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Ementa 

Expõe o processo de desenvolvimento de concepções teóricas na área de enfermagem, discutindo sua formação 

através de pensamentos, ideias, conceitos, princípios filosóficos e ideológicos.  Expõe sobre os componentes de uma 

teoria. Apresenta a terminologia do desenvolvimento da teoria, expondo sua hierarquização, fundamentos e modelos 

assistenciais de saúde e enfermagem e de outras áreas do conhecimento. Explora as teorias e suas contribuições para 

o avanço do conhecimento em enfermagem de acordo com o método de análise de teorias. Apresenta teorias nos 

níveis de: filosofia, modelo conceitual (grande teoria) e nível médio. Promove a apropriação das teorias e/ou 

concepções teóricas por parte dos alunos, visando a aplicação destas no exercício profissional de saúde e 

enfermagem nas dimensões social, prática, de educação, administrativa e de pesquisa. Incentiva a elaboração de 

trabalho científico demonstrando aplicação de uma das teorias na prática de enfermagem.  

 

Objetivos 

• Desenvolver estudos e discussões sobre teorias, pensamentos, ideias, conceitos, princípios, fundamentos e 

modelos assistenciais de saúde e enfermagem; 

• Aplicar o método de análise de teoria e as contribuições para o avanço do conhecimento em enfermagem. 

• Facilitar a apropriação das teorias e/ou concepções teóricas por parte dos alunos visando a aplicação destas no 

exercício profissional de saúde e enfermagem nas dimensões social, prática, de educação, administrativa e de 

pesquisa. 

• Incentivar e instrumentalizar os alunos para utilizar as concepções teóricas de enfermagem na sistematização 

da assistência e na pesquisa. 

Avaliação 

• Organização e apresentação em Seminário da Análise de uma Teoria não abordada nas aulas. O trabalho será 

realizado em grupo, e todos os participantes deverão demonstrar o domínio do conjunto do trabalho, 

demonstrando apropriação da metodologia, conceitos e ou princípios e fundamentos descritos no trabalho 

realizado.  

• Elaboração de um trabalho escrito (o mesmo apresentado no Seminário) em formato de publicação em periódico 

científico, de áreas de enfermagem ou afins, versando sobre as concepções, pensamentos, ideias apropriadas 

nesta Disciplina. 

Critérios de avaliação 

1. Apresentação oral: capacidade de expressão verbal, domínio do assunto apresentado, transposição prática do 

conteúdo, capacidade de crítica e argumentação, utilização adequada do tempo e recurso áudio visual.  

2. Trabalho escrito: capacidade de expressão escrita, uso adequado do idioma, domínio do assunto, sequência lógica 

das partes, capacidade de síntese, transposição prática do conteúdo, uso adequado das normas de citação 

bibliográfica e de comunicação científica.  
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