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1 Apresentação e objetivos do curso de Enfermagem

Apresenta-se o curso de Enfermagem da Faculdade Ciências da Saúde Moinhos de

Vento (FACSMV) mantida pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV), oriundo da

necessidade de apresentar à sociedade porto-alegrense, enfermeiros com a mesma

excelência que o Hospital apresenta na assistência à saúde, voltados para a visão integral do

ser humano e para o atendimento das necessidades prementes da sociedade.

Este curso foi concebido com o propósito de educar futuros enfermeiros para a

assistência integral ao paciente e à humanização de forma racional e consciente e seguindo

princípios científicos, éticos e morais. Com isso, atendendo aos propósitos básicos do ensino

e da educação no Brasil e os pressupostos legais definidos nas Diretrizes Curriculares

Nacionais para Enfermagem instituídas pela Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de Novembro de

2001, pretende-se formar não somente profissionais, mas cidadãos capazes de conhecer,

intervir e transformar realidades, produzir conhecimentos, inovar e empreender, com

competência e habilidade para agir de forma crítica e autônoma, valorizando o ambiente em

que vive e buscando, sempre, a melhoria da qualidade de vida da população.

O curso de graduação em Enfermagem da FACSMV tem como objetivo geral a

formação de enfermeiros generalistas com sólidos conhecimentos científicos, teóricos,

técnicos e práticos, capazes de assistir integralmente ao indivíduo e a coletividade, por meio

da atuação em equipe interdisciplinar e da intervenção em situações de saúde e doença,

tendo como princípios de formação a criticidade, a reflexão, a inovação e a proatividade,

assegurando a qualidade do cuidado prestado com base na melhor evidência científica e nos

princípios éticos e morais, adotando para isso alternativas metodológicas dinâmicas e ativas,

onde o estudante é o protagonista do seu próprio aprendizado.

Para tanto, o curso de Enfermagem da FACSMV apresenta como objetivos específicos

a formação de Enfermeiros:

a) Generalistas para atuar de forma humanística, qualificada técnica e

cientificamente, dinâmica e inovadora frente às demandas da sociedade;

b) Que conheçam e respeitem os princípios éticos e legais que regem a profissão;

c) Capazes de gerenciar processos e liderar equipes;
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d) Capazes de proporcionar a assistência integral ao paciente com base no cuidado

humanizado e com vistas ao atendimento das necessidades do ser humano;

e) Capazes de propiciar a assistência de enfermagem segura e qualificada respeitando

a singularidade e a individualidade de cada pessoa sob seus cuidados;

f) Capacitados para atuação em todos os níveis de saúde, em todos os graus de

complexidade, tanto individual como coletivo, tendo como base os princípios

norteadores do SUS;

g) Capazes de trabalhar em equipe multi e interdisciplinar e a desempenhar ações de

promoção, proteção, prevenção e reabilitação da saúde;

h) Que tenham espírito investigativo e atuem com base nas melhores evidências

científicas;

i) Capazes de priorizar ações e propor mudanças que irão interferir e modificar a

realidade social a partir da análise loco-regional;

j) Capazes de desenvolver o espírito crítico, reflexivo, inovador, ético, racional e

consciente;

k) Que se preocupem com a conservação e preservação ambiental;

l) Capazes de fazer uso de tecnologias de ponta para a assistência de enfermagem;

m) Capazes de conhecer o perfil epidemiológico das populações de sua região e país e

a compreender as políticas públicas de saúde;

n) Capazes de utilizar as mais variadas formas de comunicação para interação pessoal;

o) Capazes de atuar como educadores em geral e em saúde;

p) Capazes de planejar a sistematização da assistência com base no Processo de

Enfermagem;

q) Capazes de atuar na área de recursos humanos com vistas à educação, capacitação,

desenvolvimento e qualificação profissional.
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2 Perfil profissional do egresso do curso de Enfermagem

O perfil profissional do egresso do curso de Enfermagem da FACSMV deverá,

sobretudo, contemplar:

a) A sólida formação com base nos pressupostos teóricos e científicos e o domínio de

aspectos técnicos que norteiam a profissão de enfermeiro;

b) A competência para praticar a enfermagem baseada na melhor evidência científica;

c) A competência para gerenciar e administrar os serviços de saúde e as equipes que

estiverem sob sua liderança;

d) A capacidade para atuar como educador em geral e em saúde e como promotor da

saúde da população;

e) A possibilidade de planejar a assistência de enfermagem utilizando os melhores

recursos disponíveis de forma racional e econômica;

f) A legitimidade para planejar a assistência integral ao ser humano com base no

cuidado humano e no Processo de Enfermagem;

g) A visão sistêmica para atuar de forma proativa;

h) A atuação de forma ética, sensível, competente e profissional priorizando o respeito

ao paciente;

i) A capacidade de estar continuamente aprendendo-ensinando-aprendendo.

3 Matriz curricular do curso de Enfermagem
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