PROJETO DE CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU
ENFERMAGEM EM UROLOGIA
Área: Enfermagem
Modalidade: EAD (a distância)
Apresentação do curso:
O curso de especialização na área de enfermagem urologia, envolvem o conhecimento na área
tecnológica e científica da fisiopatologia do o sistema urinário, com o interesse por entender e
aprender mais sobre o tema tem corroborado para muitos estudos na área urológica. É de extrema
importância para a vida a função adequada do Sistema Urinário. A principal função é manter o
estado de homeostasia do organismo regulando os líquidos e eletrólitos, removendo os resíduos e
fornecendo hormônios envolvidos na produção de eritrócitos,metabolismo ósseo e hipertensão. É
comum haver disfunções desse sistema, podendo ocorrer em qualquer idade, sexo e com graus
variados de intensidade, podendo ser uma comorbidade para a vida toda. Visando atender a esta
demanda, o curso Enfermagem em Urologia prepara o aluno para ser um profissional de alta
qualidade para este relevante setor.

Objetivos:
O curso Enfermagem em Urologia objetiva a formação de profissionais dotados de conhecimento
pautados no tecnológico e cientifico, abordando as habilidades para desenvolver as ações e
cuidados voltadas a pacientes urológicos, em diferentes contexto, tanto nas unidades hospitalar,
ambulatorial e domiciliar, além de gerenciar situações cotidianas da equipe assistencial e dos
cuidadores e familiares de pacientes da área de urologia, além de:
✓ Capacitar o enfermeiro para relacionar os aspectos técnico-científicos sobre os principais
temas que orientam a prática em enfermagem em urologia;
✓

Incentivar o enfermeiro a aplicar o aprendizado na área de enfermagem em urologia;

✓

Habilitar o enfermeiro a gerenciar situações cotidianas ao paciente urológico, considerando o
contexto em que este está inserido.
Público-alvo:

Profissionais graduados em enfermagem de instituições públicas ou privadas que tenham interesse
em aprender sistematização de enfermagem urológica, bem como as determinações do Ministério
da Saúde para esta finalidade, de modo a conhecer as principais condições patológicas neste
contexto.
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Organização curricular:

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR

40 h

GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES

40 h

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

40 h

TECNOLOGIA EM SAÚDE

40 h
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ANATOMIA E FISIOLOGIA UROLÓGICA

40 h

ASSISTÊNCIA CLÍNICA E CIRÚRGICA EM UROLOGIA

40 h

PATOLOGIAS UROLÓGICAS E UROGENITAIS

40 h

UROLOGIA AMBULATORIAL

40 h

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM UROLOGIA

40 h

AVALIAÇÃO FINAL

20 h

TOTAL DAS DISCIPLINAS

380 h

Ementas:

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR
EMENTA: O professor do ensino superior e a legislação; A relação professor-aluno e a construção
da afetividade no processo de ensino aprendizagem; Planejar as aulas; Exemplo de plano de
ensino; Procedimentos de ensino; Apresentação do grupo; Apresentação de idéias; Aula expositiva;
Debate
Ensino com pesquisa; Estudo de caso; Estudo dirigido; Seminário; Grupo de verbalização e grupo
de observação (GVGO); Grupos de oposição; Avaliar a aprendizagem do aluno.
GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES
EMENTA: Proporcionar aos profissionais de enfermagem uma visão ampla para o gerenciamento
na gestão de pessoas, que envolvem ações de recrutamento, seleção, capacitação, e
desenvolvimento com visão de valorização e qualificação da equipe multidisciplinar, também ter
conhecimento dos conceitos do processo gerenciamento dos serviços em Enfermagem.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
EMENTA: Tem o objetivo de conhecer o Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) e sua
articulação com a saúde Suplementar; de correlacionar as bases biológicas da saúde com as
bases sociais, numa visão integral do indivíduo em família e coletividades; e de despertar
compreensão sobre a relevância do trabalho em equipe e da articulação em redes de atenção à
saúde.
TECNOLOGIA EM SAÚDE
EMENTA: Aprimorar o conhecimento com foco nos avanços tecnológicos, envolvendo o manejo
dos equipamentos, manutenção preventiva, possibilitando a implementação de estratégias
continuas de capacitação para lidar com os avanços e aprimoramentos neste contexto, com foco
na qualidade da assistência, o uso das tecnologias na enfermagem em UTI, e o manejo para
resolutividade dos potenciais problemas., e agir no cuidado do cliente.
CENTRO UNIVESITÁRIO SÃO CAMILO
www.posead.saocamilo.br

ANATOMIA E FISIOLOGIA UROLÓGICA
EMENTA: Conhecer as Estruturas que compõe o Sistema Urinário e Genital, anatomia e fisiologia
da micção, e semiologia urológica.
ASSISTÊNCIA CLÍNICA E CIRÚRGICA EM UROLOGIA
EMENTA: Abordar as atividades de enfermagem no contexto prático pautados no conhecimento
técnico cientifico com foco ao atendimento ao paciente com doenças urológicas, tanto em contexto
clínico quando cirúrgico, e quanto as particularidades da urologia pediátrica.
PATOLOGIAS UROLÓGICAS E UROGENITAIS
EMENTA: Neoplasias do trato urinário superior e adrenal, neoplasias do trato urinário inferior e
genital, principais doenças do Sistema Urinário e cuidados de enfermagem frente às patologias.
UROLOGIA AMBULATORIAL
EMENTA: Fomentar a importância da realização de atividades de enfermagem no contexto da
sistematizaçãoda assistência de enfermagem no contexto ambulatorial, frente a necessidade de
atendimento ao paciente com doenças crônicas, que necessitam de acompanhamento prolongado

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM UROLOGIA
EMENTA: Infecção urológica, urgências e emergências traumáticas e não traumáticas, e os
cuidados prestados nas situações citadas
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Metodologia e avaliação:
A construção da aprendizagem se dá por meio da nossa plataforma do aluno, onde o
aluno encontrará todo o apoio acadêmico:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fórum;
Vídeo-chat;
Chat;
Sala de aula/Cronograma;
Notas e faltas;
Material de estudos;
Financeiro;
Ocorrências;
Publicações do estudante;
Correio Eletrônico;
Secretaria Virtual;
Avaliação final.

Avaliação final: No final do curso o aluno realizará uma Avaliação online, contendo 30 questões
objetivas por meio do Portal do Aluno.
Essa avaliação aborda de maneira resumida todo o conteúdo aplicado ao longo do curso, e
possui como principal objetivo certificar a evolução do aluno. A data será informada por meio do
cronograma disponível no portal do aluno e para obter aprovação o discente deverá obter nota
igual ou superior a 7,00 (sete).
Após a aprovação em todas as disciplinas e na Avaliação Final, o aluno poderá solicitar, também
no Portal do Aluno, seu Certificado
Corpo docente*:
DOCENTE

TITULAÇÃO

Euni de Oliveira Cavalcanti (Coordenação)

Mestre

Simone Pires Ferreira De Ferreira Batana

Mestre

Ruth da Conceição Costa e Silva Sacco

Mestre

Lorena Campos Santos

Mestre

Bruna Marcela Lima de Souza

Mestre

*Sujeito a alterações
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Certificação:
Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de
25 de novembro de 1997; recredenciado pela Portaria nº. 505, de junho de 2015, publicada no
Diário Oficial da União de 05 de junho de 2015.
Credenciado para oferecimento de cursos na modalidade à distância pela Portaria nº 1.109 de
27 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2015.
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