
 

O curso ofertará até 20% das disciplinas na modalidade de ensino a distância, à luz da Portaria MEC Nº 
1.134 de10/10/2016. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX 
CURSO DE ENFERMAGEM – 2019.1 

MATRIZ CURRICULAR 

* 1º PERÍODO* 
Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 
Leitura e Produção de Texto - EAD -------- 60 

Biologia celular  -------- 60 

Genética Humana -------- 60 
Microbiologia e imunologia humana -------- 60 
Processos bioquímicos -------- 60 
Concepção, ciclo vital e morte I -------- 60 
Atividade interativa multidisciplinar I -------- 30 

Carga horária total 390 
 

* 2º PERÍODO* 
Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 
Meio ambiente e Sociedade - EAD -------- 60 
Processos fisiológicos e patológicos do psiquismo 
humano  

-------- 
30 

Concepção, ciclo vital e morte II Concepção, ciclo vital e morte I 60 
Fisiopatologia dos processos saúde-doença Processos bioquímicos 60 
Anatomia Humana -------- 120 
Atividade interativa multidisciplinar II -------- 30 

Carga horária total 360 
  

* 3º PERÍODO* 
Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 
Medodologia da Pesquisa - EAD -------- 60 
Parasitologia -------- 60 
Enfermagem e o SUS: políticas e estratégias de atenção 
a saúde coletiva e da familia 

-------- 60 

Primeiros socorros -------- 30 
Semiologia e semiotécnica da enfermagem I Anatomia humana 120 
Atividade interativa multidisciplinar III -------- 30 

Carga horária total 360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

O curso ofertará até 20% das disciplinas na modalidade de ensino a distância, à luz da Portaria MEC Nº 
1.134 de10/10/2016. 
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CURSO DE ENFERMAGEM – 2019.1 
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*4º PERÍODO* 
Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 
Sociologia - EAD --------  60 
História e Processo de Trabalho em Saúde - EAD -------- 30 
Farmacologia aplicada a enfermagem -------- 60 
Semiologia e semiotécnica da enfermagem II Anatomia humana;  

Semiologia e semiotécnica da 
enfermagem I 

120 

Práticas vivenciais do cuidado I Semiologia e semiotécnica da 
enfermagem I 

60 

Atividade interativa multidisciplinar IV -------- 30 
Carga horária total 360 

 
* 5º PERÍODO* 

Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 
Filosofia - EAD -------- 60 
Vigilância á saúde - EAD Enfermagem e o SUS: políticas e 

estratégias de atenção a saúde 
coletiva e da família 

60 

Fundamentos da epidemiologia Enfermagem e o SUS: políticas e 
estratégias de atenção a saúde 

coletiva e da familia 

60 

Ética e exercício da enfermagem -------- 60 
Fundamentos da investigação científica Metodologia da Pesquisa 60 
Práticas integrativas e educativas em saúde Enfermagem e o SUS: políticas e 

estratégias de atenção a saúde 
coletiva e da família 

60 

Atividade interativa multidisciplinar V -------- 30 
Optativa -------- 30 

Carga horária total 420 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX 
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* 6º PERÍODO* 
Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 
Fundamentos da gerência nos serviços de saúde – EAD -------- 60 
Processos e Interações Nutricionais - EAD -------- 60 
Enfermagem e a estratégia de saúde da família Farmacologia aplicada a 

enfermagem; Enfermagem e o 
SUS: políticas e estratégias de 
atenção a saúde coletiva e da 

família;  

90 

Bioquímica aplicada à enfermagem Processos bioquímicos 60 
Práticas vivenciais do cuidado II Enfermagem e o SUS: políticas e 

estratégias de atenção a saúde 
coletiva e da família; Semiologia 

e Semiotécnica II 

60 

Atividade interativa multidisciplinar V -------- 30 
Carga horária total 360 

  
* 7º PERÍODO* 

Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 
Enfermagem nas ações integradas da saúde da criança e 
do adolescente 

Enfermagem e a estratégia de 
saúde da família;  

120 

Enfermagem nas ações integradas da saúde do adulto e 
do idoso 

Semiologia e semiotécnica da 
enfermagem II; 

120 

Fundamentos sobre segurança do paciente - EAD -------- 30 
Práticas vivenciais do cuidado a criança, ao adolescente, 
ao adulto e idoso I 

Semiologia e semiotécnica da 
enfermagem II;  

60 

Atividade interativa multidisciplinar VII -------- 30 
Carga horária total 360 
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* 8º PERÍODO* 
Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 
Enfermagem na atenção aos riscos e agravos da saúde 
da criança e adolescente 
 

Enfermagem nas ações 
integradas da saúde da criança e 

do adolescente 

120 

Enfermagem na atenção aos riscos e agravos da saúde 
do adulto e do idoso 

Enfermagem nas ações 
integradas da saúde do adulto e 

do idoso 

120 

Práticas vivenciais do cuidado a criança, ao adolescente, 
ao adulto e idoso II 

Farmacologia Aplicada à 
Enfermagem; Semiologia e 

semiotécnica II,; Bioquímica 
aplicada à enfermagem  

60 

Atividade interativa multidisciplinar VIII -------- 30 
Carga horária total 330 

 
* 9º PERÍODO* 

Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 
Estágio curricular supervisionado I Enfermagem nas ações 

integradas da saúde da criança e 
do adolescente 

Enfermagem nas ações 
integradas da saúde do adulto e 

do idoso 
Práticas vivenciais do cuidado a 

criança, ao adolescente, ao 
adulto e idoso I 

400 

Orientação e elaboração de TCC I - EAD Fundamentos da investigação 
científica 

30 

Tópicos Especiais - 30 
Carga horária total 460 
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*10º PERÍODO* 
Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 

Estágio curricular supervisionado II 

Microbiologia e imunologia 
humana; Concepção, ciclo vital e 
morte I; Parasitologia; Anatomia 

Humana; Parasitologia; 
Concepção, ciclo vital e morte II; 

Fisiopatologia dos Processos 
saúde-doença; Semiologia e 

semiotécnica da Enfermagem I; 
Primeiros socorros; 

Farmacologia aplicada à 
Enfermagem; Enfermagem e o 
SUS: políticas e estratégias de 
atenção a saúde coletiva e da 

família; Semiologia e 
semiotécnica da Enfermagem II; 
Práticas vivenciais do Cuidado I; 
Fundamentos da epidemiologia; 

Ética e exercício da 
enfermagem; Processos e 
Interações Nutricionais; 

Vigilância á saúde; Enfermagem 
e a estratégia de saúde da 
família; Fundamentos da 

gerência nos serviços de saúde; 
Bioquímica aplicada à 

enfermagem; Práticas vivenciais 
do cuidado II; Enfermagem nas 
ações integradas da saúde da 

criança e do adolescente; 
Enfermagem nas ações 

integradas da saúde do adulto e 
do idoso; Fundamentos sobre 

segurança do paciente; Práticas 
vivenciais do cuidado a criança, 

ao adolescente, ao adulto e 
idoso I; Enfermagem na atenção 
aos riscos e agravos da saúde da 

criança e adolescente; 
Enfermagem na atenção aos 

400 
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MATRIZ CURRICULAR 

riscos e agravos da saúde do 
adulto e idoso; Práticas 

vivenciais do cuidado a criança, 
ao adolescente, ao adulto e 
idoso II; Estágio Curricular 

Supervisionado I. 
Orientação e elaboração de TCC II Orientação e elaboração de TCC 

I 
30 

Tópicos Especiais II -------- 60 
Carga horária total 490 

 
*DISCIPLINAS OPTATIVAS* 

Disciplinas / Atividades Pré-requisito C/H 

Libras (linguagem brasileira de sinais) -------- 30 

Prescrição na atenção básica -------- 30 

Liderança e empreendedorismo na saúde -------- 30 
 

Resumo Geral da Carga Horária Total do Curso superior em  -  UNIFACEX 
Disciplinas C/H 
I - Disciplinas Obrigatórias do Currículo Pleno  3490 
II – Estágio  800 
III - Atividades Complementares (Total): 200 
TOTAL GERAL (I + II + III ): 4090 

 


