileiras;
em saúde; e em enfermagem (peso 2).
4. Elaboração e apresentação do seminário final (conteúdo, metodologia e reflexão crítica sobre o
estado da arte dos temas abordados = entrega do trabalho final da disciplina) (peso 4).
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