
 

ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA 
 
 

OBJETIVO  

Tem como objetivo qualificar enfermeiros do ponto de vista ético, político e 

técnico-científico, por meio da educação em serviço, para atuarem na 

assistência sistematizada e integral ao cuidado do paciente clínico e cirúrgico. 

 
Serão abordados os fundamentos técnico-cientificos para o desenvolvimento de 

competências gerencias e assistenciais. No qual o profissional terá a 

possibilidade de atuar em equipes multiprofissionais para o desenvolvimento do 

cuidado de forma sistematizada e integral ao paciente internado, realizar a 

sistematização da assistência de enfermagem no contexto perioperatório, 

prestar cuidados de enfermagem fundamentados nos princípios de segurança 

do paciente, saúde do trabalhador e no cuidado com o meio ambiente e 

aprimorar a qualidade da assistência de enfermagem prestada aos pacientes 

clínicos e cirúrgicos. 

 
PÚBLICO-ALVO  
 
Enfermeiros graduados. 

 
COORDENAÇÃO DO CURSO  

 

Professora Naracélia Sousa Barbosa de Teles. 

 

Graduada em Enfermagem, com Especialização em Educação e Saúde e 

Mestrado em Farmacologia pela Universidade Federal do Ceará. Membro do 

PHTLS. Atualmente é professora dos cursos de graduação em Enfermagem da 

Pósgraduação em Enfermagem em UTI do Centro Universitário – FAMETRO. 

Membro do CEP/UNIFAMETRO. Enfermeira assistencial da Unidade de Pronto 

Atendimento do Município de Itapipoca-Ceará. 

 
 
PERIODICIDADE: SÁBADOS, QUINZENALMENTE, DAS 8H ÀS 17H. 



 

 
POLÍTICA DE DESCONTOS 
 
 

➢ Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

➢ Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

➢ Grupo de alunos: 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 
 

➢ RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

➢ CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

➢ Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação 

do documento original);  

➢ Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

➢ Comprovante de residência (cópia). 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 

A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-

mail: matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 

 

Para mais informações: (85) 3206.6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172. 
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MATRIZ CURRICULAR 
 
 

DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

Aspectos legais e segurança do paciente 10h 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente 
clínico e cirúrgico com Alterações do Sistema Cardiovascular 

80h 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente 
clínico e cirúrgico com Alterações do Sistema Respiratório 

60h 

Estágio em Unidade de internação e cirúrgica - 1 36h 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente 
clínico e cirúrgico com Alterações do Sistema Gastrointestinal 

20h 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente 
clínico e cirúrgico com Alterações do Sistema Neuroendócrino 

10h 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente 
clínico e cirúrgico com Alterações do Sistema Renal 

20h 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente 
clínico e cirúrgico com Alterações do Sistema músculo-
esquelético 

10h 

Estágio Supervisionado em unidade de internação e cirúrgica - 2 36h 

Assistência de Enfermagem no tratamento de feridas 10h 

Gerenciamento em Enfermagem na Unidade de Internação 10h 

Controle de Infecção Relacionado a saúde 10h 

Estágio Supervisionado em unidade de internação e cirúrgica - 3 48h 

Metodologia do trabalho cientifico 10h 

Bioestátistica 10h 

Orientação do Trabalho Cientifico 30h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 380h 
 
 

 

 

  


