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1. Evolução Institucional  
 

1.1 Histórico institucional  

 
A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), localizada na Av. D. João 

VI, 275, em Brotas, com atuação circunscrita ao município de Salvador, no estado da Bahia, 

é uma instituição de ensino superior vocacionada para a área da saúde, criada pelo Decreto 

Federal n.º 32.495, publicado em 4 de abril de 1953, regendo-se pela legislação federal 

vigente, pelo estatuto de sua mantenedora e pelo seu regimento geral. 

É mantida pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (FBDC), 

pessoa jurídica de direito privado de duração indeterminada, de fins não econômicos, de 

caráter educacional, cultural, científico e assistencial, sita à Av. D. João VI, 275 - Brotas, 

com estatuto registrado no Cartório de 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

protocolo nº. 8, microfilme nº 32221, no livro A15/rolo 450, em 21 de março de 2011. 

A FBDC, que viria a ser a mantenedora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública, foi criada em 31 de março de 1952, por um grupo de 13 sócios-fundadores 

constituído por médicos, acadêmicos, religiosos e gestores públicos, com forte apoio da 

Santa Casa de Misericórdia da Bahia, do então secretário de Educação e da Saúde do 

estado da Bahia e do Ministério da Educação e da Saúde, respondendo à necessidade 

social regional de formar mais médicos, já que havia uma só escola, com apenas 130 vagas 

disponíveis. 

A oportunidade surgiu com a saída, em 1948, da Faculdade de Medicina da Bahia (1ª 

Faculdade de Medicina do Brasil) do Hospital Santa Izabel, que funcionava como seu 

campo de prática, desde 1893, para um outro hospital, ficando assim disponível um espaço 

construído e equipado para a assistência e para o ensino, contando ainda com médicos e 

pessoal técnico já experiente na formação de novos profissionais. 

A seleção e o início da primeira turma ocorreu em 1953, com a disponibilização de 40 

vagas anuais e o reconhecimento do curso, pelo Ministério da Educação e Cultura, ocorreu 

em 23 de abril de 1958, pelo Decreto nº 43.559, publicado em Diário Oficial da União 

(D.O.U.). 

Em 1964, foram ofertadas 50 vagas anuais e, dois anos depois, firmado um convênio 

com a Santa Casa da Misericórdia que cedeu o imóvel adjacente ao Hospital Santa Izabel 

para o uso da Escola, foram oferecidas 100 vagas anuais. Em 1967, esse número de vagas 

anuais passou para 200, permanecendo assim até hoje.  Até o ano de 1969, a EBMSP 

havia diplomado 485 médicos e 92 sanitaristas, pois, nos primeiros anos da Escola, foi 

oferecido um Curso de Saúde Pública que, com a mudança da legislação, acabou sendo 

extinto. 
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Em 1971, a instituição se inscreveu no Conselho Nacional de Serviço Social, Decreto 

no 254.586 e, após um ano, foi reconhecida como entidade filantrópica pelo Ministério da 

Educação e Cultura. Na mesma época, foram criados os cursos de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, o primeiro com 70 vagas e, o segundo, com 30. O funcionamento do curso de 

Fisioterapia foi autorizado em 1971, sendo reconhecido em 1º de setembro de 1975 e 

passando a oferecer 70 vagas em 1979.  O de Terapia Ocupacional também obteve 

autorização de funcionamento em 1971, seu reconhecimento ocorreu em 1º de setembro 

de 1975 e, posteriormente passou a oferecer 60 vagas anuais. Atualmente esse curso não 

está sendo ofertado por inexistência de demanda.  

Em 1973, a Instituição recebeu o título de Utilidade Pública nos âmbitos federal, 

estadual e municipal. No mesmo ano, funcionou também a primeira especialização em 

Medicina do Trabalho, que foi ministrada durante os anos de 1973 a 1982, pós-graduando 

448 médicos. 

Um marco importante na história da Instituição foi a inauguração do IPERBA (Instituto 

de Perinatologia da Bahia), em 1975, maternidade idealizada com a finalidade de ampliar 

o atendimento em obstetrícia, em especial de alto risco, no estado da Bahia e aumentar os 

campos de prática para a formação de médicos. O hospital recebeu o primeiro aparelho de 

ultrassonografia da Bahia, doado pelo governo da Suíça. Em 1986, a FBDC repassou todo 

o patrimônio do IPERBA para o governo do estado.   

Desde a década de 1970 atua em parceria com o Instituto Brasileiro de Oftalmologia 

e Prevenção da Cegueira – IBOPC, que possui um hospital especializado, apoiando o 

programa de residência em oftalmologia, reconhecido nacionalmente pela sua qualidade. 

Ainda, em 1975, foi adquirido o terreno e o prédio do antigo Preventório Santa 

Terezinha, em Brotas, que, ao longo dos anos, transformou-se em um grande ambulatório 

docente-assistencial: o Ambulatório Docente-Assistencial da Bahiana  Multiprofissional 

(ADAB Multiprofissional), do qual fazem parte as Clínicas de Fisioterapia, Psicologia e 

Terapia Ocupacional, localizado na Unidade Acadêmica Brotas e oferecendo os mais 

diversos serviços em mais de 20 especialidades médicas as áreas de puericultura, pré-

natal, em psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, vacinas e 

exames laboratoriais, com conforto, qualidade e humanização do atendimento.  

No ADAB Multiprofissional funcionam centros de referência em assistência e 

pesquisa, tais como o de Reumatologia, o do Assoalho Pélvico, o de Distúrbios Miccionais, 

o de Cardiologia, o Centro de Referência para atendimento integrado e multidisciplinar de 

indivíduos portadores de HTLV-1, dirigidos por professores pesquisadores de 

reconhecimento internacional onde atuam alunos de graduação e de pós-graduação em 

formação. Neles, a população é atendida por especialistas reconhecidos e são 
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desenvolvidas pesquisas de grande relevância, inclusive em colaboração com outros 

centros de pesquisa nacionais e internacionais. O Centro de HTLV-1, o primeiro criado pela 

escola, em 2002, mantém convênio com a Fiocruz-Ba e pode ser considerado um marco 

na história da entrada da Escola Bahiana no mundo restrito das instituições de ensino que 

oferecem pós-graduação stricto sensu, em especial na área médica, formando 

pesquisadores para toda as regiões Norte/Nordeste.  

No fim dos anos 1990, foi construído o Ambulatório Docente-Assistencial da Bahiana 

em Odontologia - ADAB Odontologia, localizado na Unidade Acadêmica Cabula, que 

oferece assistência odontológica em várias especialidades, além de ensino e pesquisa. 

Esse ambulatório supera a capacidade instalada do município, realizando cerca de 200 

atendimentos e procedimentos diários em saúde bucal, incluindo cirurgias, sendo mais de 

95% totalmente gratuitos. Em convênio com a Secretaria Estadual de Saúde amplia a 

formação dos graduandos e pós-graduandos em odontologia, inserindo docentes e 

discentes no Hospital Geral Roberto Santos do estado da Bahia, em regime de internato e 

de residência iniciada em 2009, realizando cirurgias bucomaxilofaciais de grande porte.  

Também, na segunda metade dessa década, foi iniciado um trabalho de extensão no 

distrito de Pau da Lima, populoso bairro da periferia de Salvador, que seria o embrião do 

futuro Complexo Comunitário Vida Plena – CCVP e responsável pela inclusão da disciplina 

Saúde da Família no currículo do curso de Medicina, em 2000, tornando a EBMSP a 

primeira escola do Brasil a ter esse novo componente curricular.  

Em 2006, junto com o CCVP, criou a residência multiprofissional em Saúde da Família, 

desde 2013, denominada Clínica da Pessoa e da Família, sendo que, no CCVP, a Escola 

mantém com recursos próprios cinco equipes de saúde da família.  Alunos de graduação 

de diversos cursos e também de pós-graduação, incluindo a residência multiprofissional, 

cuidam de 5.890 famílias, atendem mais de 21.000 pessoas, num programa exemplar, 

dentro da estratégia de Saúde da Família. 

Os ADABs prestam mais de 80% de seus atendimentos ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), sendo que, por meio dessa rede de serviços, que inclui o CCVP, são realizados, 

anualmente, cerca de 80 mil atendimentos totalmente gratuitos. O principal suporte para o 

ensino e a pesquisa são, portanto, essas atividades de extensão ligadas às práticas 

assistenciais e educativas, nas quais se realizam mais de mil atendimentos e 

procedimentos diários e são desenvolvidos projetos investigativos e programas de 

formação dos profissionais em todos os níveis acadêmicos.  

Os serviços oferecidos à comunidade, por esses ambulatórios, alcançaram grande 

dimensão: em 2014, foram realizados pelo SUS, no ADAB Multiprofissional, 53.492 

consultas médicas, 63.042 procedimentos e 358.156 exames laboratoriais, 4.142 consultas 
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e sessões de psicologia, 4.526 consultas e sessões de terapia ocupacional, 16.800 

procedimentos em fisioterapia e 439 consultas de fisioterapia, além de aproximadamente 

60.910 gratuitos. No ADAB Odontológico foram realizados 29.359 consultas e 

procedimentos gratuitos. 

Outras ações importantes de saúde acontecem dentro do Programa Interdisciplinar 

Candeal, nos territórios de Brotas e Cabula-Beiru. São práticas educativas em parceria com 

pontos da rede formal de assistência do SUS e em parcerias intersetoriais com escolas 

públicas, comunitárias e associações de bairro. O programa, iniciado no segundo semestre 

de 2006 como projeto de extensão, hoje faz parte da matriz curricular de todos os cursos, 

com a participação de mais de 300 alunos e 21 professores atuando em 25 grupos 

(crianças, idosos, saúde do trabalhador, pré-adolescentes e adolescentes, portadores de 

HTLV, portadores de diabetes e hipertensão, pessoas com deficiência, gestantes, 

tabagismo, redução de danos e agentes comunitários), numa ação interdisciplinar e 

intercursos que possibilita uma rica experiência de trabalho em equipe multiprofissional de 

saúde. 

A infraestrutura necessária para suportar esse crescimento levou a Escola, 

inicialmente instalada em Nazaré, a construir, de 1998 a 1999, uma nova unidade 

acadêmica, em seu terreno de Brotas, para abrigar os cursos de graduação e pós-

graduação em expansão, novas clínicas para as práticas necessárias e uma biblioteca.  

Também, em 1999, foi implantada, nessa unidade, a coordenação de pós-graduação, 

pesquisa e extensão que, no momento, devido ao grande crescimento institucional, está 

em fase de desdobramento em três coordenações específicas: Coordenação de Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação, Coordenação de Pesquisa e Inovação e Coordenação de 

Extensão.  

Em Brotas também foi adquirido, em 1997, um imóvel onde está instalada a 

Coordenadoria Geral da FBDC, o Núcleo da Qualidade, a Assessoria de Planejamento – 

ASPLAN, as Coordenações de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, de 

Desenvolvimento de Pessoas, de Comunicação e Marketing, Jurídica e Administrativo-

Financeira, a Diretoria da EBMSP, o Departamento Jurídico, o Núcleo de Comunicação – 

NUCOM, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais – CEDETE, com sala 

de videoconferência e estúdio.  

Encontram-se em fase de implantação o Núcleo de Comunicação Científica – NUCC 

e o Núcleo de Relações Acadêmicas Institucionais e Internacionalização – REAI. A 

Comissão Própria de Avaliação - CPA está sendo transferida do Pav. III da UA Brotas para 

funcionar junto a esses núcleos, também na coordenadoria.  

 Na Unidade Acadêmica Brotas funcionam, atualmente, os cursos de graduação de 
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Medicina, Fisioterapia, Psicologia, parte da Enfermagem e da Biomedicina e diferentes 

cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, além do ADAB Multiprofissional com suas 

diversas clínicas.  Aqui também se encontram a Secretaria Geral, a Secretaria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, a Coordenação de Pesquisa e Inovação, o Núcleo de 

Iniciação Científica e Tecnológica – NICTEC, implantado em 2015, o Núcleo de Projetos 

em Saúde – NUSP, implantado em 2012, e o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, 

implantado em 2011. Há, ainda uma Unidade Administrativo-financeira e o Departamento 

de Recursos Humanos. 

Em 1998, foi comprado um amplo terreno, com uma reserva de Mata Atlântica, 

situado no Cabula e iniciada a construção de mais uma unidade acadêmica, com prédios 

dedicados aos cursos, biblioteca e memorial, área de convivência e auditórios, com um 

pequeno Centro de Convenções, além do ambulatório para as práticas do curso de 

Odontologia.  

Na Unidade Acadêmica Cabula funcionam, no momento, os cursos de Odontologia, 

Biomedicina, Enfermagem, os 1.º e 2.º semestres dos cursos de Medicina e Fisioterapia e, 

em 2015.2, o 1.º semestre de Educação Física, além de diversos cursos de pós-graduação, 

incluindo o mestrado profissional de Odontologia, cursos de extensão, qualificação e 

aperfeiçoamento profissional e o ADAB-Odontológico. Diferentes eventos científicos e 

culturais são realizados nas instalações do Centro de Convenções da Bahiana, aí 

localizado. Encontra-se em fase de estudos a implantação do Museu da Saúde da Bahiana, 

na área do Memorial. 

Hoje, a Instituição está autorizada a ofertar oito cursos de graduação: Medicina, 

Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, em 

2015.2 e Terapia Ocupacional (suspenso temporariamente), buscando assim as pré-

condições para ser tornar uma universidade.   

Nessa mesma direção, também oferece três programas de pós-graduação stricto 

sensu, autorizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES): o Mestrado em Tecnologias em Saúde, autorizado em dezembro de 2011; o 

Mestrado Profissional em Odontologia, iniciado, em 2006, e o Mestrado e Doutorado em 

Medicina e Saúde Humana, implantado em  2000, com o objetivo de formar mestres e 

doutores pesquisadores para uma região, ainda muito carente de cursos stricto sensu, em 

especial na área de Medicina, e prepara-se para submeter dois novos programas para 

autorização da CAPES, Mestrado Profissional em Fisioterapia  e o Doutorado em  

Tecnologias em Saúde, ampliando, assim, o número de programas necessário para sua 

pretensão de se tornar uma universidade.   

Oferece também pós-graduação lato sensu, com 17 cursos e 35 turmas de alunos, 
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além de três residências, uma de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e duas 

multiprofissionais:  Multiprofissional em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Clínica da 

Pessoa e da Família, visando à formação continuada dos profissionais e melhor preparação 

para o mercado de trabalho. Tem ainda vários cursos de extensão de aperfeiçoamento e 

qualificação, realizados durante o ano. 

Atualmente, portanto, a IES conta com três unidades acadêmicas (UA) situadas em 

diferentes regiões da cidade: Unidades Acadêmicas Brotas, Cabula e Nazaré. Com a 

migração de parte dos cursos de graduação para as outras unidades, na UA Nazaré, a mais 

antiga, os espaços foram reformados para a instalação, em 2012, das novas estruturas do 

Laboratório de Bioquímica dos Orgânulos Celulares, do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Prof. Celso Figuerôa – NEP-CEF, do Núcleo de Biotecnologia, Bioprospecção e 

Propriedade Intelectual (NBBio), do Labirinto – Laboratório de Autismo, todos em processo 

inicial de transferência, provavelmente para o Parque Tecnológico da Bahia, devido a 

questões ligadas ao convênio com a Santa Casa de Misericórdia, que encontra-se sob 

judice. Outros setores que também estavam alocados nessa unidade como o Núcleo de 

Documentação - NUDOC e o Centro de Atenção à Juventude – CAJU também encontram-

se em processo de transferência para outra unidade.  

A EBMSP conta com 496 docentes, dos quais 67 % têm titulação stricto sensu. Os 

demais professores, 33 % do corpo docente, têm o título de especialista na área de atuação 

do curso que lecionam. Ressalta-se que todos os docentes da IES são contratados em 

regime de trabalho integral ou parcial, sendo que 33% encontram-se no regime integral e 

67 % no regime parcial, com mínimo de doze horas semanais.  

A IES tem 2.766 alunos de graduação e 775 de pós-graduação. Já diplomou a maior 

parte dos médicos da Bahia - 8.705, 1.873 fisioterapeutas, 602 terapeutas ocupacionais, 

561 psicólogos, 1.191 odontólogos, 306 enfermeiros e 471 biomédicos, assim como já 

titulou 216 mestres e 49 doutores na sua pós-graduação stricto sensu, sendo que na 

especialização, incluindo a residência, já certificou mais 1.500 especialistas em diversas 

áreas. Possui 666 funcionários técnico-administrativos.  

O corpo docente e discente da IES é apoiado por diferentes modalidades de bolsas, 

tais como: iniciação científica, monitoria, programas de educação tutorial, PET/Saúde-

Redes de Atenção Urgência e Emergência, especialização, mestrado, doutorado, pós-

doutorado, bolsas de produtividade científica FUNADESP e também incentivos para 

publicações, participação em eventos, cursos de extensão e cursos de graduação e pós-

graduação.  

A Escola possui também um Programa Institucional de Desenvolvimento Docente 

(PROIDD) bem estruturado e consolidado, com suas primeiras ações iniciadas em 2001, a 
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partir da reforma curricular do curso de Medicina iniciada no ano de 1999.  O PROIDD 

realiza, entre outras atividades, um Fórum Pedagógico anual, cuja 11.ª edição será 

realizada em agosto de 2015.  

Voltado para os profissionais técnico-administrativos, mas também atingindo parte 

do corpo docente, em especial aquele ligado à gestão, o Departamento de RH promove um 

programa de treinamento e capacitação também consolidado, a partir da avaliação de 

desempenho por competências, realizada anualmente, com seu corpo docente e técnico-

administrativo e um Encontro Anual de Colaboradores cuja 3.ª edição será em dezembro 

de 2015. 

Desde 1998, quando implantou a coordenação de pós-graduação, pesquisa e 

extensão, a EBMSP vem aumentando e aprimorando a oferta de cursos de qualificação 

profissional, de aperfeiçoamento, de especialização, de mestrado e doutorado oferecidos 

aos profissionais graduados e, em especial, aos seus próprios professores, buscando 

qualificá-los. Isso propiciou maiores oportunidade de integração entre discentes e docentes 

da graduação e pós-graduação em projetos de pesquisa, fortalecendo o Programa de 

Iniciação Científica (PIC), cuja primeira Jornada de IC foi realizada em 2002, sendo que a 

13.ª edição será realizada em outubro de 2015, junto com o 5.º Fórum de Pesquisadores, 

a 15.ª Mostra Científica e Cultural e o 2.ª Mostra de Extensão. 

Cumprindo com seu planejamento estratégico para dar conta da visão de transformar 

a Escola em uma universidade, uma forte área de pesquisa e inovação veio sendo gestada 

e implantada agora, em 2015, como uma área específica, com coordenação própria – a 

Coordenação de Pesquisa e Inovação. Nessa direção, foi criado, em 2011, o Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) e, em 2012, o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Saúde (NUPS).  

A comunidade tem acesso, também, ao sistema de WebTV da CAPES, 

temporariamente suspenso por questões técnicas. O objetivo é estimular e dar suporte ao 

espírito investigativo da comunidade acadêmica por meio da divulgação de oportunidades 

de fomento e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos e produtos e a elaboração 

de relatórios para prestação de contas.  Por meio desse conjunto de ações, na busca de 

soluções para os problemas reais enfrentados pela comunidade assistida, vem 

consolidando-se uma grande estrutura para incentivo aos projetos e ações científicas, 

fortalecendo convênios e parcerias interinstitucionais. A Escola mantém, ainda, dois 

comitês de ética, um para pesquisa em seres humanos e, outro, em animais de 

experimentação. 

As pesquisas desenvolvidas na Escola estão integradas ao ensino e à extensão e 

são desenvolvidas por docentes e discentes da graduação e da pós-graduação, utilizando 

infraestrutura própria e de parceiros, por meio de vários convênios com instituições de 



12 

 

referência nacional, como a Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal da Bahia, a 

Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o SENAI-

CIMATEC, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Campinas 

e a Universidade São Paulo. 

A EBMSP promove ações de internacionalização a partir da promoção de parcerias, 

programa de intercâmbio e mobilidade acadêmica com IES internacionais, tais como: a 

International Euroam Community, Harvard Medical School, University of Toronto, Weill 

Cornell Medical Colege, University of Maryland, Erasmus Universsiteit Rotterdam, St. 

James’s Hospital Dublin Ireland, Groupe Hospitalier Henri Mondor, Jackson Memorial 

Hospital, Universidad Autónoma de Colombia e Insituto Allegheny General Hospital, por  

meio dos quais a comunidade acadêmica tem a oportunidade de produzir conhecimento em 

saúde, aplicado às necessidades reais da população e também realizar intercâmbios para 

aperfeiçoamento e qualificação. Dentre outras ações de internacionalizações, a EBMSP 

oferece o Programa Ciência sem Fronteiras, implantado em 2012, com participação de 40 

alunos da graduação.  

Com relação ao desenvolvimento tecnológico da IES, a EBMSP é única instituição 

particular participante dos laboratórios compartilhados do Parque Tecnológico da Bahia, 

vem fortalecendo sua integração com os centros de excelência em pesquisa e 

desenvolvimento regionais, ampliando sua articulação com o setor produtivo no âmbito da 

inovação através de seu Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).   

Abriga 31 grupos com 142 linhas de pesquisa, mais de 300 projetos de 

desenvolvimento e oito revistas científicas eletrônicas de acesso livre (Open Journal 

System) no sistema eletrônico de editoração de revistas (SEER), recomendado pela 

CAPES, do Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), para divulgação do conhecimento produzido intra e extramuros. No 

momento, está em fase de implantação o seu Repositório Institucional.  

A comunidade acadêmica desfruta ainda do acesso a importantes fontes e redes 

cooperativas de pesquisa como a Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) da Rede 

Nacional de Pesquisa (RNP). Integra a Rede Brasileira de Bibliotecas da Área e a Rede de 

Apoio à Educação Médica, além de dispor do acesso ao Portal de Periódicos da CAPES 

(local e remoto). Integra, também, a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), tendo 

inaugurado, em fevereiro de 2013, pelo Ministro da Saúde, seu Núcleo de Telemedicina e 

Telessaúde da Bahiana – NUTESB. Participa de 13 SIGs - Grupos de Interesse Especiais, 

ligados à RUTE, sendo o mais recente o da Rede Brasileira de Análise e Tecnologias em 

Saúde – REBRATS. 
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Sustentando seu compromisso social com a divulgação do conhecimento, mantém, 

na Internet, um canal de informações sobre saúde e qualidade de vida para a comunidade 

leiga – o Portal iSaúde que se localiza dentro do Portal iBahia (maior portal da Bahia), com 

artigos, entrevistas e comentários de professores e outros profissionais da área, 

assessorados por uma equipe própria de jornalistas.  

A EBMSP diferencia-se pela sua principal forma de ingresso na graduação, desde 

2009, com o Processo Seletivo Formativo (PROSEF), constituído por uma Fase Vivencial 

e uma Fase Avaliativa – o que dá ao candidato a oportunidade de aprofundar a reflexão 

sobre a sua escolha profissional. Esse processo seletivo, único no país, reflete a missão e 

os valores da EBMSP e agrega valor ao processo de formação do sujeito, mesmo antes do 

seu ingresso no ensino superior.  

Respeitando os princípios de formação e diretrizes nacionais e internacionais para 

profissionais de saúde, priorizando a qualificação docente para o ensino e a pesquisa e a 

formação de profissionais sensíveis e humanos para a atenção e o cuidado da saúde 

humana, tem grande reconhecimento regional e nacional de sua tradição e qualidade de 

ensino, pesquisa e extensão com um forte caráter humanitário e assistencial à população 

baiana, cumprindo assim sua parcela de responsabilidade social para o desenvolvimento 

das ciências e da sociedade com a qual se articula.  

Nessa trajetória histórica, ações, proposições e atividades são guiadas pelo Plano 

de Desenvolvimento Institucional, atualizado anualmente, revisado a cada cinco anos e 

acompanhado sistematicamente pela Assessoria de Planejamento (ASPLAN), com dados 

obtidos da Comissão Própria de Avaliação (CPA), dos serviços de ouvidoria, dos órgãos 

colegiados, em especial dos Conselhos de Série e dos diversos grupos de trabalho do 

Planejamento Estratégico.  

1.2. Missão      

 
Ser uma instituição de ensino vocacionada para a área da saúde, formando 

profissionais qualificados com base em princípios e valores éticos e humanísticos, em uma 

perspectiva individualizada e transdisciplinar. 

Cumprir sua responsabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento 

sociocultural e ambiental, buscando atender às demandas da sociedade, a partir de ações 

diferenciadas de ensino, pesquisa e extensão. 
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1.3 Visão 

Ser uma universidade vocacionada para a saúde, referência nacional e internacional, 

com excelência no ensino, pesquisa, extensão e consultoria.  

 

1.4 Valores 

Servir: 

 Disponibilizar-se a ouvir e a acolher as pessoas em suas diferenças, demandas e 

necessidades, comprometendo-se com a resolutividade e com o código de ética da 

instituição; 

 Utilizar-se, prontamente, de todas as possibilidades e alternativas do conjunto dos 

serviços oferecidos pela instituição e, quando não possível, dar encaminhamento 

responsável na busca da solução; 

 Diante de novas situações/problemas buscar soluções e/ou alternativas inovadoras. 

 

Empreender: 

 Ser responsável por seu processo de trabalho, atuando de forma proativa e 

persistente na busca de soluções e alternativas para os problemas, gerando 

resultados para todos os envolvidos; 

 Estar aberto às mudanças e novas ideias, comprometendo-se com os processos de 

transformação; 

 Enxergar os problemas como desafios e oportunidades de crescimento pessoal, 

profissional e institucional. 

 

Aprender e Ensinar: 

 Disponibilizar-se para aprender com erros e acertos, compartilhando a sua 

experiência e contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos, 

fortalecendo a instituição como uma comunidade de aprendizagem; 

 

Comunicar: 

 Comunicar-se de forma franca e objetiva, assegurando a transparência e os 

entendimentos necessários para relações interpessoais e institucionais de 

qualidade, agregando credibilidade nas relações e respeito mútuo. 
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1.5 Estrutura Organizacional 
 

 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública dispõe de organização formal e 

modelo de gestão participativa que visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade 

para responder às suas necessidades e às exigências da gestão contemporânea. Tal 

modelo permite, ainda, ampliar a transparência, a autonomia e a representatividade dos 

órgãos de gestão e colegiados, a participação de docentes, discentes, técnico-

administrativos e a sociedade civil organizada. 

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 

formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, inter-relacionadas e 

direcionadas à qualificação da gestão, possibilitando o desenvolvimento e a 

sustentabilidade institucional. 

As instâncias de deliberação e de execução foram concebidas com poucos níveis 

hierárquicos, buscando tornar mais fácil a comunicação, exigindo menor controle 

burocrático, facilitando a gestão de processos e de rotinas e a delegação de competências, 

resultando em maior envolvimento da comunidade acadêmica, técnica e administrativa. 

Essa estrutura permite instaurar processos de decisão mais ágeis, com a participação dos 

diferentes segmentos da comunidade interna, delegando, a cada um dos setores, 

autonomia e responsabilidade pelas decisões adotadas.  

Em relação aos órgãos colegiados, o Conselho Superior (CONSUP) tem sua 

composição pautada na normativa legal e sua agenda de reuniões obedece a um calendário 

previamente estabelecido, respeitando a periodicidade prevista no regimento. 

Eventualmente, são convocadas reuniões extraordinárias, em função das necessidades 

emergenciais. As convocações dos conselheiros preservam os prazos regimentais, ocasião 

em que tomam ciência da pauta.  

O CONSUP, órgão de natureza normativa e deliberativa e de instância final para todos 

os assuntos acadêmicos, é constituído dos seguintes membros: diretor da IES; vice-diretor; 

coordenador de graduação; coordenador de pós-graduação, pesquisa e extensão; 

coordenador de desenvolvimento de pessoas; coordenadores dos cursos de graduação; 

três representantes dos Conselhos de Integração Curricular dos cursos de graduação, 

escolhidos entre os seus pares; dois representantes dos órgãos suplementares; um 

representante das coordenações dos cursos de pós-graduação stricto sensu, escolhidos 

entre os coordenadores dos programas em funcionamento; um representante da 

mantenedora; um representante do corpo discente. Essa composição será alterada após 

aprovação do novo Regimento Geral.  
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Os representantes dos diversos segmentos da IES, indicados pelos seus respectivos 

pares, são escolhidos a cada dois anos, permitida a recondução. O representante do corpo 

discente é escolhido para mandato de um ano, pelos representantes estudantis que 

integram todos os Conselhos de Integração Curricular da IES, entre seus pares dos 

respectivos conselhos. O CONSUP é presidido pelo diretor que o convocará por escrito, 

salvo motivo de excepcional urgência, com a antecedência mínima de 48 horas, declarando 

a ordem do dia.  

Os Núcleos Docentes Estruturantes, os Conselhos de Integração Curricular, os 

Núcleos Curriculares e os Conselhos de Série têm papel relevante na gestão acadêmica 

dos cursos de graduação e reúnem-se com a periodicidade prevista no regimento ou 

extraordinariamente, quando houver necessidade justificada. Os seus integrantes são 

convocados com antecedência, momento em que tomam ciência da pauta. Os órgãos 

colegiados dispõem de autonomia em relação à mantenedora na tomada de decisões 

referentes a assuntos de sua competência.  

Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) são órgãos consultivos responsáveis pela 

gestão e acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico do Curso (PPC). É composto 

por professores e pela coordenação do curso, que respondem diretamente pela criação, 

implantação, acompanhamento e avaliação do PPC, conforme Portaria MEC nº 147/2007. 

As normas do NDE foram aprovadas pelo CONSUP. 

As atribuições do NDE são: fazer a gestão da elaboração do Projeto Político- 

Pedagógico do curso, definindo sua concepção e seus fundamentos; estabelecer o perfil 

profissional do egresso do curso; atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação nos Conselhos de 

Integração Curricular (CIC), sempre que necessário; supervisionar as formas de avaliação 

e acompanhamento do curso definido pelo CIC; analisar e avaliar os planos de ensino dos 

componentes curriculares, em parceria com a supervisão pedagógica e a coordenação de 

curso; promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

curriculares estabelecidos pelo projeto pedagógico e acompanhar a indicação ou 

substituição de docentes, quando necessário. 

Os Conselhos de Integração Curricular são órgãos consultivos e deliberativos, no 

âmbito de cada curso de graduação, articulando as atividades desenvolvidas pelos 

respectivos Núcleos Curriculares que o integram. É composto por: coordenador do curso 

de graduação; chefes dos núcleos curriculares que integram o curso de graduação; um 

representante do corpo discente, escolhido para mandato de um ano, pelos representantes 

estudantis que integram todos os Núcleos Curriculares, entre seus pares dos respectivos 

núcleos. O Conselho de Integração Curricular reúne-se, ordinariamente, no mínimo, a cada 



17 

 

semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador de curso, por 

iniciativa própria ou a requerimento de um terço dos membros que o constituem, 

objetivando deliberar sobre o assunto específico.  

Compete ao Conselho de Integração Curricular: supervisionar a execução dos planos 

e das atividades desenvolvidas pelos respectivos Núcleos Curriculares, objetivando 

promover sua necessária integração; acompanhar, periodicamente, a execução do 

calendário escolar; propor normas complementares das atividades acadêmicas; deliberar 

sobre os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos respectivos núcleos, em 

matéria didático-científica; propor alterações no projeto político-pedagógico do curso, em 

consonância com o PDI e o PPPI; deliberar sobre a criação, fusão ou extinção de matérias 

ou disciplinas no âmbito do curso; aprovar a matriz curricular do curso, decidindo sobre 

questões relativas à sua aplicabilidade, observadas as Diretrizes Curriculares, fixadas pelo 

Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação.  

Os Conselhos de Integração Curricular elegem os três representantes junto ao 

CONSUP. Os Núcleos Curriculares são constituídos por conjuntos de Componentes 

Curriculares associados por critérios de campos de saber, proximidade espacial e temporal 

na Matriz Curricular ou áreas de interesse, definidos no âmbito de cada curso e compostos 

pelos docentes dos Componentes Curriculares, que o integram e um representante do 

corpo discente. Possuem um chefe e um vice-chefe, escolhidos entre os docentes que o 

compõem, para um mandato de dois anos. O representante discente deve ser um aluno 

que esteja participando diretamente das atividades curriculares do respectivo núcleo e 

escolhido pelos representantes discentes dos Conselhos de Série com mandato de seis 

meses ou de um ano. Os Núcleos Curriculares reúnem-se, ordinariamente, no mínimo, a 

cada semestre e, extraordinariamente, quando convocados. Compete aos Núcleos 

Curriculares: analisar as ementas, os programas e os planos de ensino de seus 

componentes curriculares/disciplinas, fazendo sugestões e propondo alterações, quando 

pertinentes; acompanhar o desenvolvimento das atividades referentes ao núcleo; 

manifestar-se a respeito dos requerimentos encaminhados por alunos e/ou professores, em 

matéria didático-científica; propor e executar projetos de pesquisa e extensão. Os 

Conselhos de Série, no âmbito de cada curso, têm por objetivo dar suporte à implantação 

das ações acadêmicas e são compostos por três representantes do corpo docente da série, 

um supervisor pedagógico e dois discentes da série. Os representantes discentes são 

escolhidos pelos seus pares da série, sendo um deles designado como membro efetivo e 

o outro como suplente para participação nos Núcleos Curriculares.  
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1.6 Secretaria Acadêmica  

 

As secretarias acadêmicas dos cursos de graduação e as secretarias acadêmicas de 

pós-graduação, pesquisa, inovação e extensão estão localizadas nas Unidades Brotas e 

Cabula.  Têm como missão atender aos alunos dos cursos sob sua responsabilidade e 

garantir suporte para que as atividades acadêmico-pedagógicas possam ser realizadas 

plenamente. São responsáveis pelo acompanhamento e registro dos dados acadêmicos 

dos alunos.  Coordena também os processos de matrícula de alunos veteranos e calouros, 

assim como a inscrição para os Processos Seletivos de Transferência Interna, Externa e 

Matrícula Especial - Portador de Diploma.  

 

Registro Acadêmico 

 

O registro dos dados acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação é de 

responsabilidade das secretarias acadêmicas sob a supervisão da secretaria geral. 

O Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NURCA) é responsável por gerenciar os 

dados acadêmicos no que tange à vida acadêmica dos alunos. Atualmente, o NURCA é 

subdividido em duas frentes de gerência, que são:  

 NURCA/Sistema é o setor que gerencia o Sistema Operacional Acadêmico. O 

software utilizado é o Sistema de Automação e Gerência do Ensino Superior – 

SAGRES ACADÊMICO que tem como objetivo alimentar os dados relativos à vida 

acadêmica dos alunos desde a matrícula – dossiê do aluno – até a integralização da 

carga horária dos períodos do curso, o que permite a certificação e a diplomação.  

 NURCA/Documentação é responsável pelo registro de diplomas, de certificação e 

colação de grau, após a integralização da carga horária dos cursos, pelo NURCA 

Sistema.  

 

Principais Processos de Registro 

 

Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NURCA/Sistema) 

 Matrícula de ingressantes: é realizada via web com o registro dos dossiês 

pessoais dos ingressantes no Sagres Acadêmico (início da vida acadêmica). 

 Matrícula de alunos veteranos: realizada via web com a oferta dos 

componentes curriculares a serem cursados no semestre de referência. 

 Registro e homologação das matrizes curriculares dos cursos de graduação e 

pós-graduação, de acordo com o semestre e o período. 
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 Controle dos registros de cancelamento e trancamento. 

 Homologação da integralização dos currículos para fins de certificação, 

diplomação e colação de grau. 

 Expedição de histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 Emissão de relatórios com base no registro do sistema.  

 

Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NURCA/Documentação) 

 Confecção de certificados e declarações dos cursos de graduação, pós-

graduação e extensão. 

 Confecção de diplomas. 

 Registro de certificados e diplomas dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 Registro de colação de grau. 

 

Secretarias Acadêmicas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação 

 

 Gerenciamento das cadernetas eletrônicas 

 Acompanhamento dos registros dos planos de aula (caderneta eletrônica) 

 Monitoramento do registro das notas e avaliações, pelos professores, nas 

cadernetas eletrônicas. 

 Monitoramento do fechamento das cadernetas, pelos professores, no fim dos 

períodos ou semestres.  

 

O registro de dados no sistema Sagres Acadêmico permite a emissão de documentos 

em meio eletrônico com a validação da Instituição usando o certificado digital. 

 

Secretaria Digital 

 

O projeto de implantação da Secretaria Acadêmica Digital consiste na digitalização de 

toda a documentação acadêmica, inclusive de todo o arquivo físico já existente, além de 

utilizar assinatura e certificação digital dos documentos acadêmicos em meio eletrônico, a 

fim de promover o aprimoramento de seus processos de armazenamento e consulta de 

dados com validação jurídica. 

O meio eletrônico chegou a todos os seguimentos da sociedade e, também, se tornou 

uma realidade na rotina da nossa Instituição, apresentando-se como um recurso eficaz, 

dinâmico e seguro para seus usuários. Assim, a digitalização, a assinatura e a certificação 

digital constituem-se importantes ferramentas tecnológicas capazes de oportunizar a 
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excelência do atendimento e a perpetuidade dos documentos dos quais as secretarias são 

depositárias. 

São objetivos da digitalização: 

 Implantar novas técnicas de arquivamento e busca de documentos acadêmicos e 

institucionais;     

 Recuperar de forma rápida e segura os documentos digitalizados, desde os dados 

mais recentes e todo o legado que se encontra sob a responsabilidade das 

secretarias; 

 Facilitar a consulta aos dados acadêmicos e reduzir o tempo de atendimento dos 

colaboradores nas secretarias; 

 Garantir a perpetuidade dos documentos acadêmicos de acordo com a legislação 

educacional vigente; 

 Promover a utilização das ferramentas tecnológicas mais avançadas no contexto das 

secretarias acadêmicas; 

 Gerenciar o controle, o acesso e a distribuição dos dados acadêmicos em meio 

eletrônico; 

 Permitir a portabilidade e simultaneidade no acesso de informações, além de maior 

conectividade entre as secretarias acadêmicas e a secretaria geral; 

 Promover a padronização dos procedimentos de arquivo da documentação 

acadêmica e institucional na modalidade virtual; 

 

A metodologia adotada para a implantação do projeto da secretaria acadêmica digital 

consistiu na criação e manutenção de um Núcleo de Documentação - NUDOC (PORTARIA 

FBDC 04/2012) que irá centralizar o processo de gerenciamento do arquivo digital através 

da digitalização dos documentos acadêmicos em papel gerados diariamente no contexto 

das secretarias juntamente com todo legado existente nos arquivos físicos.  

 

As rotinas do processo de digitalização consistem nos seguintes passos:  

 Solicitação dos documentos físicos na respectiva secretaria acadêmica; 

 Organização dos documentos (seguindo ordem específica pré-determinada); 

 Digitalização em scanner; 

 Indexação de documentos à respectiva matrícula disposta em tabela KOFAX (em 

caso de dossiê acadêmico); 

 Exportação de lotes do KOFAX para os computadores, em pastas pré-determinadas 

pelo sistema; 
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 Assinatura de documentos eletrônicos, utilizando certificado digital com valor legal, 

através do Stoque Singer - procedimento executado pela secretária geral, que dispõe 

de assinatura digital, com certificação legal; 

 Importação de documentos dos computadores para o software de gerenciamento de 

arquivos digitais, o Stoque ECM 1.0.13.8 em concomitância com o processo de 

indexação no software livre Alfresco; 

 Recuperação de documentos, utilizando o Stoque ECM 1.0.13.8/Alfresco. 

1.7 Projeto Pedagógico Institucional 

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI), como parte integrante e indissociável do 

PDI, orienta todas as políticas originadas nos segmentos e instâncias institucionais 

acadêmicas e sustenta a construção dos projetos pedagógicos de cursos. Assim, este 

instrumento político, filosófico e teórico-metodológico norteia as práticas acadêmicas, com 

vista à qualidade do ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e inovação e 

extensão.  

O PPI constitui-se um eixo norteador das diretrizes didático-pedagógicas e técnico-

administrativas e é o instrumento para a prática pedagógica que orienta os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs), os quais se estruturam com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para a área de saúde e as específicas de cada curso. Seus 

princípios pedagógicos são: interdisciplinaridade, educação interprofissional, relação entre 

teoria e prática e integração entre ensino, pesquisa e extensão, visando cumprir o papel de 

formar profissionais qualificados para o mercado, estendendo à comunidade os benefícios 

da produção do conhecimento. 

O PPI da EBMSP foi construído a partir dos resultados dos processos de autoavalição 

institucional e avaliação externa, para atender às necessidades acadêmicas e as metas 

estabelecidas para o aperfeiçoamento institucional.  

Dessa forma, o PPI abrange: 

 Concepção dos cursos – perspectiva emancipatória onde a autonomia intelectual e 

solidariedade ética constituem marco prioritário, subsidiado por pressupostos 

sociointeracionistas com princípios de interdisciplinaridade, transversalidade e 

experiências contextualizadas. A concepção pedagógica considera a diversidade de 

cenários de aprendizagem, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e a realidade 

loco regional, articulando os conteúdos intra e intercursos de modo a garantir uma 

diversidade de concepções da realidade e desafiando o egresso a intervir de forma 
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interdisciplinar e multiprofissional competente, no campo da saúde, em uma proposta 

curricular inovadora com ideais humanistas e construtivistas;  

 Objetivos dos cursos – dimensionam-se para a prática profissional centrada em 

valores, atitudes, competências e habilidades com ênfase em princípios éticos, 

humanitários e democráticos, além de contemplar aspectos específicos referentes ao 

objeto de estudo de cada campo de conhecimento; 

 Perfil do egresso – atende às DCNs de cada curso e à identidade institucional para 

atuar em diferentes cenários da área da saúde, nos setores públicos e privados, 

consciente de suas responsabilidades e do seu compromisso social; 

 Recursos didáticos e metodológicos – baseados em metodologias ativas de 

aprendizado, trabalho em equipe e aprendizagem problematizadora, contextualizada, 

integrada e interdisciplinar.  

 

O ensino-aprendizagem desenvolvido nesta escola exerce um papel essencial de 

forma ímpar, pois, por meio dele é que se determinam transformações no sistema social, 

político, econômico e cultural da sociedade. Atualmente, o papel do ensino nas IES é buscar 

caminhos, que consolidem projetos pedagógicos coerentes com as exigências impostas 

pelos avanços tecnológicos e científicos, ou seja, preparar profissionais capazes de cumprir 

os desafios da modernidade, sem perder de vista as perspectivas de uma educação que 

atenda as demandas sociais da população, possibilitando, assim, uma realidade mais 

igualitária e humana.    

 
2. APRESENTAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM  

 

2.1. Percurso Histórico  

 

A fim de cumprir sua missão e propósitos institucionais de ser uma IES vocacionada 

para a formação de profissionais de saúde, atender as necessidades do mercado de 

trabalho e do Sistema Único de Saúde (SUS), a EBMSP implantou, no segundo semestre 

do ano de 2007, o curso de Enfermagem, cuja autorização mediante publicação no DOU 

da Portaria MEC nº 95, de 31.01.2007, conforme previsto no cronograma de metas do Plano 

de Desenvolvimento Institucional 2007-2016 (PDI).  

Posteriormente, em 20 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial da União 

n° 246, de 23 de dezembro de 2011, seção 1, p. 27/29, efetua-se o reconhecimento do 

curso com conceito 5 e, em 10 de maio de 2013, considerando os resultados do ENADE, 



23 

 

conforme a Portaria INEP nº 240, o curso de Enfermagem obteve a nota 04 no CPC e 

ENADE, culminando com a renovação do reconhecimento. 

FIGURA 2 – Recorte do quadro disponível no PDI 2014-2018, pág 19. 

 

 

Essa renovação do reconhecimento deu-se pela Portaria Nº 820, de 30 de dezembro de 

2014 e, desde então, insere-se eficazmente na realidade social de Salvador, constituindo-

se em importante fator de formação de recursos humanos para a saúde, alinhados aos 

princípios da Reforma Sanitária Brasileira e do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

conformidade com a tradição de qualidade no ensino superior e na prestação de serviços 

conquistada pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. 

FIGURA 2 – Diário Oficial da União, Portaria de renovação do reconhecimento de curso, 2014. 

 

Essa afirmativa referente ao reconhecimento do curso no âmbito acadêmico e de 

mercado pode ser evidenciada, entre outras esferas, no Ranking Universitário Folha (RUF), 

uma avaliação anual do ensino superior do Brasil que classifica as universidades 

brasileiras, públicas e privadas, a partir de cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, 

inovação, ensino e mercado e que utiliza, como fonte, as bases de patentes brasileiras, as 

bases de periódicos científicos e do MEC, além de pesquisas nacionais de opinião feitas 

pelo Datafolha.  
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A edição de 2013 posiciona curso de Enfermagem da EBMSP entre aqueles que 

ocupam a 13ª posição no quesito Indicador de Mercado de Trabalho no Cenário Nacional, 

com pontuação de 92,9. 

Na pesquisa RUF 2014, o curso é o segundo referido no cenário de IES do estado 

da Bahia com melhor pontuação global – vide Figura 3 - em que pese a não inclusão do 

critério ENADE realizado pelo curso em 2014 – com resultado de NOTA 4,0, bem como a 

não identificação de nota dos avaliadores do MEC. 

FIGURA 3 - RUF - Rankings de Cursos – Enfermagem, 2014.  

 

Fonte: RUF 2014, disponível em http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdecursos/enfermagem 

O curso se estabelece, então, na região do Cabula-Beirú, que se configura como uma 

espacialidade periférica da cidade de Salvador como detentor de uma paisagem complexa, 

composta de construções comerciais e residenciais, onde residem, segundo dados do IBGE 

(2010) aproximadamente 415.651 mil habitantes, sendo um dos distritos mais populosos 

da cidade. Salienta-se que o lócus de funcionamento do curso permite atividades variadas 

para a formação do enfermeiro pela via das práticas curriculares, dos estágios 

supervisionados e ações acadêmicas de pesquisa e extensão, não somente pela 

característica habitacionais e diversidade.  

É nesse cenário, extremamente favorável à formação de profissionais da saúde, que 

se estabelece, em 2007, a graduação em Enfermagem da Bahiana com funcionamento na 

Unidade Acadêmica do Cabula, situada na Av. Silveira Martins, nº 275, Cabula. CEP: 

41.150-100, Salvador -BA. Os dados do IBGE (2010) sinalizam que, na região do Cabula-

Beirú, residem aproximadamente 415.651 mil habitantes, sendo um dos distritos mais 

populosos da cidade. Salienta-se que o lócus de funcionamento do curso permite atividades 

variadas para a formação do enfermeiro pela via das práticas curriculares, dos estágios 

supervisionados e ações acadêmicas de pesquisa e extensão. 

 

http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdecursos/
http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdecursos/enfermagem


25 

 

FIGURA 1 - REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE ACADÊMICA CABULA, 2014.  

 

 

                  Fonte: PMS 2014-2017, conforme Portaria Nº 359/2013 (DOM 07-09/09/2013). 

 

2.2. Concepção do Curso 

 

O atual contexto do SUS coloca para o processo formativo do profissional enfermeiro o 

desafio da mudança do modelo tradicional de ensino biomédico para um processo formativo 

que prepare os profissionais para dar conta de lidar com a saúde como fenômeno 

complexo, multideterminado que envolve aspectos socioculturais, históricos e subjetivos 

simultaneamente, emoldurando em uma teia complexa que norteia as relações 

multiprofissionais.  

No Brasil, a concepção de saúde como ausência de doença tem norteado as ações 

formativas dos profissionais de saúde a partir de uma perspectiva filosófica individualista e 

adaptativa (PEREIRA, 2005), excluindo a subjetividade e o contexto cultural como 

elementos pertinentes à prática profissional. (GROSSEMAN et al., 2004). 

A década de 1980 trouxe um novo fôlego à educação de profissionais de saúde e novos 

modelos foram implementados, a partir da percepção de saúde-doença como um processo. 

Surgiu como alternativa ao modelo tradicional biomédico, o modelo de formação ético-

humanista, fundamentado numa perspectiva intersetorial da saúde (PEREIRA, 2005). Esse 

modelo, coerente com a Organização Mundial da Saúde (OMS), compreende a saúde como 
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estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual e propõe que o campo de formação 

constitua-se a partir de múltiplos saberes (JOSSO, 2004), e o embasamento filosófico e 

epistemológico permita desenvolvimento de um profissional preparado para atuar de forma 

crítica e a refletir sobre os aspectos objetivos e subjetivos que envolvem a existência 

humana. 

Os objetivos educacionais do projeto pedagógico do curso de Enfermagem da 

Bahiana estão relacionados com os novos paradigmas da educação do profissional de 

saúde e buscam o desenvolvimento de competências técnicas, mas também humanas e 

éticas, de forma que o sujeito possa reconhecer e lidar com os aspectos físicos, sociais e 

subjetivos envolvidos no processo saúde-doença. Para isso, propõe estratégias educativas 

que equilibrem a construção do conhecimento científico e humano com o desenvolvimento 

de habilidades e atitudes voltadas para a prática profissional (LIMA-GONÇALVES, 2002). 

Trata-se de uma concepção que põe em relevo um profissional qualificado para atuar na 

assistência, para desenvolver ações preventivas e também para atuar como um promotor 

de saúde apto a interceder pelo desenvolvimento das potencialidades de vida do indivíduo 

(HANH, 1994). 

O perfil constituído a partir desse modelo é de um profissional apto a promover saúde 

e qualidade de vida na perspectiva dos direitos humanos, em diferentes contextos, em 

direção à integralidade das ações do cuidar em Enfermagem. Esse perfil evidencia a 

necessidade de um currículo plural, que garanta a atuação generalista. Para garantir a 

realização desse objetivo, Marina Araujo (2004) recomenda que o currículo esteja 

organizado de forma a associar competências e habilidades aos quatro pilares básicos para 

a educação no século XXI, definidos pela UNESCO (Paris, 1997), apud Araújo, 2001: 

1. Aprender a conhecer – dominar o conhecimento de forma a compreender o mundo para 

viver dignamente, desenvolver-se profissionalmente e comunicar-se; 

2. Aprender a fazer – a capacidade de resolver conflitos, adquirir competências que tornem 

alunos e professores aptos a enfrentar novas situações; 

3. Aprender a ser – é a capacidade de autonomia e julgamento cônscios da 

responsabilidade social; 

4. Aprender a conviver – desenvolvendo a consciência sobre o outro, sua história e 

tradição, sua espiritualidade. É aceitar o outro com suas diferenças e singularidades. É 

ser capaz de realizar projetos comuns. 

Nessa perspectiva, a BAHIANA criou condições para que o curso pudesse acompanhar 

o movimento de transformação pelo qual passa o processo de formação de profissionais 

de saúde no Brasil, hoje, incorporando uma proposta pedagógica inovadora, que se propõe 
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a construir o conhecimento com os alunos, incentivando a busca do saber, a busca do ser 

e o compromisso com o outro. Esses elementos estão amparados em um currículo, 

construído coletivamente, que se utiliza de metodologias ativas de aprendizagem e focaliza 

a integração entre teoria-prática e o desenvolvimento de valores, como ética, solidariedade, 

humanismo, responsabilidade. 

Essas reflexões alimentaram alguns princípios básicos que embasam o curso, quais 

sejam: 

• A abordagem interdisciplinar de conteúdos; 

• A articulação teoria-prática; 

• A ética como temática transversal; 

• A função social da enfermagem;  

• O compromisso do enfermeiro com a produção da saúde, com a dignidade da vida do 

ser humano e com a qualidade de vida; 

• O respeito do enfermeiro à diferença e à singularidade. 

Nesse sentido, o currículo de Enfermagem propõe-se a desenvolver um projeto 

curricular integrado por unidades temáticas com o objetivo de articular teoria/prática e 

trabalho/ensino, tendo como base a concepção crítico-reflexiva de educação e, como 

estratégias para implementação desse processo, a problematização, a interdisciplinaridade 

e a contextualização.  

Destaca, ainda, como diferencial desse curso, a ênfase da ação educativa da 

Enfermagem, buscando a superação do modelo de formação fragmentado entre o individual 

e o coletivo, a clínica e a saúde pública, a especialidade e a generalidade, a sofisticação 

tecnológica e as abordagens simplificadas. Serão responsáveis por esse diferencial a 

fundamentação teórico/prática dos conteúdos programáticos referentes ao processo 

educativo em saúde, à participação em atividades multiprofissionais e em ações de saúde 

coletiva.          

Entende-se a assistência ao processo saúde/doença como uma instância de práticas 

que faz a mediação das diversas categorias profissionais da área de saúde entre si e deles 

com o paciente. Tal ação ocorre no interior de um dado contexto social, contendo os 

elementos que são próprios da prática social. Os serviços de saúde são parte integrante 

das relações sociais nessa prática, seja ela de dominação, confronto ou transformação. As 

instituições de saúde são unidades de produção de serviços, de consumo e instância de 

gestão. Devem ser consideradas uma instância de reprodução social, um lócus de trabalho, 

uma expressão de cidadania, enfim, uma instância político-ideológica. 
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Uma proposta de mudança no processo educativo implica, também, num novo 

posicionamento do educador que precisa considerar o educando um sujeito da sua própria 

educação e estar consciente da realidade na qual está inserido. Há sempre um 

compromisso do educador para com o educando, o que implica não perpetuar o sistema 

que nega ao cidadão o direito de ser mais, seja ele o trabalhador de enfermagem ou 

cliente/paciente. 

A construção do projeto pedagógico se apresenta como resultado de um processo 

coletivo no âmbito do curso de Enfermagem e um instrumento norteador da prática 

pedagógica, formativa e das ênfases curriculares que oportunizam a concentração de 

estudos e estágios nos domínios da saúde, educação e trabalho.  

Foram utilizados como documentos referenciais para elaboração do PPC: Parecer 

CES/CNE nº 1.133 de 07/08/2001, que dispõe sobre Diretrizes Curriculares para os cursos 

de graduação em Enfermagem; Resolução CNE/CES nº 03 de 07/11/2001; Parecer 

CES/CNE nº 33 de 01/02/2007; Resolução CNE/CES nº 04 de 06/04/2009, assim como a 

Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (Lei 7.498 de 1986) e o PDI (2007-2016) 

considerando, ainda, as necessidades de saúde da região, onde se insere esta Instituição. 

O curso oferece 120 vagas anuais, desde sua autorização até os dias atuais, com 

perspectiva de formação de duas turmas e entradas semestrais no período diurno, sendo 

desenvolvidas atividades em horários distribuídos numa concentração do turno matutino, 

mas que envolve componentes ou práticas de laboratório ou campo em turnos vespertinos, 

além de dois componentes que acontecem de forma regular aos sábados. 

 O projeto pedagógico do curso de Enfermagem traz na sua constituição três 

princípios pedagógicos: a interdisciplinaridade, a relação entre a teoria e a prática e a 

integração entre ensino, serviço e comunidade com o objetivo de formar profissionais 

qualificados para o mercado e afirmar sua missão acadêmica e social, estendendo à 

comunidade os benefícios da produção do conhecimento por meio de atividades de ensino, 

extensão e pesquisa.     

      Essa estrutura curricular vigente privilegia a interação contínua da teoria e da prática, 

oferecendo ao estudante o sentido da aprendizagem pela experiência, desde o primeiro 

semestre da graduação. Simultaneamente, possibilita que o processo de amadurecimento 

pessoal se faça, tanto pelo uso de metodologias ativas como pela experiência nas 

atividades práticas vivenciadas quanto na perspectiva dos componentes curriculares que 

exercitam experiências práticas em laboratórios de ensino e em serviços de saúde, quer 

através das práticas de campo (CH prática vinculada a componentes curriculares 
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desenvolvidos também em teoria-sala de aula e afins), quer durante os estágios curriculares 

supervisionados (dois últimos semestres do curso). 

 Além das experiências práticas programadas nas disciplinas da matriz, ocorrem, de 

forma intensa e sempre com muito estímulo e apoio docente-institucional, as ações 

protagonizadas pelos próprios alunos, haja vista que são precocemente provocados para 

estabelecer ações de educação e promoção da saúde, a exemplo da organização de feiras 

de saúde no âmbito comunitário; participação na Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes no Trabalho (SIPAT); Projeto de Imunização da Bahiana, entre outras vinculadas 

a projetos de extensão e pesquisa. 

 

2.3. Objetivos do Curso 

 

Formar enfermeiros a partir de valores éticos e humanistas, com competências 

amplas e que atuem como agentes transformadores na construção de uma sociedade mais 

democrática e menos desigual, trabalhando com seres humanos nas dimensões 

psicossocial, psicodinâmica, institucional e comunitária. Também tem como propósito a 

formação de profissionais aptos para atuar em diferentes contextos considerando as 

necessidades sociais, os direitos humanos e cônscios de que sua intervenção deve estar 

voltada para a promoção da saúde e da qualidade de vida de indivíduos, grupos, 

organizações e comunidades. 

Nesse sentido, se estabelece como objetivos específicos: 

a) Fomentar os estudos que contemplem as questões políticas, sociais, econômicos e 

culturais inerentes à produção do conhecimento e ao desenvolvimento científico e 

tecnológico na área da saúde;  

b) Contemplar as demandas relativas à ética e à atuação profissional; 

c) Buscar a articulação de experiências que extrapolam ao espaço restrito da sala de aula, 

empreendendo continuamente e articulando com as tecnologias educativas; 

d)  Estimular, nos discentes, a participação precoce nos grupos de pesquisa consolidados 

e outras estratégias promotoras de produção de trabalhos científicos e publicação nos 

espaços institucionalizados e no âmbito nacional;  

e) Orientar-se pela articulação ao ensino, à pesquisa e à extensão, estimulando o espírito 

investigativo e empreendedor, visando a elevação dos padrões de qualidade no ensino; 

f) Oferecer condições de trabalho que favoreçam o exercício de atividade criadora aos 

docentes responsáveis pela qualidade acadêmica e científica do curso. 

Ao consolidar o alcance desses objetivos, pretende-se alcançar uma formação 

generalista e abrangente que possibilita aos profissionais atuarem nos campos da saúde, 
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educação e trabalho com elevado nível técnico, integrados de forma crítica à sociedade, à 

realidade e ao mercado de trabalho, uma vez que a experiência ocorre em um lugar com 

identidade própria que requer um olhar mais do que técnico para a compreensão do real. 

Pressupõe a percepção da dimensão ampla e diversa, o desenvolvimento de atitudes de 

compreensão e respeito às diversidades.  

Essa compreensão aponta uma relação dialógica da enfermagem com outras cursos 

e saberes de áreas correlatas à prestação de cuidado em saúde, tais como a psicologia e 

nutrição em saúde, ética e bioética, conceitos que favorecem ao acadêmico a compreensão 

dos arranjos culturais que se processam na realidade, destacando, tanto os processos 

discriminatórios como os exemplos de inclusão e superação dos preconceitos.  

É a partir dessa perspectiva que se constitui uma formação que concede o enfermeiro 

como profissional de saúde que não se isola em uma rede tecnicista e procedimental e 

potencializa a atuação de campo e a percepção do sujeito em sua dimensão integral, em 

especial, sua condição sócio-histórica, de forma que os componentes são desenvolvidos 

numa perspectiva de complexidade crescente ao longo do curso, visando desenvolver, 

gradualmente, competências e habilidades próprias ao desempenho da profissão.  

 

2.4. Perfil do Egresso 

 

O curso de Enfermagem, a partir de seu objetivo e responsabilidade social, tem como 

propósito a formação de um enfermeiro generalista, norteado por princípios éticos, 

democráticos e humanísticos, que compreenda o ser humano como resultado da interação 

de fatores biopsicossocioambientais, apto a atuar em todos os níveis de atenção à saúde 

no SUS e capacitado para o atendimento e cuidado integral ao paciente, à família e à 

comunidade, trabalhando em equipes multiprofissionais.   

Para tanto, o estudante deverá desenvolver um perfil de profissional que deve 

apropriar-se de saberes científicos, técnicos e tecnológicos e incorporar atitudes, 

habilidades e competências indispensáveis ao fazer do enfermeiro, a partir de uma prática 

profissional integrada e contínua com as instâncias do sistema de saúde capaz de pensar 

criticamente, de analisar o perfil epidemiológico e os problemas da sociedade, planejando 

e executando soluções. Na busca desse perfil profissional, o curso de Enfermagem da 

EBMSP desenvolverá o processo de formação do enfermeiro, tomando como base as 

habilidades e competências gerais e específicas dispostas na Resolução CNE/CES nº 03 

de 07/11/2001 e a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (Lei 7.498 de 1986). 
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Nesse sentido, espera-se do egresso desse curso comportamentos orientados por 

valores éticos e a compreensão e o exercício das seguintes competências:  

• Desenvolver e participar de ações de promoção à saúde, prevenção de riscos e danos, 

manutenção e reabilitação da vida, no nível individual e coletivo nos diversos ciclos de 

vida; 

• Tomar decisões no gerenciamento dos processos de trabalhos em saúde, visando o uso 

apropriado, eficaz e eficiente da força de trabalho, de materiais, medicamentos, 

equipamentos, entre outros; 

• Aprender continuamente, tanto na sua formação quanto na prática profissional, tendo 

responsabilidade e compromisso com a sua educação permanente e treinamento das 

futuras gerações de profissionais; 

• Exercer uma prática de Enfermagem de qualidade pautada em princípios e valores 

éticos, humanísticos e atitudes críticas e reflexivas em relação ao cuidado com o 

paciente, com a família e com a comunidade. 

• Prestar atenção à saúde, compreendendo a natureza humana em suas dimensões 

biopsicossocial e espiritual; 

• Atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, 

promovendo a integralidade do cuidado; 

• Produzir conhecimento a partir das próprias práticas, ao invés de reproduzir técnicas e 

conhecimentos cristalizados; 

• Desenvolver formação técnica, científica e tecnológica que confira qualidade ao exercício 

profissional; 

• Reconhecer as relações de poder nos processos de trabalho e sua influência na atenção 

à saúde; 

• Exercer a função de coordenação do trabalho da equipe de Enfermagem e 

gerenciamento do seu serviço; 

• Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe multiprofissional em saúde; 

• Realizar atividades de planejamento e avaliação em saúde; 

• Cuidar da sua própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão; 

• Participar de pesquisa e outras formas de produção do conhecimento que objetivem a 

qualificação da prática profissional; 

• Atuar como agente multiplicador de conhecimento, reconhecendo o seu papel de 

educador; 

• Exercer função integrativa na comunidade, no serviço e na equipe de Enfermagem.        
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2.5. Organização Curricular 

 

O curso de graduação em Enfermagem, bacharelado, da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública está organizado em regime semestral, distribuído em nove 

semestres, contribuindo para uma abordagem interdisciplinar, pela articulação de 

conteúdos complementares e sequenciais. A carga horária total do curso é de 4.000 

horas, distribuídas em atividades teóricas, práticas e de estágio curricular supervisionado. 

O processo de cuidar, que integra e correlaciona o gerenciar, educar e pesquisar constitui 

o eixo transversal da matriz curricular do curso.  

 

2.5.1. Estrutura Curricular 

 

Os cursos estão estruturados de forma a assegurar uma formação básica pluralista para 

a atuação generalista, oferecendo acesso a diferentes teorias, áreas de conhecimento, 

métodos de investigação e técnicas profissionais que constituem o campo de saúde, de 

forma a elaborar uma análise crítica, respeitando a diferença entre as subáreas do 

conhecimento. Nessa perspectiva, a construção do conhecimento se faz através da busca 

do saber, da busca do ser e do compromisso com o outro em currículos construídos 

coletivamente que perpassam as matrizes através da transversalidade. 

Implantada com o reconhecimento do curso, em 2007.1, a primeira matriz do curso 

de enfermagem foi submetida a quatro revisões ao longo do período de 2007.2 a 2014.2, 

registradas no Quadro 2 abaixo referido: 

 

QUADRO 2 – Descrição das alterações relativas à Carga Horária do Curso de Enfermagem no 

período de 2007.1 a 2015.2 

CURRÍCULO PLENO 

PERÍODO 

2007.2 a 

2009.1 

2009.2 a 

2010.2 

2011.1 a 

2012.1 

2012.2 a 

2015.2 

08 

semestres 
09 semestres 

Carga Horária Teórico-prática 2484 2970 2922 2934 

Estágio 652 800 800 800 

Atividades Complementares 122 230 278 266 

TOTAL DE CH NO 

SEMESTRE 
3258 4000 4000 4000 

Fonte: Elaborado na revisão do PPPC - 2015.1, a partir de registros do curso. 
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O desenvolvimento dos componentes curriculares utiliza diversificadas 

metodologias, a saber:  

 Componentes curriculares que utilizam metodologias ativas, a exemplo da 

Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) e atividades práticas nos laboratórios 

institucionais (máximo de 15 alunos por professor);  

 Componentes curriculares que utilizam metodologias clássicas e que são projetadas 

para contemplar um máximo de 60 alunos, mas que têm funcionado com uma média 

semestral de 30 a 35 alunos por turma; 

 Realização de práticas em laboratório de habilidades e biomorfofuncional, além das 

práticas de campo em serviços de saúde, escolas, casas de convivência e outros 

espaços favoráveis às vivências significativas e promotoras da associação do conteúdo 

teórico com a prática; 

 Componentes curriculares que contemplam atividades de estágio em instituições 

parceiras (máximo de 06 alunos por professor);  

 Componentes curriculares que contemplam construção e orientação para a produção 

científica e trabalho de conclusão de curso; 

 Possibilidade de associação de modelos com contínua utilização de recursos 

tecnológicos disponibilizados pelo Centro de Desenvolvimento de Tecnologias 

Educacionais (CEDETE), a exemplo do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 

integração à Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) com acesso a 

videoconferências na área de Tele Enfermagem, Saúde Mental, Saúde da Criança e 

Adolescente e Alta Complexidade. 

 Atuação prática complementar desenvolvida através de cursos de extensão, a exemplo 

dos Projetos de Enfermagem na Atenção Especializada no Ambulatório Docente-

Assistencial da Bahiana (ADAB); Projeto Bahianescer (voltado para a atenção à 

adolescência e à juventude); Anjos da Enfermagem (Projeto vinculado ao Conselho 

Federal de Enfermagem); Programa de Imunização acadêmica; 

 Ações voluntárias e vinculadas ao apoio e parceria firmada com os serviços concedentes 

de campos para as vivências práticas, a exemplo das feiras de saúde nas comunidades 

e envolvendo as lideranças comunitárias. 

O acompanhamento da implementação do PPPC pelo NDE também favorece as 

revisões e o dinamismo na implantação de novas matrizes curriculares alinhadas às 

mudanças no cenário político-econômico-social que promove reflexos diretos sobre o 

mercado de trabalho da Enfermagem, bem como àquelas direcionadas pelas DCN.  Nesse 

sentido, desde a primeira versão do PPPC, em 2007, os ajustes das matrizes resultaram 

em incorporação de novos componentes curriculares, sendo os principais deles 

apresentados no Quadro 3 abaixo descrito.  
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QUADRO 3 -  Síntese das principais alterações ocorridas durante as revisões da matriz do 

curso. 

ANTES 

DEPOIS 
CARGA 

HORÁRIA 

(horas) 

DATA DA 

ÚLTIMA 

ALTERAÇÃ

O 

CÓDIGO 

ATUAL 
NOMENCLATURA 

Processo Saúde e Doença I ENF 108 
BIOMORFOFUNCIONAL I 180 

22/01/2010 
BIOQUÍMICA BÁSICA 36 

Processo Saúde e Doença II ENF 212 
BIOMORFOFUNCIONAL II 180 23/01/2010 

BIOINTERAÇÃO - 108 horas 108 13/11/2009 

Processo Saúde e Doença III - 180 

horas 
ENF 206 

PATOLOGIA 90 
22.01.2010 

BIOQUÍMICA METABÓLICA 54 

Psicologia Aplicada à Saúde ENF 107 PSICOLOGIA E SAÚDE 36 13/11/2009 

Iniciação às Práticas em Enfermagem ENF 101 ENFERMAGEM E SUAS PRÁTICAS 54  01/01/2007 

Introdução ao Trabalho Científico - 36 

horas 
 ENF 104 

METODOLOGIA INSTRUMENTAL - 54 

horas 
 54 13/06/2012 

Enfermagem e Políticas Públicas Para 

a Saúde - 54 horas 
Total de horas 

destes 04 

componentes 

 

198 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA 

I 
108 

21/11/2013 
Prática Comunitária I - 54 horas 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA 

II 
90 

Prática Comunitária II - 54 horas 
Total de horas destes    02 

componentes 

  

Prática em Educação Para a Saúde - 36 

horas 
198 

Bioestatística I e II - 36 e 54 horas ENF 408 Bioestatística 72 01/07/2013 

Saúde Coletiva I  Nomenclatura incorporada para o Núcleo Comum, 

juntas contabilizam 108 horas 

72 
26/06/2013 

Saúde Coletiva II 36 

Administração e Gerenciamento de 

Serviços de Saúde 
  

PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS 

SERV. DE SAÚDE 
30/03/1900 21/11/2013 

Fonte: Elaborado na revisão do PPPC - 2015.1, a partir da revisão das matrizes. 

A concretização das propostas se faz a partir de um trabalho de equipe que envolve 

coordenação, corpo docente, supervisão pedagógica e corpo discente que se 

disponibilizam a trabalhar como grupo, em reuniões periódicas que garantem a integração 

dos conteúdos, mas, também, através de uma forte aproximação com instituições e 

serviços parceiros envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

 

2.5.2. Eixos Norteadores e Componentes Curriculares 

 

O currículo do curso de graduação em Enfermagem é composto por componentes 

curriculares distribuídos ao longo dos semestres letivos e que totalizam uma carga horária 
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de 4.000 horas, sendo 2.153 de aulas teóricas, 781 de atividades práticas interdisciplinares, 

800 de estágio e 266 correspondentes a atividades complementares e tendo Libras como 

disciplina optativa com CH de 60 horas, conformando a matriz apresentada abaixo: 

 

 

 

A trajetória curricular proposta para o curso de graduação – bacharelado em 

Enfermagem – caracteriza-se por uma concepção de matriz com opções e critérios de 

interdependência entre componentes disciplinares no sentido de conectá-los e intercruzá-

los, interdisciplinar e transversalmente, além de prestar-lhes sentido com ações 

contextualizadas.  

Para tanto, definiu-se quatro eixos temáticos na perspectiva transversal, ao longo da 

trajetória curricular, a qual estimulará “redes” e “feixes” de relações de conhecimentos, em 
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busca de uma visão de integralidade do ser humano, de modo a favorecer sínteses pelo 

próprio aluno, em seu processo histórico e intransferível de aprender. Nessa direção, foram 

definidos os seguintes eixos temáticos: Fundamentos Biológicos; Sociedade e Saúde; 

Enfermagem, Bases e Práticas e Instrumentalização Científica. 

Esses eixos nortearam a seleção dos componentes disciplinares para o curso, com 

vistas a um aprofundamento progressivo e crescente dos saberes a serem apreendidos, no 

sentido de uma formação profissional coerente e consistente que possa contribuir para um 

cuidar competente em enfermagem. São conteúdos transversais, no currículo, os aspectos 

éticos, interdisciplinaridade, direitos humanos, diversidade, trabalho em equipe e 

comunicação.  

O curso oferece LIBRAS como componente curricular optativo obrigatório, conforme 

Decreto n.º 5.626/2005 com carga horária de 60 horas oferecidas pelo curso de Terapia, 

aproveitada no curso como atividade complementar.  

A apresentação do ementário, a seguir, delineia a proposta de uma matriz cujo 

objetivo é formar profissionais enfermeiros de qualidade, concebidos como profissionais de 

saúde, atentos à sociedade, aos direitos humanos e às questões da contemporaneidade, 

sintonizados com o desenvolvimento da enfermagem e da responsabilidade social, 

segundo os princípios da bioética. 

  No que se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, o 

curso prevê, em diferentes componentes, uma abordagem nos termos da Lei Nº 9.394/96 

(com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e Nº 11.645/2008) e da Resolução CNE/CP 

Nº 3/2004. Componentes curriculares que contemplam essa abordagem: 

 

a. PSICOLOGIA E SAÚDE I:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 Conceito de Saúde 

02 
Aspectos ético-humanísticos da relação profissional de saúde-equipe-usuário-

família. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 Discussão do Conceito Ampliado de Saúde e Saúde como direito 

02 Discussão da Política Nacional de Humanização (PNH) 

03 Discussão do Acolhimento em Saúde 
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b. ÉTICA E BIOÉTICA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 Conceito de ética, moral, valores e virtudes. 

02 

Aspectos dos princípios da bioética e reflexões sobre os dilemas éticos / morais 

que permeiam o exercício das profissões de saúde frente aos avanços 

tecnológicos.  

03 Estudo da defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 
Discussão do comportamento profissional em relação aos aspectos da ética, 

moral, valores e virtudes. 

02 
Discussão sobre princípios da bioética (autonomia, justiça, beneficência e não mal 

eficiência) 

03 Discussão sobre pesquisas realizadas com seres humanos e os direitos humanos. 

 

c. CAFÉ CIENTÍFICO E CULTURAL: estratégia iniciada com docentes do curso de enfermagem, mas 

assumiu a proposta interdisciplinar, integrando os discentes do 1º semestre dos cursos de Enfermagem, 

Biomedicina e Psicologia, em um primeiro momento e agregará os demais cursos a partir de 2015.2. 

01 

Promover espaços de trocas de experiências interdisciplinares na produção de 

saberes e práticas em saúde, envolvendo docentes e discentes dos cursos da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, a partir da referência da política 

institucional do Núcleo Comum. 

Objetivos específicos: 

 Apostar em novos modos de ensino-aprendizagem na formação ético-estético-
político do profissional de saúde; 

 Promover encontros de produção coletiva de saberes e práticas interdisciplinares 
em saúde; 

 Estimular reflexões acerca da indissociabilidade teórico- prática da produção do 
cuidado em saúde na vida cotidiana;  

 Convocar os estudantes a atuarem enquanto protagonistas do processo de ensino-
aprendizado. 

 

d. ENFERMAGEM E SUAS PRÁTICAS: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 O ser humano histórico, social, político e economicamente construído 

02 Determinantes do processo saúde-doença 

03 A organização do trabalho em saúde e enfermagem 

04 Dimensão do papel do (a) enfermeiro (a) e questões de gênero 

05 
Aspectos do cuidado integral   na relação entre profissional x paciente x instituição 

de saúde 

06 Sexualidade e climatério: mito da velhice assexuada 



38 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 
Aulas expositivas e dialogadas; conferências, seminários.  Discussão de artigos e 

filmes.  

 

e. DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 Formação do sujeito e gestação 

02 Infância 

03 Puberdade, Adolescência, Adulto, Idoso e Morte 

04 Escuta sensível 

05 Ética nas relações 

06 Trabalho Multiprofissional 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 

Constituição de uma comunidade de aprendizagem, na qual os alunos serão 

sujeitos ativos do processo de construção do conhecimento, tendo a possibilidade 

de articular as dimensões do pensar, sentir e agir. Nesse processo, serão 

utilizadas atividades como leitura individual extraclasse, exposição dialogada para 

a introdução ou sistematização dos conteúdos, seminários de temas apresentados 

pelos alunos, exposição de filmes, trabalhos em grupos, dinâmicas de grupo, 

dramatizações e rodas de diálogo.  

 

Espera-se o desenvolvimento de ATITUDES que favoreçam ao discente atuar 

profissionalmente compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em 

suas expressões e fases evolutivas; incorporar a ciência/arte do cuidar como 

instrumento de interpretação profissional; atuar nos programas de assistência 

integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; assumir 

o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em 

saúde.  

 

f. SAÚDE COLETIVA I: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 Abordagens contemporâneas do Conceito de Saúde  

02 Conceito de risco e vulnerabilidade 

03 O campo da Saúde Coletiva 

04 Perspectivas sobre saúde-doença e cuidado 

05 Determinantes sociais da saúde 

06 Humanização da atenção à saúde e fatores culturais 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 

Constituição de uma comunidade de aprendizagem, na qual os alunos serão 

sujeitos ativos do processo de construção do conhecimento, tendo a possibilidade 

de articular as dimensões do pensar, sentir e agir. Nesse processo, serão 

utilizadas atividades como leitura individual extraclasse, exposição dialogada para 

a introdução ou sistematização dos conteúdos, seminários de temas apresentados 

pelos alunos, exposição de filmes, trabalhos em grupos, dinâmicas de grupo, 

dramatizações e rodas de diálogo.  

 

Espera-se o desenvolvimento de CONHECIMENTOS em que os alunos deverão, 

dentro de sua área de atuação, ser capazes de compreender a dimensão das 

condições que interferem no processo saúde-doença, de modo que, no âmbito 

profissional, possam vir a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação. Essas ações devem ser condizentes com os padrões de qualidade e 

com os princípios da ética/bioética de forma necessária ao enfrentamento e 

resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

 

Os alunos devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com 

a educação e o treinamento das equipes de saúde, além de reconhecer a saúde 

como direito e condições dignas de vida para atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, conforme 

pressupostos das Políticas de Saúde. 

 

Encontra-se no escopo das ATITUTES a serem desenvolvidas, o reconhecer-se 

como membro da equipe de saúde, assumindo o compromisso ético, humanístico e 

social com o trabalho multiprofissional em saúde 

 

 

g. ENF 311 - PATOLOGIA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 
Introdução à patologia. Lesões celulares reversíveis e irreversíveis. Calcificações 

patológicas e pigmentações. Processo inflamatório e reparo tecidual. 

02 
Distúrbios circulatórios (congestão, edema, hemorragia, trombose, embolia, infarto 

e choque). 

03 
Processos neoplásicos e outros distúrbios do desenvolvimento, do crescimento e 

da diferenciação celulares. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 

Fundamentados nos princípios da aprendizagem significativa, segundo Ausubel; 

aulas teóricas com a utilização de Datashow; discussão de casos; leitura, 

apresentação e discussão de artigos científicos atuais, evolvendo assuntos 

abordados durante as aulas; desenvolvimento e apresentação de mapas 

conceituais, estudos dirigidos e seminários. 
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Encontra-se no escopo das ATITUTES a serem desenvolvidas, que o aluno se 

posicione como sujeito responsável pela sua própria saúde estabelecendo-se como 

um elo de transformação social à medida que possa assegurar a integralidade da 

atenção e a qualidade e humanização do atendimento e projetar o desenvolvimento 

de estilos de vida saudáveis a partir do autocuidado. 

 

 

h. ENF 402 – NUTRIÇÃO E SAÚDE 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 Guia alimentar para a população brasileira  

02 
Estratégia global para a promoção da alimentação saudável, atividade física e 

saúde  

03 Avaliação do estado nutricional nos ciclos da vida 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 

Propõe-se para uma melhor dinâmica grupal e para valorização das experiências e 

interesses dos elementos envolvidos neste curso, um trabalho participativo, 

individual e grupal, que possibilite a integração do conteúdo de uma maneira clara e 

objetiva. Para tal fim, num esforço de construirmos coletivamente o conhecimento, 

adotaremos os seguintes procedimentos: 

 AULAS EXPOSITIVAS DIALOGADAS E AULAS PRÁTICAS 

 TRABALHO EM GRUPO 

 PALESTRAS 

 SESSÃO CLÍNICA E CIENTÍFICA 

 

Encontra-se no escopo das ATITUTES a serem desenvolvidas, que o aluno seja 

capaz de compreender sobre a adequação das necessidades nutricionais no 

contexto cultural, social e econômico. Desenvolver ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação do estado nutricional e da saúde, tanto em nível individual 

quanto coletivo, além de: 

 Responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 
estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção 
integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades. 

 Ser capaz de ultrapassar as barreiras socioeconômicas e culturais na interação com o 
paciente, grupos e comunidades. 

 Respeitar valores éticos e humanísticos essenciais como solidariedade, responsabilidade, 
compromisso com a resolução dos problemas alimentar e nutricional, convivência com a 
pluralidade e diversidade de pensamento e com o trabalho multiprofissional em saúde. 

i. ENF 404 – PRÁTICA EM SAÚDE DAS CRIANÇA E ADOLESCENTE 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 
Crescimento e desenvolvimento: recém-nascido, lactente, pré-escolar, escolar e 

adolescente. 

02 Distúrbios nutricionais: desnutrição e anemias. 

03 
A criança e o adolescente em risco social: Bullying, Trabalho Infantil, Violência 

Doméstica. 

04 Prevenção de acidentes na infância. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 

Propõe-se para uma melhor dinâmica grupal e para valorização das experiências e 

o trabalho integrativo-participativo, numa proposta que valorize a atenção 

humanizada, o lúdico, a criatividade, o respeito as demandas culturais das famílias 

e comunidades, através dos seguintes procedimentos: 

• Aulas teóricas expositivas em sala e no campus Cabula 

• Aulas práticas e simulações 

• Discussões de casos clínicos 

• Estudo dirigido 

• Prática em campo 

• Seminário 

Encontra-se no escopo das ATITUTES a serem desenvolvidas, que o aluno seja 

capaz de compreender, orientar os cliente/pacientes e suas famílias sobre promoção 

da saúde e prevenção de doenças na faixa etária pediátrica, bem como desenvolver 

a liderança necessária frente à equipe de enfermagem e em coerência com a equipe 

multiprofissional para promover uma assistência adequada à criança e ao 

adolescente. 

ENF 504 – PRÁTICAS EM SAÚDE DO IDOSO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 Teorias gerais do envelhecimento;  

02 
Política Nacional do Idoso; demografia e epidemiologia do envelhecimento; rede de 

atenção à pessoa idosa; 

03 
Aspectos fisiológicos e psicossocias do envelhecimento; o idoso e a relação 

familiar; violência contra a pessoa idosa; 

04 Avaliação global do idoso: principais instrumentos 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 

 

Exposição dialogada   e   interativa   com a utilização de recursos audiovisuais; 

Exibição e discussão de filmes e documentários; 

Leitura e discussão de artigos científicos e casos clínicos; 

Seminários 

Atividades práticas em centros sociais urbanos, instituições de longa permanência 

e domicílio. 

 

Encontra-se no escopo das ATITUTES a serem desenvolvidas, que o aluno seja 

capaz de conhecer as condições dignas de vida como direito da pessoa idosa e 

provendo o diagnóstico e a intervenção nos problemas de saúde da pessoa idosa.  

Compete ao aluno responder   às   especificidades da saúde da pessoa idosa através 

de intervenções   planejadas estrategicamente, em níveis de promoção da saúde e 

prevenção de doenças das pessoas idosas, das suas famílias e das comunidades, 

assumindo o compromisso ético, humanístico   e   social com o trabalho 

multiprofissional em saúde. 
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j. ENF 609 – PRÁTICA EM SAÚDE DA MULHER 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 
Políticas Públicas de Atenção à Saúde da Mulher. Gênero, raça e saúde e leitura 

fílmica. 

02 Saúde sexual e reprodutiva 

03 

Assist. de Enfermagem; Alterações Corporais e Psíquicas durante a Gravidez, 

Violência contra a Mulher; Assistência de Enfermagem nas Doenças Sexualmente 

Transmissíveis 

04 Humanização e Boas Práticas do Parto e Nascimento da OMS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 

 

As atividades teóricas serão desenvolvidas através de: 

• Aulas expositivas dialogadas; 

• Leitura, análise e discussão de textos científicos; 

• Seminários específicos; 

• Estudo dirigidos dentro e fora da sala de aula; 

• Leitura fílmica com discussão e resenha crítica; 

• Exercícios de problematização (casos clínicos). 

 

As atividades práticas serão realizadas na sala de aula, na rede básica e hospitalar 

(Maternidade) na área atenção à saúde da mulher: 

• Prática para conhecer a realidade dos serviços de atenção à saúde da mulher e 

neonato e praticar a Assist. de Enfermagem específica fazendo a associação teoria-

prática; 

• Feiras de saúde em comunidades. 

Encontra-se no escopo das ATITUTES a serem desenvolvidas, que o aluno seja 

capaz de ultrapassar as barreiras socioeconômicas e culturais na interação com o 

paciente, grupos e comunidades, percebendo a importância da escuta dos relatos 

individuais e na comunidade. Que também possa, através dos encontros com as 

mulheres em comunidades e serviços de saúde, compreender e respeitar às 

especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 

estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando 

atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades. 

Compete ao aluno a busca contínua do aprimoramento dos valores éticos e 

humanísticos essenciais como solidariedade, responsabilidade, compromisso com 

a resolução dos problemas de enfermagem, convivência com a pluralidade e 

diversidade de pensamento e com o trabalho multiprofissional em saúde. 

 

k. ENF 712 – PLANEJAMENTO E GESTÃO ODS SERVIÇOS DE SAÚDE 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO que contempla o EIXO 2 - 2.8 

01 Identidade do Enfermeiro e Competências Gerenciais 

02 
Autoconhecimento e Trabalho em Equipe; Comunicação e Feedback no Processo 

do Cuidar 
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03 Gestão do Cuidado; Liderança; Tomada de decisão   

04 Ética e Valores; Gestão de conflito e negociação 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 2 – 2.8 

01 

As atividades teóricas serão desenvolvidas através de: 

• Aulas expositivas dialogadas; 

• Leitura, análise e discussão de textos científicos; 

• Seminários específicos; 

• Estudo dirigidos dentro e fora da sala de aula; 

• Leitura fílmica com discussão e resenha crítica; 

• Exercícios de problematização (Casos clínicos). 

 

Encontra-se no escopo das ATITUTES a serem desenvolvidas, que o aluno seja 

capaz de respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão, buscando 

seu bem-estar como cidadão e como enfermeiro e assumindo o compromisso ético, 

humanístico e social com o trabalho multiprofissional em saúde. 

 

Políticas de educação ambiental, conforme disposto na Lei Nº 9795/1999, no Decreto 

Nº 4281/2002 e na Resolução CNE/CP Nº 2/2012. 

O curso de enfermagem assegura, através de diversificados componentes 

curriculares, o desenvolvimento com o enfoque humanístico, holístico e participativo, quer 

seja em sala de aula, seminários, estudos de caso e, especialmente, nas ações práticas 

vivenciadas em serviços de saúde e comunidades. 

A frequência com que os discentes, sob mediação docente, ocupam os espaços 

democráticos de discussões em saúde é intensa, sendo habitual aos discentes a 

interlocução nos Conselhos Municipais de Saúde, tanto em Salvador como no município de 

Lauro de Freitas, onde existe campo de estágio curricular na atenção básica da saúde. 

O desenvolvimento das ideias, na perspectiva plural, com concepções pedagógicas 

que assegurem a inter, multi e transdisciplinaridade, através dos componentes curriculares:  

 Estágio curricular supervisionado: ocorre o pleno exercício de ações integrativas e 

participativas com a equipe de saúde, a comunidade e o Conselho Municipal de Saúde. 

 Integração entre as disciplinas de DCV, Psicologia em Saúde e Ética e Bioética, através 

do projeto Café Científico. Os discentes do 1º semestre programam um evento na 

modalidade de seminário, arte e cultura, com diversidade temática e interlocução com 

discentes dos últimos semestres, que apresentam o TCC. 

 Ação transversal do componente Enfermagem na Atenção Básica II com grupos de ECS 

em saúde Coletiva, desenvolvendo um plano operativo de imunização – o que resulta na 
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campanha institucional para assegurar a sensibilização e imunização dos novos discentes 

do curso.  

 Integração do componente Planejamento e Gestão dos Serviços de Saúde com Gestão 

do Cuidar – que acontece articulada com o componente Psicodinâmica do Cuidar. 

 

EMENTÁRIO 

ENF101 - ENFERMAGEM E SUAS PRÁTICAS  

EMENTA: Estuda o ser humano histórico, social, político e economicamente construído. Evolução 

histórica do cuidado humano e o surgimento da enfermagem no Brasil e no mundo. Determinantes 

do processo saúde-doença. A organização do trabalho em saúde e enfermagem, dimensão do papel 

do (a) enfermeiro (a) e questões de gênero. Lei do exercício profissional de enfermagem e código 

de ética. Aborda os princípios e práticas da Biossegurança aplicadas ao processo de cuidar: 

exposições de riscos biológicos, químicos, físicos e ambientais; controle de sinais vitais; noções de 

central de material esterilizado; método de esterilização e manuseio de material estéril. 

ENF112 – ÉTICA E BIOÉTICA 

EMENTA: A disciplina de Ética e Bioética se propõe a realizar debates, discussões e reflexões 

sobre os dilemas morais que permeiam o exercício das profissões de saúde no contexto plural 

brasileiro. O presente curso tem como proposta a introdução de fundamentos teóricos e 

epistemológicos da Ética e Bioética na busca de proporcionar reflexões e análises aplicadas aos 

possíveis conflitos morais nas relações profissionais de saúde-paciente frente aos avanços 

tecnológicos, assim como nas questões de saúde e no campo da pesquisa com seres humanos e 

animais. 

ENF113 – METODOLOGIA INSTRUMENTAL 

EMENTA: Instrumentaliza o aluno para as técnicas e métodos científicos. Aborda tipos de 

trabalhos científicos e suas normas para construção. Formas de apresentação oral, teórica e de 

divulgação. 

ENF114 – PSICOLOGIA E SAÚDE 

EMENTA: Estuda o processo saúde-doença e suas implicações psicossociais, dimensões da 

comunicação interpessoal no contexto da saúde, aspectos psicológicos do relacionamento 

profissional de saúde-equipe-usuário-família, relações interpessoais e grupais. 

ENF115 – BIOMORFOFUNCIONAL I 

EMENTA: Estudo dos conhecimentos básicos de forma integrada dos sistemas tegumentar, 

esquelético, muscular, articular, nervoso, cardiovascular, conectando e entrecruzando conteúdos 

referentes aos constituintes do corpo humano, suas bases celulares e mecanismos de ação 

molecular, com as interações morfológicas e funcionais, além do desenvolvimento do embrião e do 

feto humano. 

ENF116 – PRIMEIRO SOCORROS 

EMENTA: Estudo dos cuidados imediatos prestados à vítima (criança e adulto) de acidentes e mal 

súbito com foco no suporte básico de vida. 
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ENF203 – DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA  

EMENTA: Estuda o desenvolvimento do ciclo de vida, ressaltando o homem como ser 

biopsicossocial e os processos psicológicos básicos das etapas fundamentais na constituição dos 

processos normais e patológicos.  

ENF206 – BIOINTERAÇÃO 

EMENTA: Conceitos de Patógenos: Vírus, Bactérias, Fungos, Protozoários, Helmintos e 

Ectoparasitas. Relação patógeno-hospedeiro, morfologia, fisiologia, ecologia, patogenia e controle. 

Estudo dos mecanismos básicos da resposta imunológica contra as infecções e no envolvimento 

nos processos imunopatológicos. Técnicas usuais para diagnóstico e prevenção de doenças 

autoimunes, infecciosas e parasitárias.  

ENF210 – BIOQUÍMICA BÁSICA 

EMENTA: Estudo dos principais bioelementos e biocompostos quanto aos aspectos estruturais, 

funcionais, suas propriedades. Estudo das propriedades da água e dos sistemas tampões, das 

proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios e hormônios, correlacionando o funcionamento celular e 

os principais mecanismos relacionados com o organismo humano. 

ENF211 – SC I – SAÚDE COLETIVA I 

EMENTA: Estuda os conceitos e a evolução do processo saúde-doença, enfatizando seus modelos 

explicativos e determinantes sociais. Aborda os movimentos de Reforma Médica, Promoção da 

Saúde e os Níveis de Atenção, com ênfase na Atenção Primária à Saúde. Discute, ainda, os 

diversos Sistemas de Saúde no Mundo.  

ENF212 – BIOMORFOFUNCIONAL II 

EMENTA: Estudo dos conhecimentos básicos, de forma integrada, dos sistemas respiratório, 

digestório, endócrino, renal e reprodutor, conectando conteúdos referentes aos constituintes do 

corpo humano, suas bases celulares e mecanismos de ação molecular, com as interações 

morfológicas e funcionais, além do desenvolvimento do embrião e do feto humano. 

ENF308 – EPIDEMIOLOGIA I  

EMENTA: Esta disciplina busca apresentar a evolução, as aplicações e os principais fundamentos 

da Epidemiologia, como uma das disciplinas básicas do campo da Saúde Coletiva. Estuda a 

ocorrência e a distribuição de doenças e outros agravos à saúde e seus determinantes, através das 

medidas de frequência, indicadores de saúde e principais fontes de dados. Serão enfatizadas, as 

principais medidas de mortalidade e morbidade e a vigilância epidemiológica. 

ENF310 – BIOQUÍMICA METABÓLICA 

EMENTA: Estudo do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas e suas inter-relações 

metabólicas correlacionando com as principais vias e ciclos metabólicos, ressaltando sequências 

de reações e seu controle pelas células enfatizando principais mecanismos fisiopatológicos 

relacionados com o organismo humano. 

ENF311 – PATOLOGIA  

EMENTA: Estudo dos transtornos moleculares, celulares, teciduais e funcionais que correspondem 

aos processos patológicos comuns às diferentes doenças humanas, incluindo seus fatores causais 

e de risco. 
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ENF314 – SAÚDE COLETIVA II 

EMENTA: Possibilita a participação em grupos comunitários, com atividades de promoção da saúde 

através da ação multiprofissional, integrando o Projeto de Extensão Interdisciplinar/Intercurso da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. 

ENF 317 – BASES TEÓRICAS E PRÁTICAS DE ENFERMAGEM - I  

EMENTA: Estudo dos instrumentos básicos do cuidar, da anamnese e do exame físico. Discute o 

Processo de Enfermagem como norteador do processo de cuidar. Desenvolve noções sobre 

atendimento às Necessidades Humanas Básicas: terapêuticas (preparo e administração de 

medicamentos pelas vias oral, tópica, enteral e parenteral), integridade cutaneomucosa, 

procedimentos para nutrição e oxigenação 

ENF402 – NUTRIÇÃO E SAÚDE 

EMENTA: Estudo sobre a Nutrição Humana, os princípios de nutrição e alimentos na prevenção, 

promoção e manutenção da saúde e qualidade de vida em todas as fases do ciclo de vida. 

Abordagem sobre avaliação nutricional e as principais características das orientações nutricionais 

e dietoterápicas em nível ambulatorial e hospitalar. Estudo sobre a segurança alimentar e nutricional 

e os cuidados relacionados à prevenção e/ou retardo do aparecimento das doenças crônicas não 

transmissíveis. A terapia nutricional com ênfase na atuação da equipe multidisciplinar de forma a 

desenvolver ações relativas ao processo do cuidado nutricional e educação inerente à prática de 

Enfermagem. 

ENF403 – FARMACOLOGIA BÁSICA 

EMENTA: Aspectos da farmacocinética e farmacodinâmica das principais classes de 

medicamentos e suas formas farmacêuticas, (vias de administração, absorção, distribuição e 

eliminação).  Medicamentos que agem no sistema nervoso autonômico, central, cardiovascular, 

anti-inflamatórios, antimicrobianos, esteroides, analgésicos opioides, autacoides, diuréticos, 

digitálicos e anti-hipertensivos. Política nacional de medicamentos genéricos, as fases de pesquisa 

e desenvolvimento de fármacos, alterações de exames laboratoriais e fármacos como agentes 

agressores ou suas reações adversas. 

ENF404 – PRÁTICA EM SAÚDE DO ADULTO 

EMENTA: Estudo do ser humano adulto em sua integralidade, inserido no contexto social e no 

contínuo saúde-doença. Desenvolvimento de habilidades do cuidar, mediante ações de proteção, 

recuperação e promoção da saúde, nas áreas de clínica-médica e clínica-cirúrgica, tendo como 

norteador a sistematização da assistência de enfermagem. 

ENF406 – BASES TEÓRICAS E PRÁTICAS DA ENFERMAGEM II  

EMENTA: Execução e discussão das práticas dos instrumentos básicos do cuidar, da anamnese e 

do exame físico por meio do desenvolvimento e aplicabilidade de noções sobre o atendimento às 

necessidades humanas básicas de cuidado corporal, mobilidade física, eliminação, nutrição e 

hidratação, oxigenação e integridade cutâneo-mucosa. Orientação de cálculo, preparo e 

administração de medicações pelas vias oral, tópica, enteral e parenteral. 

ENF408 – BIOESTATÍSTICA 
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EMENTA: A Bioestatística I acompanha o processo da Epidemiologia I no estudo dos métodos 

quantitativos, nos cálculos dos indicadores que medem a saúde das populações. 

Serão introduzidos os indicadores de mortalidade: proporções, taxas e coeficientes, taxas de 

crescimento geométrico e razão de mortalidade materna, e os indicadores de morbidade: incidência 

e prevalência de doenças, com a utilização das bases de dados estaduais e nacionais dos sistemas 

de informação. 

PIS100 - PRÁTICA INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE   

EMENTA: Possibilita ao graduando o aprendizado sobre a Educação em Saúde, mediante a sua 

participação nas atividades de extensão interdisciplinares do Programa Candeal – cujo foco é a 

prevenção de doenças e agravos e a promoção da saúde tendo em vista os Determinantes Sociais. 

As atividades são desenvolvidas nos diversos segmentos da comunidade (crianças, adolescentes, 

adultos, idosos e pessoas com situações específicas de saúde). 

ENF504 – PRÁTICA EM SAÚDE DO IDOSO 

EMENTA: Estuda os aspectos biopsicossociais, espirituais e culturais do processo de 

envelhecimento e a atuação da Enfermagem na assistência integral e sistematizada ao idoso na 

comunidade, no domicílio e institucionalizado, focando a promoção da saúde e prevenção de 

doenças. Debate as morbidades prevalentes na população idosa, destacando a importância do 

autocuidado, da autonomia e da família nessa população. 

ENF508 – EPIDEMIOLOGIA II 

EMENTA: Contribui para a formação do estudante introduzindo conceitos, métodos e estratégias  

de investigação e sua aplicação no estudo da saúde da população. 

ENF509 – FARMACOLOGIA CLÍNICA 

EMENTA:  Aspectos da farmacocinética clínica de pacientes hepatopatas, renais crônicos, 

cardiopatas e com enfermidades do tubo gastrointestinal. Tipos de receitas e a prescrição médica. 

Prescrição no âmbito da Enfermagem. Vias de administração de drogas. Monitorização de 

fármacos. Farmacologia clínica dos diuréticos, digitálicos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, 

antimicrobianos e das drogas anticâncer. Abordagem de situações clínicas cotidianas como soluço, 

diarreia, dispepsia, verminoses. 

ENF510 – PRÁTICAS NO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAL  

EMENTA: Estuda os Serviços de Centro Cirúrgico (CC), Recuperação Pós-Anestésica (RPA) e 

Centro de Material e Esterilização (CME), a relação entre esses e suas inserções no âmbito 

hospitalar. Aborda sobre a estrutura física e organizacional dos referidos serviços, recursos 

materiais; equipe multiprofissional com respectivas atribuições e inter-relações; aspectos da 

biossegurança e controle da infecção hospitalar, bioéticos; fluxo de atividades e a atuação da(o) 

enfermeira(o) no contexto gerencial e na sistematização da assistência de enfermagem 

perioperatória (SAEP). 

ENF513 - ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA I 

EMENTA: Estuda o processo saúde-doença voltado aos grupos prioritários, destacando seus 

determinantes e condicionantes com base na integralidade do cuidado dos princípios SUS. 

Discute o programa de assistência domiciliar, a consulta de enfermagem, a clínica ampliada, a 
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saúde do trabalhador e do deficiente, a política de humanização e aos demais programas de 

saúde da atenção básica.  

ENF512 – BIOESTATÍSTICA II 

EMENTA: Aspectos preliminares do trabalho estatístico. Resumo e apresentação de dados. 

Sistemas de informação de estatísticas vitais e de serviços de saúde. Tratamento estatístico de 

informações hospitalares. Medidas de Posição e Tendência Central. Medidas de Dispersão e 

Assimetria. Conceitos Básicos de Probabilidade. Noções de amostragem. Análise de Séries 

Temporais, Correlação e Regressão. 

ENF607 – PESQUISA APLICADA À SAÚDE 

EMENTA: Estuda tipos de pesquisa mais adequados à área de saúde: campo de pesquisa, 

sujeitos, população, amostra. Instrumentos de coleta de dados, análise de instrumento. Produção 

Científica. Aspectos éticos da pesquisa com seres humanos. Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. 

ENF608 – PRÁTICA EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

EMENTA: Estudo das condições de saúde da criança e do adolescente, considerando as 

características socioculturais da população brasileira; promoção, proteção e recuperação da saúde, 

específicas das faixas etárias pediátrica e hebeátrica.  

ENF609 - PRÁTICA EM SAÚDE DA MULHER  

EMENTA: A disciplina busca fundamentar e instrumentalizar o aluno para prestar assistência de 

enfermagem integral e humanizada à saúde da mulher em todos os ciclos da vida. Analisa as 

políticas de atenção à saúde da mulher na sociedade atual, os direitos sexuais e reprodutivos, as 

desigualdades de gênero, as questões relativas à raça, trabalho e violência contra a mulher. 

ENF610 – PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL 

EMENTA: A disciplina fornece ao discente uma compreensão da evolução da doença mental 

através da análise crítica das Políticas de Saúde Mental e da Reforma Psiquiátrica. 

Instrumentaliza o discente, para prestar uma assistência integral e humanizada ao indivíduo com 

dificuldade de integração psicossocial decorrente de sofrimento psíquico, bem como sua família. 

Evidencia as ações de saúde mental em Centros de Atenção Psicossocial, Unidade de Psiquiatria 

em hospital geral e psiquiátrico 

ENF612 - ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA II 

EMENTA: Estuda o processo saúde-doença com ênfase nas doenças imunopreveníveis e 

infectocontagiosas. Aborda os Programas de Controle da Hanseníase e Tuberculose dando ênfase 

à Assistência de Enfermagem na Atenção Básica; e o Programa Nacional de Imunização, estudando 

os calendários básicos indicados aos diversos grupos populacionais, enfatizando os cuidados de 

enfermagem específicos para cada vacina e a gestão da sala de vacina. 

ENF701 – ORIENTAÇÃO DE TCC I 

EMENTA: Processo introdutório de construção e implementação do projeto de trabalhos de 

conclusão de curso (elaboração de projeto de pesquisa, projeto de intervenção ou similares e 

aprovação). 

ENF709 – PSICODINÂMICA DO CUIDAR 
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EMENTA: O papel do enfermeiro na gestão do cuidado. A subjetividade na relação enfermeiro-

equipe de saúde-paciente-família e suas implicações no processo do cuidar. Qualidade de vida no 

trabalho. 

ENF711 – CUIDADO AO PACIENTE CRÍTICO 

EMENTA: Estudo das principais afecções no indivíduo adulto com agravamento clínico agudo; da 

identificação das manifestações clínicas; da interpretação dos exames que subsidiam a avaliação 

clínica; do tratamento farmacológico e das intervenções; dos cuidados de enfermagem baseados 

na sua unidade biopsicossocial e espiritual e na Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

ENF712 – PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS SERV. DE SAÚDE 

EMENTA: Estuda a gestão em saúde no âmbito hospitalar e na rede básica e desenvolve 

conhecimentos e habilidades relativas às funções gerenciais do enfermeiro, analisando criticamente 

a gestão do cuidado e do processo de trabalho da Enfermagem. 

ENF801 – ORIENTAÇÃO DE TCC II 

EMENTA: Conclusão do trabalho final de curso - TCC, através da coleta de dados em campo da 

pesquisa, análise dos dados e apresentação oral do artigo científico. 

ENF803 e ENF 901 – ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I e II 

EMENTA: Os estágios supervisionados são componentes curriculares relevantes no processo de 

formação de enfermeiros, uma vez que oferecem a oportunidade do exercício da prática profissional 

durante a graduação, possibilitando que os estudantes vivenciem realidades diversas nos serviços, 

se apoderando dos problemas locais de saúde da população e se inserindo nas relações de trabalho 

multiprofissional. 

No âmbito da atenção à saúde, o desenvolvimento das ações exige a integração entre os 

profissionais e destes com os usuários, bem como a integração de distintas áreas de saber e a 

mobilização de diversas tecnologias. 

ENF000 – LIBRAS  

EMENTA: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. 

Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de Sinais: fonologia, morfologia, sintaxe. 

Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças e similaridades existentes 

entre esta e a língua portuguesa. 

2.5.3. Estágio Curricular Supervisionado/Internato 

 

Do 1º ao 7º semestre do curso, os alunos desenvolvem aulas práticas orientadas por 

professores em laboratórios, postos de saúde e hospitais, em grau de complexidade 

crescente, compreendendo desde a observação até as práticas assistidas, permitindo a 

construção de conhecimentos que servirão de base para a leitura da realidade, o que 

suscita questionamentos e possibilita a análise da problemática social existente, 

propiciando alternativas para sua solução.  
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As aulas práticas constituem parte dos componentes curriculares que permitem ao 

aluno a vivência da prática profissional, sob supervisão. A partir do 8º semestre, os alunos 

fazem o estágio curricular supervisionado, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e 

atitudes no atendimento a pacientes na área de atuação em todo o ciclo vital humano. 

Durante o processo ensino-aprendizagem, os docentes buscarão desenvolver teoria e 

prática como uma unidade, que se interpenetra e se determina, uma vez que, sem a prática, 

a teoria corre o risco de perder o tempo de aferir a sua própria validade, como também a 

possibilidade de refazer-se. 

Essa etapa de estágio curricular supervisionado constitui o momento da prática em 

que ocorre a construção do conhecimento que fundamenta a vida profissional. Esse 

momento de prática não deve restringir-se a um fazer específico, mas deve constituir-se 

numa atividade de reflexão que enriquece a teoria que lhe dá suporte. Assim sendo, trata-

se de um processo de criação, investigação, explicação, interpretação e intervenção na 

realidade que conduz a múltiplas possibilidades de aprendizagem e propicia uma excelente 

oportunidade de identificar práticas existentes na sociedade. 

O momento do estágio curricular supervisionado, não se limita à aplicação mecânica 

e instrumental de métodos, técnicas, normas e princípios apreendidos na teoria, mas inclui 

um processo de troca de conhecimentos e experiências entre estagiários e profissionais 

nas instituições de saúde, facilitado pela vivência da realidade. 

Dessa forma, pretende-se que o estágio curricular supervisionado seja um espaço 

adequado para o aluno complementar a sua formação, por meio de desenvolvimento de 

habilidades, analisando situações e propondo mudanças no ambiente de trabalho, além de 

incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o surgimento de 

novas gerações de profissionais com perfil profissional que possibilite adotar 

procedimentos, métodos e processos inovadores de utilizar novas tecnologias e 

metodologias alternativas de ação e investigação, que busquem contribuir para mudanças 

efetivas no quadro de saúde na Bahia.  

Oferecido no 8º e 9º semestres com carga horária de 400 horas para cada 

componente curricular, correspondente a 20% da carga horária total do curso, 4.000 horas, 

conforme disposto nas DCNs e Lei Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008. Face a 

sua complexidade e diversidade, o ECS é organizado por uma docente responsável por 

prover o alinhamento da integração ensino-serviço. Além dessa docente, existem os 

professores supervisores com especialização na área do componente curricular, todos com 

carga horária igual ou superior a 20 horas/semanais, e que acompanham e orientam o 
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discente no estágio, assim como nas atividades tutorais, grupo de estudos e avaliações. A 

relação entre docente/supervisor e discente é de um a seis alunos. 

O ECS do curso de Enfermagem da EBMSP constitui-se em uma experiência da 

prática profissional nos serviços de saúde da rede básica e hospitalar do estado da Bahia. 

Apresenta, como proposta pedagógica, a inserção do discente como protagonista no 

processo de trabalho, de forma que lhe possibilite exercitar e consolidar os conhecimentos 

e habilidades adquiridas no seu processo inicial de formação, tendo em conta uma situação 

real de trabalho.  

Dessa forma, o discente realiza atividades assistenciais, gerenciais e educacionais no 

campo de estágio, tendo em vista a priorização dos problemas do indivíduo e/ou da 

coletividade e a articulação entre teoria e prática, no espaço de integração ensino-serviço-

comunidade, lócus do desenvolvimento das atividades do componente curricular.    

O ECS é um componente curricular relevante no processo de formação dos 

enfermeiros, uma vez que oferece a oportunidade do exercício da prática profissional 

durante a graduação, possibilitando que os estudantes vivenciem realidades diversas nos 

serviços, apoderando-se dos problemas locais de saúde da população e inserindo-se nas 

relações de trabalho multiprofissional. 

No âmbito da atenção à saúde, o desenvolvimento das ações exige a integração entre 

os profissionais e deles com os usuários, bem como entre as distintas áreas do saber e a 

mobilização de diversas tecnologias.  

Os objetivos gerais do ECS e práticas profissionais são: 

a) Promover experiências práticas do estudante nos diferentes ambientes de atuação 

do enfermeiro; 

b) Estimular a percepção crítica e reflexiva do estudante sobre a realidade de 

assistência à saúde pública e privada de Salvador, identificando problemas e 

buscando alternativas de enfrentamento e soluções; 

c) Construir conhecimentos teórico-práticos, desenvolver habilidades técnicas e 

atitudes profissionais éticas no cuidado direto ao usuário, no gerenciamento de 

serviços, na supervisão da equipe e nas atividades educativas em saúde; 

d) Utilizar a problematização como importante ferramenta de aprendizagem, 

proporcionando a identificação de problemas, construção de hipóteses explicativas 

e realização de intervenção. 
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Os campos de prática e estágio dos serviços de saúde selecionados levam em 

consideração as parcerias interinstitucionais já estabelecidas, a qualidade dos serviços, o 

potencial do serviço para o processo formativo do estudante e a acessibilidade ao serviço. 

São campos de prática e estágios, diversos serviços de saúde da rede de atenção à saúde 

municipal e estadual dos três níveis de complexidade de atenção. São eles: hospitais, 

unidades básicas de saúde, unidade saúde da família, centro social urbano, escolas de 

ensino médio, creches, centro de apoio psicossocial, entre outros.  

A experiência acadêmica sob a forma de estágios realiza a proposta de aprender-a-

refletir-fazendo. Consiste em vivência de transição que tem como propósito o 

desenvolvimento gradual das competências e habilidades básicas ao desempenho da 

profissão, na perspectiva do profissional de saúde, generalista.  

Essa dinâmica estimula a atitude de busca e pesquisa, tanto no corpo discente como 

docente, fertilizando um ambiente acadêmico frutífero em debate, pesquisa e circulação do 

conhecimento. 

No âmbito da atenção à saúde, o desenvolvimento das ações exige a integração entre 

os profissionais e deles com os usuários, bem como a integração de distintas áreas do 

saber e a mobilização de diversas tecnologias.   

A experiência encontra-se desenhada de forma a possibilitar ao estudante o 

conhecimento de dois campos de prática da enfermagem: saúde coletiva e atuação na área 

hospitalar.  

Dessa forma, espera-se oferecer ao estudante um olhar fidedigno sobre o campo 

formativo, garantindo uma experiência generalista, evitando a especialização precoce, 

como frequentemente ocorre num currículo tradicional, repleto de teorias, apresentadas de 

forma fragmentada em disciplinas que, muitas vezes, não se comunicam. Foram, então, 

definidos pela implementação do ECS I – ENF 803 e ECS II – ENF 903, o primeiro em 

Saúde Coletiva, sendo realizado nas UBS-PSF dos municípios de Salvador Lauro de 

Freitas e, o segundo, na área hospitalar, relativa aos estágios em hospitais públicos e 

privados em Salvador.  

No decorrer do ECS estão programados dois encontros ampliados com todos  

os docentes e discentes alocados nos múltiplos campos de estágio, com o intuito de 

compartilhar experiências, alinhar estratégias de atuação e integração ensino-serviço, 

buscar correção de pontos que estão desfavoráveis ao processo formativo e vivências 

práticas-profissionais, numa perspectiva de avaliação construtiva e criativa, que elabora e 
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sugere condutas e ações mobilizadoras de resultados e alcance dos objetivos propostos 

para o ECS. 

O processo de avaliação do estudante no estágio curricular será realizado em 

conjunto com enfermeiras dos serviços, professores supervisores e estudantes com 

utilização de instrumentos, de forma processual. A utilização dos instrumentos de avaliação 

que são apresentados aos acadêmicos no início do estágio, é fundamental para favorecer 

uma avaliação ampla e que contempla a participação de todos os atores envolvidos. O 

Estágio Curricular Supervisionado encontra-se disciplinado no Manual do Estágio Curricular 

do curso de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

QUANTITATIV

O DE HORAS 
ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

DESCRIÇÃO DAS HORAS 

SOB A SUPERVISÃO 

DOCENTE 

20 1ª semana de aulas 

Acolhimento; apresentação 

do manual de alunos; revisão 

de conteúdos; 

320 Atividade de Estágio no Hospital 

340 horas com supervisão 

docente direta 
10 

Encontro Docente-Discente  

1.  trocando experiências  

2.  avaliação global do ECS 

             20 

Destinado ao desenvolvimento de 

atividades em horário oposto ao estágio e 

que poderão focalizar: 
  

 Educação em Saúde Extramuro  

 Visita técnica a outras unidades e serviços de 
prestação de cuidados em saúde; rede 
referenciada ou órgãos de gestão centralizada 
e instâncias de controle social. 

 Atuação no hospital dia (estágio hospitalar) 

Destinado ao desenvolvimento 
de atividades em datas 

diferentes daquelas 
programadas para o estágio 

curricular. 
 

20 horas de atividades 

definidas sem a necessidade 

de supervisão docente direta 

30 
PPLS/Projeto de Intervenção 

  (Atividade em dupla/trio) 

400 TOTAL DE HORAS EM ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
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2.5.4. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

É objetivo da EBMSP o oferecimento de condições de ensino e aprendizagem que 

levem à formação de sujeitos capazes de trilhar a carreira escolhida embasados na 

articulação de um sólido conhecimento teórico com referencial prático, que lhes permita 

alcançar suas metas e participar ativamente na promoção de um desenvolvimento 

sustentado no âmbito regional. O trabalho de conclusão de curso (TCC) está estruturado 

para contribuir com o alcance desse objetivo, por meio de uma investigação sistematizada 

que, além de exigir uma visão geral e articulada das diferentes áreas envolvidas na 

formação do estudante, exige, igualmente, domínio conceitual, teórico e metodológico. 

Esse componente curricular envolve aulas, atividades de orientação, experiências 

vivenciadas na organização, pesquisa empírica e teórica, sistematização da coleta, análise 

e tratamento do material coletado e elaboração de um trabalho de conclusão de curso, em 

consonância com o rigor presente no processo investigativo, de caráter sistematizado. 

Nesse sentido, o TCC se constitui em um instrumento que deve propiciar o 

desenvolvimento de competências, de atitude investigativa e de habilidades específicas do 

discente, no que tange à elaboração de documento científico, consolidando e estimulando 

o processo de pesquisa e de produção de conhecimento. Tem carga horária própria (54h/7° 

semestre e 54h/8° semestre), professores de metodologia responsáveis pelos 

componentes curriculares, TCC I e II, além de professores orientadores específicos para 

cada linha de pesquisa.  

Observadas as especificidades do projeto pedagógico do curso, o TCC poderá ser 

realizado nas seguintes modalidades: revisão de literatura, artigo científico, projeto de 

pesquisa/IC, relato de experiência e outras modalidades que tenham legitimidade científica, 

a critério do Conselho de Integração Curricular. 

O Trabalho do discente é avaliado de forma sistemática a partir de avaliações parciais, 

sendo exigido, para avaliação final, Banca Examinadora, considerando aprovado no 

componente curricular, sob essa denominação, o aluno que obtiver nota igual ou superior 

a sete. 

As normas que orientam o TCC foram elaboradas pelo coletivo de professores que 

desenvolve essa atividade no curso, com a bibliotecária da instituição, em consonância com 

a ABNT e aprovadas pelo Conselho de Integração Curricular.  
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Entre elas, pode-se destacar: 

• O TCC configura-se como requisito necessário à conclusão do curso de Enfermagem; 

• É obrigatória a frequência do aluno aos horários agendados de orientação de TCC, que 

se realiza nas dependências da instituição. Para tanto, o professor deverá fazer o 

registro diário das atividades desenvolvidas. A ausência do aluno, a partir de 25% do 

total de orientações, configura reprovação, devendo matricular-se novamente no 

semestre seguinte; 

• O aluno deverá entregar a 1ª versão (primeira) do seu trabalho, retirar (em duas 

cópias), 15 dias antes da data estabelecida para defesa para ser avaliado por um 

professor convidado.  

• Mediante as indicações do orientador, o aluno deverá prosseguir as orientações fazendo 

as correções e revisões necessárias, o que culminará na 2ª versão (segunda) do 

trabalho a ser entregue ao professor orientador na data estabelecida no cronograma. 

• A nota do componente TCC será dada pelo professor/orientador de acordo com critérios 

relacionados à produção e à participação do aluno nas atividades desenvolvidas nesse 

semestre, com valor 10; 

• Na defesa, o texto final só será entregue para encaminhamento à banca examinadora 

após a aprovação do orientador. Para tanto, a entrega será acompanhada de um ofício 

de encaminhamento entregue na coordenação do curso em duas vias impressas e em 

CD, sob protocolo, em data previamente determinada e divulgada, pela coordenação, 

no início de cada semestre; 

• O professor orientador define a banca examinadora de cada trabalho, que será composta 

pelo professor orientador e mais dois profissionais ligados à área temática em que o 

trabalho será apresentado. A avaliação será feita segundo barema e a nota do TCC será 

uma composição do trabalho escrito (7,0) e apresentação (3,0). Será considerado 

aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete); 

• O trabalho corresponde a um texto original e é desenvolvido individualmente ou em 

dupla sob a orientação de um docente da instituição; 

• A nota final do TCC corresponde à nota do orientado, somada à nota da Banca dividida 

por 2. Será considerado aprovado o aluno que tiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

• Quando o trabalho envolver intervenção com seres humanos, deverá ser encaminhado 

para aprovação do Comitê de Ética da Bahiana ou da instituição onde será realizada a 

coleta de dados, seguindo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e do 

Ministério da Saúde, e a autorização deverá constar nos anexos do trabalho. 

Em fevereiro de 2015, as ações destinadas a aprimorar o processo de construção dos 

trabalhos de conclusão de curso (TCC) se intensificam, com a culminância da proposta de 
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estruturação de um programa transdisciplinar permanente denominado Núcleo de 

Metodologia da Pesquisa em Enfermagem (NUMEN). Esse esforço do pensar coletivo, 

impulsionado pela coordenação do curso, surge como resposta às necessidades relatadas 

pelos discentes e docentes dos componentes curriculares de Trabalho de Conclusão de 

Curso I e II.  

Fez-se necessário assegurar uma comunicação ativa e efetiva entre os alunos e os 

pressupostos definidos pelos professores, bem como àqueles delimitados nas regras 

metodológicas institucionalizadas. A coordenação de curso juntamente com os professores 

responsáveis por componentes curriculares com conteúdo de demanda metodológica 

resolveram dialogar como qualificar melhor os professores e alunos do curso para alcançar 

essa meta.  

O NUMEN fica, então, elaborado a partir da integração dos componentes curriculares 

de metodologia instrumental, epidemiologia I e II, bioestatística, pesquisa aplicada e TCC I 

e II. Será estabelecida uma atualização capaz de promover alinhamentos nas orientações 

metodológicas e o crescimento da produção científica do curso de Enfermagem através da 

conexão com os grupos de pesquisa em enfermagem (GEPEN e NUPEIS) e, assim, 

provocar maior submissão desses TCCs à publicação em periódicos indexados. 

 

Para tanto, se estabeleceu como objetivos:  

 

• Reduzir o distanciamento entre os alunos, professores e suas respectivas áreas 

temáticas na condução dos trabalhos metodológicos.  

• Instrumentalizar os professores para estimular o desenvolvimento dos alunos usando a 

metodologia da pesquisa como base condutora na formação do aluno-pesquisador;  

• Instrumentalizar os alunos para realização de trabalhos científicos, principalmente no 

campo de trabalhos de conclusão de curso;  

• Fortalecer as produções científicas existentes na graduação em Enfermagem, alinhando 

a produção dos TCCs com as linhas temáticas desenvolvidas nos grupos de pesquisa. 

 

Além desse movimento coletivo, os outros trabalhos de pesquisa e iniciação científica 

vêm sendo desenvolvidos e estimulados por programas de bolsas de Iniciação Científica, 

tanto internas quanto do PET Saúde, PIBIC e FAPESB. Essa iniciativa será ampliada à 

medida que esse projeto vai sendo implementado, semestre a semestre. 
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2.5.5. Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares (ACs) constituem-se em um componente curricular 

obrigatório, com carga horária de 266 horas, que correspondem a aproximadamente 7% do 

total da carga horária do curso. Constitui-se no aproveitamento de conhecimentos 

construídos pelos discentes, através de estudos e práticas, para a consolidação de saberes 

teórico-práticos necessários ao seu processo formativo, possibilitando o aprimoramento de 

competências, habilidades e atitudes fundamentais ao desempenho das atividades 

profissionais. 

Serão consideradas como ACs aquelas que não fazem parte dos componentes 

curriculares obrigatórios do curso e que estejam relacionadas com a formação integral do 

estudante, constituindo como objetivo principal, permitir ao discente permanente 

atualização, aprimoramento e capacitação profissional em diversas áreas do conhecimento, 

bem como integrar o discente em seu campo profissional, ampliando sua formação teórico-

prática e interdisciplinar.  

As ACs são consideradas de natureza acadêmica formal da graduação, de caráter 

obrigatório e previstas nas DCNs do curso de Enfermagem, logo, têm natureza formativa e 

estabelecem uma relação de suporte à estrutura curricular do curso, sendo norteadas pelas 

seguintes diretrizes:  

• Ampliar e atualizar os conhecimentos em áreas específicas ou afins;  

• Constituir-se em mecanismo de integração teoria e prática, visando à qualidade do 

desempenho profissional do aluno;  

• Valorizar as experiências interdisciplinares e intercursos (e) que integrem ensino, 

pesquisa e extensão;  

• Atender ao que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que se 

refere aos aspectos pertinentes à valorização das experiências extensivas à 

universidade;  

• Permitir ao aluno autonomia com relação à escolha das atividades complementares a 

serem cumpridas.  

Observadas as especificidades da Resolução CNE/CES nº 03, de 07/11/2001 e do 

projeto pedagógico do curso, as atividades complementares poderão ser realizadas nas 

modalidades abaixo elencadas, entretanto, se exige, entre elas, que os alunos deverão 

cumprir, pelo menos, três categorias das seguintes modalidades: 

 



58 

 

I. Monitoria Acadêmica  

II. Grupo de Pesquisa 

III. Projeto de Iniciação científica e/ou Extensão 

IV. Publicação Científica ou Cultural 

V. Participação em Eventos e Cursos Científicos e Culturais 

VI. Atividades de Extensão Não Vinculadas ao PPPC 

VII. Estágios Não Obrigatórios 

VIII. Participação em LIGA Acadêmica 

IX. Participação no PET/SAÚDE/REDES 

X. Liderança de turma e representação em Conselho de Série 

XI. Membro do Diretório Acadêmico 

XII. Realização de Atividades Artísticas, Culturais ou Esportivas 

XIII. Outros estudos, sob referendo do CIC 

 

A análise das ACs é de responsabilidade da Comissão de Validação de Atividade 

Complementar (COVAC). Essa comissão é subordinada ao CIC e composta por três 

professores, sendo seus membros indicados pelos Núcleos Curriculares, cujo objetivo será 

proceder a avaliação para o aproveitamento das competências adquiridas pelo aluno 

através da sua participação nas ACs, de acordo com regulamento específico. 

As Atividades Complementares encontram-se disciplinadas no Regulamento de 

Atividades Complementares do curso de Enfermagem, estando disponíveis no APÊNDICE 

I deste projeto. 

2.6. Metodologia Didático-Pedagógica 

 

Os princípios metodológicos adotados são interativos, na busca de autonomia 

intelectual, pois o homem é compreendido como um ser ativo e de relações. Assim, o papel 

do docente é o de mediador do processo ensino-aprendizagem e a ação de ensinar é 

definida na relação com a ação de aprender. 

Os princípios metodológicos adotados pela Instituição possibilitam uma trajetória de 

autoaprendizagem mediada, que incentiva a autodeterminação, a iniciativa e o respeito ao 

outro, a cooperação e a solidariedade, por meio de uma educação para a compreensão do 

mundo, do outro e de si mesmo.   
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Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem utiliza metodologias ativas, entre as 

quais se destacam: a ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas) e o TBL (Team Based 

Learning), atividades práticas em campo e laboratórios de ensino, ações interprofissionais 

e avaliações em clínicas estruturadas. 

A aprendizagem significativa, baseada na problematização e na contextualização das 

práticas de formação, é o elemento central das graduações oferecidas pela Escola, na 

busca de maior motivação para o aprendizado, do estímulo ao desenvolvimento do 

raciocínio, da estruturação do conhecimento em contexto, do trabalho em equipe e do 

desenvolvimento de habilidades de autoaprendizagem.   

Além disso, o desenvolvimento de ferramentas digitais possibilita a intensificação da 

utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o acesso remoto aos Periódicos 

CAPES e a participação dos alunos de determinados componentes curriculares, nos 

denominados Grupos de Interesse Especial (SIGs), da RUTE - Rede de Telemedicina.  

A educação interprofissional é desenvolvida nos componentes curriculares comuns 

aos cursos de graduação e atividades extensionistas e curriculares intercursos, em especial 

o componente Prática Interprofissional em Saúde. 

Nessa direção, é imprescindível:  

 Uma prática contextualizada, como imperativo de aprendizagem significativa e efetiva; 

 Utilização de procedimentos metodológicos emancipatórios, indispensáveis ao exercício 

de tomada de decisões; 

 Reforço à interação precoce com a realidade e seus cenários diversificados; 

 Privilégio à abordagem por eixos temáticos em detrimento de conteúdos disciplinares 

isolados; 

 Exercícios em rede de conhecimentos interdisciplinares. 

 

2.6.1 Inovações Significativas / Flexibilização e Integralização do Currículo 

Com o objetivo de formar profissionais competentes e com capacidade de atender às 

reais necessidades da população, a EBMSP apresenta projetos pedagógicos flexíveis, que 

levam em consideração as regiões, os traços culturais, socioeconômicos, políticos, as 

demandas do mercado e da sociedade e as identidades institucionais e pessoais. 
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Em relação à flexibilização dos currículos, a EBMSP mantém um olhar crítico, com 

eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares, mediante a redução dos pré-

requisitos. 

No que se refere a integralização dos cursos, a EBMSP segue os princípios legais do 

MEC, expressos nos projetos pedagógicos dos cursos, respeitando a carga horária mínima 

estabelecida.  Outra oportunidade de integralização do curso é a possibilidade de o discente 

cursar componentes curriculares comuns entre os cursos da Escola. No caso dos discentes 

transferidos, interna ou externamente, ocorre o aproveitamento de estudo, conforme 

legislação vigente.  

No que diz respeito às inovações significativas em relação aos projetos integradores, 

a prática pedagógica dos cursos da EBMSP busca o desenvolvimento de competências e 

habilidades. Assim, o projeto integrador constitui-se em uma estratégia de ensino-

aprendizagem, que objetiva proporcionar a interdisciplinaridade dos conteúdos abordados, 

refletir os conhecimentos de forma crítica e articular a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão. São exemplos dos projetos integradores realizados pela EBMSP, as atividades 

acadêmicas do componente curricular comum, Prática Interprofissional em Saúde, e as 

atividades acadêmicas realizadas na unidade Complexo Comunitário Vida Plena. 

2.7. Avaliação do Processo Ensino-Aprendizado 

 

O sistema de avaliação está pautado nos mesmos princípios norteadores da prática 

educativo-pedagógica do curso e, portanto, privilegia uma prática avaliativa reflexiva e 

investigativa, contemplando compreensão, entendimento, consciência crítica, exercícios de 

mediação, avaliações intermediárias e variados instrumentos de avaliação como critérios 

norteadores do processo. São avaliados os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

que se configuram nas dimensões do saber, saber fazer e saber ser. A avaliação do 

desempenho e do rendimento escolar observa os dispositivos legais nacionais e as 

determinações regimentais.  

Para tanto, é preciso considerar-se alguns pressupostos: 

a) Avaliação como componente indissociável da prática pedagógica; 

b) Avaliação como processo de caráter formativo, confirmado, centrado nas 

possibilidades de crescimento e progresso do desempenho do estudante; 

c) Avaliação mediadora, na qual o professor, considerado parceiro do processo de 

aprendizagem do estudante, deverá fazer intervenções (mediações) que evitem o 
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fracasso do estudante, uma vez que o professor é eticamente responsável pelo 

sucesso daquele; 

d) Avaliação atenta ao perfil profissional desejado é desejável, em que, saberes, 

habilidades, competências e atitudes deverão ser, não só avaliadas, mas também 

exercitadas e incorporadas; 

e) Avaliação que detecte, estimule e amplie o nível de motivação do estudante, futuro 

profissional, evidenciando suas possibilidades e oportunizando condições de 

superação de dificuldades. Aqui, a avaliação destina-se à análise de aprendizagens 

– cognitivas, conceituais, procedimentais e atitudinais – de modo a favorecer o 

percurso e regular as ações de formação; 

f) Avaliação que considere os conhecimentos prévios do estudante (avaliação 

diagnóstica), que administre, com competência, os aspectos do processo na prática 

avaliativa (avaliação formativa) e que consiga garantir o direito de aprendizagem do 

estudante (avaliação somativa, conclusiva). 

 

A incorporação desses pressupostos é suporte para a conquista de uma cidadania 

ativa e consciente; em orientações didáticas e acompanhamento do desempenho do 

discente; no compromisso com a presença sistemática já que o curso é presencial e a 

exigência de frequência é de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento); em critérios de: 

autoavaliação e heteroavaliação estruturados sistematicamente em função de esquemas 

adequados ao processo ensino-aprendizagem em cada componente curricular e, da 

aferição de valores numéricos em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) para efeito de 

aprovação, em que a média para aprovação será sete.  

A avaliação do rendimento do discente é contínua e leva em consideração a 

frequência às aulas, a aquisição de conhecimentos e habilidades e a capacidade de sua 

aplicação. Em razão da natureza do componente curricular, admite-se como verificação de 

aprendizagem: prova escrita, prova oral e prática oral; seminário; relatório de aulas práticas, 

pesquisa e estágio; elaboração de projetos e sua defesa; 

estudo/encaminhamento/resolução de casos e situações-problema; elaboração de trabalho 

de conclusão de curso e sua defesa; trabalhos orientados (individuais e em grupos).  

 Assim, as atividades avaliativas no curso de Enfermagem são pautadas em: 

 

a) Compromisso de formandos e formadores com o desenvolvimento da proposta de 

perfil do profissional que se quer formar; 
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b) Estreita relação e coerência entre: princípios norteadores da prática pedagógica 

proposta pelo projeto pedagógico, perfil profissional desejado, procedimentos 

metodológicos utilizados pelo corpo docente e a sistemática de avaliação proposta; 

c) Orientações didáticas e acompanhamento do estudante; 

d) Exercício da participação consciente nos processos de decisão e elaboração de 

projetos educacionais, durante e após o curso; 

e) Produções acadêmicas solicitadas no processo de formação, caracterizadas por 

elaborações próprias, em caráter individual e/ou em grupo. 

 

 Ademais, essas atividades avaliativas do curso de Enfermagem estão atreladas 

também ao Programa de Avaliação Institucional (PAI / CPA), estruturado a partir de 

variáveis, a saber: 

I. Avaliação do corpo docente pelo estudante; 

II. Avaliação das condições / estrutura da IES, pelo estudante e pelos funcionários. 

 

2.8. Instâncias Colegiadas de Acompanhamento e Avaliação de Curso 

 

A avaliação da qualidade do curso e adequação do seu projeto pedagógico tem sido 

realizada de forma sistemática, por várias instâncias, utilizando-se de diferentes 

instrumentos e em momentos distintos. 

2.8.1. Instâncias Internas 

 

 Comissão Própria de Avaliação da Instituição (CPA) 

Uma instituição de ensino superior, mais que um fim em si mesmo, é uma instituição 

cuja missão, atividade e resultados devem estar a serviço do desenvolvimento harmônico 

e integral do homem e da sociedade. Por isso, deve responder e prestar contas à 

comunidade regional que a rodeia e a sustenta. Essas premissas implicam, 

necessariamente, na avaliação de sua atividade como instituição de educação superior, 

considerando, em ampla perspectiva, sua relevância social, econômica e educativa para 

saber em que medida está cumprindo seus compromissos maiores para com a sociedade 

como um todo.  

A Bahiana, enquanto instituição reconhecida na comunidade baiana e científica, tem 

justificada e permanente preocupação em relação à garantia de qualidade de seus 

programas acadêmicos e, também, de si mesma, enquanto instituição. Para tanto, criou a 
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Comissão Permanente de Avaliação (CPA), em sintonia com o Sistema Nacional de 

Avaliação de Educação Superior (SINAES). 

O projeto de autoavaliação institucional, estimulado pelo SINAES, inaugurou, na 

Bahiana, o ciclo de autoavaliação institucional e constituiu-se numa oportunidade de 

aprendizagem organizacional a partir de um marco legal nacional que orienta os princípios, 

diretrizes e parâmetros de avaliação. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem a função de coordenar e articular o 

processo interno de avaliação da Bahiana, cabendo a ela, também, sistematizar e 

disponibilizar informações solicitadas pelo INEP/MEC, responsável pela execução da 

avaliação. Mas, tem-se configurado, também, como um excelente instrumento de 

comunicação dentro da comunidade acadêmica, pois a análise de seus resultados tem sido 

o motor de uma série de transformações no âmbito pedagógico e estrutural. 

A CPA realiza semestralmente campanhas de incentivo para ampliar a participação 

de toda a comunidade acadêmica dando especial importância ao questionário de avaliação 

que é aplicado semestralmente e seus resultados distribuídos e publicados com brevidade 

de forma que a comunicação flua com rapidez e objetividade. Em sua composição atual, a 

CPA conta com a participação de professores, funcionários, docentes e coordenadores. Os 

resultados obtidos pela CPA, desde 2005, estão publicados no site da instituição e vem 

constituindo-se em um importante suporte para as ações de aperfeiçoamento acadêmico e 

institucional, assim como ampliado a performance geral da instituição. 

A avaliação realizada pela CPA permite avaliar as diversas dimensões institucionais 

por meio de instrumento aplicado ao corpo docente, discente e administrativo. Os 

resultados obtidos. no ano de 2014, possibilitaram o levantamento de dados que foram 

tratados estatisticamente e condensados, representando as potencialidades (conceito bom 

/ ótimo) e as fragilidades (conceito regular / satisfatório) do curso, envolvendo as condições 

gerais quanto à qualidade de ensino, da estrutura física e material e dos serviços de apoio 

pedagógico oferecidos.  

Esses resultados constituíram-se em indicadores gerenciais / pedagógicos 

institucionais para a implantação de estratégias de ação e aperfeiçoamento, garantindo o 

desenvolvimento contínuo da qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

caracterizam o fazer universitário. Assim, a partir da experiência dos anos anteriores, o 

processo de avaliação foi sendo aperfeiçoado nos anos seguintes.  
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O programa de avaliação institucional está estruturado a partir das variáveis: 

autoavaliação de docente e discente; avaliação das condições institucionais de trabalho, 

por docentes e discentes; avaliação do docente pelo discente; avaliação dos discentes 

pelos professores.  

No curso de Enfermagem, em 2014, houve uma adesão de 223 discentes e 35 

docentes respondentes, obtendo-se percentuais majoritários positivos, em que a avaliação 

do docente pelo discente alcançou 93,47% de potencialidades contra 6,53% de fragilidades.  

Historicamente, as fragilidades apontadas têm sido objeto de iniciativas para 

implantação de aperfeiçoamento, o que se pode confirmar a partir da série histórica desses 

dados, que preservam uma curva de ascensão dos percentuais para potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CPA,2014. Resultados Curso de Enfermagem 
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No quesito Perfil Geral Docente – autoavaliação e avaliação pelo discente, o resultado 

foi de 97,51% e o perfil docente (autoavaliação e avaliação docente) obteve 96,44, no ano 

de 2014.   

Na avaliação realizada pelos concluintes, houve uma prevalência acentuada para 

potencialidades, numa escala de 82,76% a 100%, com exceção de um único item pontuado 

com 62,07% – relativo à carga horária destinada a aulas e práticas. Merecem destaque os 

itens, abaixo destacados, no quadro resultante da CPA – Concluintes do Curso de 

Enfermagem 2014: 
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 Núcleo Docente-Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente-Estruturante (NDE) do curso Enfermagem é o órgão consultivo 

responsável pela gestão e acompanhamento do Projeto Político- Pedagógico do Curso 

(PPC). O núcleo é composto por 10 professores e a coordenadora do curso, que respondem 

diretamente pela criação, implantação, acompanhamento e avaliação do PPC, conforme 

Portaria MEC nº 147/2007. As atribuições do NDE são:  

a. Fazer a gestão da elaboração do projeto político-pedagógico do curso, definindo sua 

concepção e fundamentos; 

b. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

c. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

d. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação nos Conselhos de 

Integração Curricular (CIC), sempre que necessário; 

e. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definido pelo CIC; 

f. Analisar e avaliar os planos de ensino dos componentes curriculares, em parceria com 

a supervisão pedagógica e a coordenação de curso; 

g. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos curriculares 

estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

h. Acompanhar a indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 

 

Os professores que compõem o NDE também participam de outras instâncias de 

acompanhamento do curso, como Colegiado de Integração Curricular, Núcleos Curriculares 

e Conselhos de Série. São os professores membros do NDE, responsáveis pela construção 

e implantação do PPC, com respectivo título acadêmico e regime de trabalho:  

Nome Titulação Regime de Trabalho 

Arthur Gomes Dias Lima Doutor 40 horas 

Cláudia de Carvalho Santana Doutora 40 horas 

Carolina Pedroza de Carvalho Garcia Mestra 40 horas 

Cristiane Magali Freitas dos Santos Mestra 40 horas 

Maria Thaís Calasans Mestra 40 horas 

Simone Cardoso Passos Mestra 40 horas 

 

Todos os professores e coordenadora do curso de Enfermagem que compõem o NDE 

são contratados por vínculo celetista em regime de tempo integral – 100%, com titulação 
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acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e, 33,33% com título de 

doutor.  

O estímulo à permanência do professor, em especial dos professores que compõem 

o NDE dos cursos de graduação, acontece mediante incentivo à capacitação docente, 

inclusive financeiro, acesso ao Programa Institucional de Desenvolvimento Docente 

(PROIDD) com ações de curto, médio e longo prazo e Plano de Carreira Docente, a 

exemplo de bolsas, licença remunerada para qualificação profissional, auxílio financeiro 

para participação em eventos, congressos, cursos e similares. 

Avaliação regular e sistemática é realizada pelo Núcleo Docente-Estruturante (NDE) 

do curso, em uma reunião ordinária por semestre, com o objetivo de acompanhar e 

consolidar a implementação do projeto pedagógico do curso.  

O funcionamento do NDE encontra-se disciplinado no Regimento do NDE do curso de 

Enfermagem. 

 Conselho de Integração Curricular (CIC) 

O Conselho de Integração Curricular (CIC) é órgão consultivo e deliberativo, no âmbito 

de cada curso de graduação, articulando as atividades desenvolvidas pelos respectivos 

Núcleos Curriculares que o integram, conforme Regimento Geral da EBMSP. Conforme 

resolução do curso, o CIC de Enfermagem é composto por: 

I. Coordenadora do curso 

II. Chefes dos Núcleos Curriculares que integram o curso de graduação, constituído 

por oito professores; 

III. Representante do corpo discente, eleito em reunião especial para esse fim, para 

mandato de um ano, pelos representantes estudantis que integram todos os Núcleos 

Curriculares do curso, entre seus pares dos respectivos núcleos. 

       

O CIC reúne-se, ordinariamente, no mínimo, a cada semestre e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo coordenador de curso, por iniciativa própria ou a requerimento de 

um terço dos membros que o constituem, objetivando deliberar sobre o assunto específico. 

Em todas as reuniões, são elaboradas atas, devidamente assinadas pelos participantes, 

como forma de registro e arquivo de todas as deliberações tomadas a respeito do curso.  

Compete ao CIC: 

I. Supervisionar a execução dos planos e das atividades desenvolvidas pelos 

respectivos Núcleos Curriculares, objetivando promover sua necessária integração; 
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II. Acompanhar, periodicamente, a execução do calendário escolar; 

III. Propor normas complementares das atividades acadêmicas; 

IV. Deliberar sobre os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos 

respectivos Núcleos Curriculares, em matéria didático-científica; 

V. Propor alterações no projeto político-pedagógico do curso, em consonância com o 

PDI; 

VI. Deliberar sobre a criação, fusão ou extinção de matérias ou disciplinas no âmbito do 

curso; 

VII. Aprovar a matriz curricular do curso, decidindo sobre questões relativas à sua 

aplicabilidade, observadas as diretrizes curriculares gerais, fixadas pelo Ministério 

da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação; 

VIII. Exercer outras atribuições previstas no Regimento Geral da EBMSP. 

 

 Núcleos Curriculares  

 

Conforme Regimento da EBMSP, os Núcleos Curriculares são constituídos por 

conjuntos de componentes curriculares/disciplinas associados por critérios de campos de 

saber, proximidade espacial e temporal na matriz curricular ou áreas de interesse, definidos 

no âmbito de cada curso. 

Compõem cada Núcleo Curricular, os professores dos componentes curriculares que 

o integram e um representante do corpo discente. Compete aos Núcleos Curriculares: 

1. Analisar as ementas, os programas e os planos de ensino de seus componentes 

curriculares/ disciplinas, fazendo sugestões e propondo alterações, quando pertinentes; 

2. Acompanhar o desenvolvimento das atividades referentes ao núcleo; 

3. Manifestar-se a respeito dos requerimentos encaminhados por alunos e/ou professores, 

em matéria didático-científica; 

4. Propor à coordenação do curso projetos de pesquisa e extensão; 

5. Exercer outras atribuições previstas no Regimento. 

 

No curso de Enfermagem, as reuniões pedagógicas dos núcleos curriculares são 

agendadas, no mínimo, uma vez no semestre ou conforme a convocação extraordinária 

pelos chefes de núcleo, de acordo com as necessidades específicas dos professores e 

encaminhamento dos conselhos de série.  
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 Conselhos de Série  

Conforme Regimento da EBMSP, os Conselhos de Série, no âmbito de cada curso, 

têm por objetivo dar suporte à implantação das ações acadêmicas. 

O Conselho de Série é composto: 

I. Por três representantes do corpo docente da série; 

II. Pelo coordenador do curso; 

III. Pela supervisão pedagógica; 

IV. Por dois representantes discentes da série.  

 

Os Conselhos de Série reúnem-se, ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada 

semestre e, extraordinariamente, quando convocados pelo coordenador de curso ou a 

requerimento de um terço de seus membros. Os representantes discentes de série são 

escolhidos pelos seus pares da série, por um período de um ano, sendo um deles 

designado como membro efetivo e o outro como suplente para participação nos Núcleos 

Curriculares.  

Compete aos Conselhos de Série: 

I. Examinar e deliberar a respeito de situações didático-pedagógicas referentes à série 

respectiva; 

II. Propor providências de natureza técnico-organizacional ao coordenador do curso, 

objetivando a perfeita execução do seu projeto pedagógico. 

No curso de Enfermagem, as reuniões dos Conselhos de Série têm como objetivo 

acompanhar as demandas acadêmicas do processo de ensino/aprendizagem de cada 

semestre do curso. 
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3. COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A coordenação do curso de Enfermagem passou a ser exercida em 2015.1, pela 

docente designada pela diretora da Escola, enfermeira, Cristiane Magali Freitas dos Santos, 

mestra em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia, na área de Concentração  de  

Administração de Serviços  de 

Enfermagem, em 2008, especialista em Enfermagem do Trabalho pela Faculdade Zona 

Leste/SP em 1992 e em Enfermagem. 

  Como docente, na área de ensino superior de graduação e pós-graduação em 

Enfermagem, atua desde 2005, com experiência comprovada de 10 anos. Vem atuando, 

desde 2012, no Conselho Regional de Enfermagem, entidade de representação da 

categoria profissional, onde desenvolveu trabalhos na Câmera Técnica de Ensino e 

Legislação no triênio 2012-2014 e foi eleita conselheira do Quadro I, no atual triênio (2015-

2017), atuação que favorece a integração e reflexão do contexto socioeconômico, político 

e cultural da saúde, reportados ao desenvolvimento do curso da graduação. 

A coordenadora do curso de Enfermagem atua em regime integral na gestão do 

curso, desenvolvendo atividades de atendimento aos discentes, docentes e corpo técnico-

administrativo de forma dialógica, com transparência, ética, conhecimento e 

comprometimento com o projeto pedagógico do curso. Para tanto, conta com o 

assessoramento da supervisão pedagógica e do Núcleo de Atenção Psicopedagógico, 

conforme Regimento Geral da EBMSP. 

São atividades realizadas pela coordenação do curso de Enfermagem: 

• Coordenar e supervisionar os trabalhos docentes, realizados e atribuir as horas-aula e 

demais atividades aos docentes; 

• Realizar a contratação e dispensa de docentes; 
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• Supervisionar o cumprimento do regime escolar, da integralização curricular e a 

execução dos conteúdos programáticos, da carga horária e dos horários de aulas;  

• Dar atendimento pessoal aos alunos e professores que necessitem, tomando as 

providências necessárias; 

• Acompanhar a frequência dos docentes e discentes;  

• Zelar pela qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso;  

• Propor alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades 

do curso; 

• Liderar o corpo docente no processo de educação permanente, incentivando a 

qualificação profissional, o estudo e as discussões didático-pedagógicas, o 

aprimoramento do papel de professor e a participação no programa de desenvolvimento 

docente institucional;  

• Analisar e conferir a documentação comprobatória para a progressão docente; 

• Desenvolver ações para avaliação permanente do curso e do seu PPC;  

• Analisar processos de trancamentos de matrículas, transferências, aproveitamento de 

estudos, adaptações e dependências de componentes curriculares/disciplinas e 

atividades; 

• Tomar decisões ad referendum do Conselho de Integração Curricular, em casos de 

urgência ou emergência comprovados; 

• Manter a disciplina no âmbito do curso; 

• Garantir o cumprimento das determinações regimentais, normas internas e deliberações 

dos órgãos de administração superior; 

• Integrar, convocar e presidir o Núcleo Docente-Estruturante e Conselho de Integração 

Curricular; 

• Integrar o Conselho Superior;  

• Elaborar relatório anual das atividades do curso para apreciação da coordenação de 

graduação. 

A gestão do curso está articulada com a gestão institucional através de reuniões 

periódicas entre a direção da EBMSP e a coordenação do curso de Enfermagem para 

identificar, discutir e decidir sobre demandas geradas com os professores, alunos, técnicos 

administrativos e gestores, de forma que haja coerência nas ações e acesso de todos os 

segmentos acadêmicos às resoluções e à reflexão sobre mudanças. 

O curso de Enfermagem participa, com a diretoria, das ações institucionais que 

incluem: análise do relatório da Comissão Própria de Avaliação (CPA); acompanhamento 

constante de novas legislações nacionais acerca do ensino superior; orientação e 

acompanhamento do funcionamento dos colegiados; assessoria aos colegiados sobre 
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ações de extensão e pós-graduação; ações de apoio pedagógico aos docentes, discentes 

e pessoal técnico-administrativo. Nas reuniões de professores e de conselho de integração 

curricular do curso de Enfermagem, é função efetiva do coordenador informar as diretrizes 

institucionais e pedagógicas adotadas, assim como levantar demandas docentes e 

discentes que possam reorientar as políticas institucionais.  

O modelo de gestão desenvolvido no curso, pela via da coordenação, efetiva-se por 

uma ação que relaciona a dimensão política e técnica, baseada na liderança acadêmica 

que afirma os princípios da gestão horizontal que confere voz e audição aos membros da 

comunidade acadêmica. Os espaços colegiados correspondem aos campos centrais para 

efetividade de uma gestão participativa que distribui poder, criando um ambiente propício à 

corresponsabilidade. Nessa direção, toda a comunidade acadêmica relacionada ao curso 

sente-se partícipe do processo de fazer a formação acadêmica da Bahiana acontecer, 

movendo uma estrutura de gestão ativa, compatível com a proposta pedagógica, baseada 

na concepção de problema e problematização para interpretação e compreensão do real. 

4. CORPO DOCENTE 

4.1. Titulação e Regime de Trabalho 

 

O corpo docente do curso de Enfermagem é composto por 61 docentes, sendo, 

100% deles, contratados em regime de trabalho parcial e integral e com vínculo celetista, 

dos quais 41%, em regime integral e, 59%, em regime parcial. Com relação à titulação, o 

corpo docente do curso de Enfermagem constitui-se de 64% dos professores portadores 

de titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado.  

QUADRO 4 - Caracterização do corpo docente do curso de Enfermagem, 2015.1 

Titulação 

Carga Horária 

Tempo 

integral 
Tempo parcial Total Docente 

No % No % No % 

Doutor (a) 8 13 4 7 12 20 

Mestre (a) 13 21 14 23 27 44 

*Especialista 4 7 18 30 22 36 

Total (N e percentual) 25 41 36 59 61 100 

*NOTA: Dos 22 docentes especialistas, temos N.14 (63%) supervisores de estágio curricular supervisionado 
e, entre elas, observa-se a contínua qualificação para avanço de título, em que uma já possui a titulação de 
doutora, uma é mestra e cinco estão mestrandas. 
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4.2. Experiência Profissional e de Magistério Superior 

 

O quesito de experiência prévia em docência de ensino superior é item obrigatório 

nos processos seletivos para os docentes do curso de Enfermagem e exceções são 

previstas somente frente à indisponibilidade dessa experiência entre os docentes 

supervisores de estágio, cuja perfil prevê, como prioridade, a expertise na atuação 

especialista no serviço de saúde em que se processa o estágio. Entretanto, observa-se, no 

perfil, a adesão a uma proposta pedagógica que proporciona atividades de capacitação 

docente, estímulo à pesquisa, participação nos fóruns pedagógicos, mostra científica e 

jornada de enfermagem, compreendendo que o supervisor de estágio é compreendido 

como docente vinculado ao desenvolvimento interdisciplinar e pedagógico indispensável ao 

melhor acompanhamento do discente no campo do trabalho/estágio. 

A análise da movimentação de contratação docente revela uma progressão de 

contratações à medida que houve progressão das turmas, desde 2007, sendo a 

permanência e índices de satisfação registrados em pesquisas e discurso dos docentes 

vinculados ao curso. 

Todos os currículos docentes encontram-se cadastrados na Plataforma Lattes, 

acessíveis por pesquisa no endereço eletrônico: http://lattes.cnpq.br/index.htm. A 

atualização contínua é uma conduta requerida aos docentes do curso e a documentação 

comprobatória é compilada no prontuário funcional do docente sob a guarda do setor 

pessoal e da coordenação do curso da EBMSP.  

 

4.3. Produção Científica, cultural, artística ou tecnológica 

 

A valorização institucional no campo da pesquisa e inovação se reflete na evolução 

de estratégias implementadas no curso de enfermagem para assegurar não somente uma 

produção qualificada e diversificada, mas, projetar nos discentes o despertamento para 

esse valor na sua formação profissional. 

Ao se estabelecer um eixo de Instrumentalização Científica com CH de 270 horas, 

elencados como: metodologia instrumental (1º semestre – 54 horas), bioestatística (4º 

semestre – 72 horas), pesquisa aplicada (6º semestre – 36 horas) e TCC I e II (7º e 8º 

semestres, com 54 horas cada). Entretanto, ao se configurar esse eixo, não se pretendeu 

restringir a produção científica e a postura de pesquisador aos componentes curriculares 

http://lattes.cnpq.br/index.htm


74 

 

ali alocados. Nessa lógica, existe forte incentivo para que sejam utilizadas, no 

desenvolvimento dos componentes, estratégias voltadas à produção de resenhas, 

elaboração de resumos e banners apresentados em eventos científicos culturais, inclusive 

a Mostra Científica Cultural da Bahiana e a Jornada Científica de Enfermagem. 

A criação da Revista Enfermagem Contemporânea - ISSN: 2317-3378, com 

lançamento da 1ª edição, em 2012 (FIGURA 4), uma publicação semestral on-line de 

manuscritos resultantes de pesquisas científicas nas áreas de saúde coletiva, clínica, 

básica ou aplicada, mas, que admite publicações em áreas afins. Se configura como marco 

nesse processo de fomento à pesquisa no curso, e associando-se ao ordenamento dos 

grupos de pesquisa consolidam a caminhada por qualificação dessa produção científica. 

Figura 4 – Revista Enfermagem Contemporânea  

 

 

O crescimento e fortalecimento das linhas temáticas de pesquisa projetou, em 2014, 

a reestruturação do GEPEN – Grupo de Pesquisa em Enfermagem, conformando mais um 

grupo denominado de NUPEIS – Núcleo de Pesquisa e Estudo Intersaúde, conformados 

no QUADRO 3 abaixo: 
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QUADRO 3 – Apresentação dos grupos de estudo e pesquisa do curso de Enfermagem da FBDC, 

cadastrados no CNPQ, 2014. 

 

Considerando que o curso de Enfermagem da BAHIANA possui apenas oito anos de 

instalado, é possível apontar para o fortalecimento do seu corpo docente, tanto no que se 

refere à manutenção do vínculo superior a quatro anos, em grande parte do corpo docente 

(70,5%), quanto pela progressão e requalificação de sua titulação.   

O perfil docente se constitui numericamente por 61 professores em atividade regular 

e três em situação de afastamento nos últimos três anos (INSS e licença sem vencimento); 

quanto à titulação, conforma 20% de doutores, 44% mestres e 36% especialistas; no que 

se refere ao regime de trabalho, observa-se que 41% possuem regime integral e 59% 

regime parcial. Dos 22 docentes especialistas, 63% (N.14) são supervisores de estágio 

curricular supervisionado, um grupo que, apesar da expertise na atuação técnica no campo 

prático, se desloca em um contínuo de requalificação, já se observando cinco docentes em 

condição de aluno especial em programas de mestrado e/ou mestrandas, com início 

definido de 2014 a 2015. 

Os GEPEN e o NUPEIS agregam muitos docentes e discentes com elaboração de 

projetos, artigos, trabalhos divulgados em espaços de produção científica, bem como 

propulsionando produções técnicas e ações de extensão, que se concentram na área de 

Ciências da Saúde (28%, ainda que exista um número significativo de produções com 

grande área de conhecimento não informada pelos autores – 66%). No último triênio de 

2012 a 2014, foram registradas 364 produções, distribuídas conforme a titulação docente 

entre assistentes; doutores e especialistas – vide Gráfico 1 apresentado a seguir: 

 



76 

 

GRÁFICO 1 - Distribuição de produções por enquadramento profissional do autor, curso de 

Enfermagem - 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Stella Experta, em quarta - 27/05/2015 às 09h:46min. 

 

Quanto ao regime de trabalho, observa-se uma proporção da produção equivalente a 

53,0% (n 193) advinda dos docentes com regime parcial de trabalho e 46,98% (n.171) entre 

docentes com regime de trabalho integral. A média de produção total dos docentes do curso 

de Enfermagem, nesse triênio, foi de 6,3 produções considerando um total de 58 

professores em atividade, classificadas como produções do tipo Técnica (217 produções), 

seguida pela bibliográfica (134 produções), distribuídas conforme apresentado no Gráfico 

1, acima, com destaque para a ocorrência de publicações em periódicos, livros e capítulos 

de livros, realização de cursos de curta duração e ativa participação com organização de 

eventos. 

A compilação dos dados referentes ao tipo de produção técnico-científica (produção 

bibliográfica) pode ser expressa conforme os Gráficos 2 e 3 que se seguem: 
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Gráfico 2 

 

 

 

Gráfico 3 

 

FONTE: Arquivo gerado em 27/05/2015 às 09:34:43 pela Plataforma Stela Experta.  

Última atualização dos CV-Lattes no Experta: 21/05/2015 

 

Os dados apontam para os resultados positivos do investimento pedagógico 

institucional no estímulo à produção científica e na formação stricto sensu, bem como 

revelam uma compreensão da vocação do curso para produzir uma formação cercada do 



78 

 

senso crítico-científico, o que resultou não somente no elaboração da Revista 

Contemporânea de Enfermagem em 2012, como projetou em 2015.1 a implantação do 

Núcleo de Metodologia em Enfermagem – NUMEN, uma proposta de reordenamento na 

produção do conhecimento científico e que vai permitir conduzir os trabalhos de conclusão 

de curso de forma transversal, incentivando fortemente a participação dos alunos em 

Grupos de Pesquisa para a concretização do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

4.4. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR 

 

O Plano de Carreira do corpo docente da Instituição está inserido no Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração (PCCR), o qual foi publicado e homologado no Diário Oficial da 

União, pela Portaria de nº 15, em 12 de dezembro de 2012, por intermédio da 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia. Está adequado à legislação, 

aos acordos coletivos trabalhistas, às melhores políticas e práticas de mercado e à 

necessidade de desenvolvimento da Instituição e de seus colaboradores. 

Os descritivos de cargos e a avaliação de desempenho são pautados na metodologia 

de Gestão por Competências.  

Os cargos efetivos que possibilitam a carreira do corpo docente estão distribuídos em 

sete grupos ocupacionais, conforme a seguir: 

Grupo 1: Professor Auxiliar - primeiro cargo da carreira docente, representa a 

categoria de professores graduados e com título de pós-graduação e/ou especialista. 

Grupo 2: Professor Assistente - representa a categoria de professores com título de 

mestrado. 

Grupo 3: Professor Adjunto -  representa a categoria de professores com título de 

doutorado ou livre-docência. 

Grupo 4: Professor Titular - representa a categoria de professores com título de 

doutorado ou livre-docência e tempo mínimo de experiência com docência em Instituição 

de nível superior, acima de 10 anos, mas depende de disponibilidade de vaga e processo 

seletivo interno para acesso ao cargo. 

Grupo 5: Professor Coordenador de Curso – representa a categoria de professores 

na coordenação das atividades relacionadas ao curso de graduação, realizando a gestão 

do corpo docente e discente com título de graduação completa e título de especialista, 
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mestrado, doutorado ou título de livre-docência completo na área-fim de atuação. O acesso 

ao cargo está atrelado à designação pelo diretor da EBMSP, sendo imprescindível a 

experiência do indicado com docência, definido um mandato de quatro anos e direito à 

recondução, conforme especificações do estatuto. 

Grupo 6: Vice-Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – representa a 

categoria de professor que atua como suporte ao professor coordenador de pós-graduação, 

substituindo-o, sempre que necessário, com título de graduação completa e título de 

especialista, mestrado, doutorado ou título de livre-docência completo na área-fim de 

atuação. O acesso ao cargo está atrelado à designação pelo diretor da EBMSP, sendo 

imprescindível a atuação como docente da Instituição, com qualificação acadêmica e 

experiência na área educacional, conforme especificações do estatuto. 

Grupo 7: Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão – representa a categoria de 

professor responsável pela gestão das atividades relacionadas aos cursos de graduação 

e/ou pós-graduação, pesquisa e extensão, com título de graduação completa e título de 

especialista, mestrado, doutorado ou título de livre-docência completo na área- fim de 

atuação. O acesso ao cargo está atrelado à designação pelo diretor da EBMSP, nomeado 

pelo presidente da mantenedora, sendo imprescindível a atuação como docente da 

Instituição, com qualificação acadêmica e experiência na área educacional, conforme 

especificações do estatuto. 
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Procedimentos de Progressão na Carreira 

A progressão é o ato de acesso do colaborador a um cargo ou nível de provimento 

efetivo, imediatamente superior, ou dentro da mesma carreira do seu grupo ocupacional. 

As evoluções ocorrerão mediante resultado líquido do exercício da Instituição, na 

condição de positivo, e resultado das avaliações de desempenho. 

A Progressão Horizontal ocorre de um nível salarial para outro dentro da mesma 

classe, quando o colaborador demonstra as competências técnico-comportamentais 

descritas em seu cargo/função e se destaca por meio da avaliação de desempenho e 

demais critérios, especificados abaixo, em relação aos seus pares. Critérios de progressão 

horizontal: 

• Atualização do Currículo Lattes; 

• Preenchimento do questionário de Avaliação Institucional semestral; 

• Resultado da avaliação de desempenho por competência tendo obtido o mínimo de 

80% de convergência com o cargo/função atual;  

• Periódico atualizado no Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (SESMT); 

• Não apresentar promoções de cargo e/ou salariais em período igual ou inferior a 12 

meses, a partir da admissão ou última ascensão salarial; 

• Ausência de restrições disciplinares nos últimos 12 meses; 

• Preenchimento dos requisitos de titulação exigidos para a função.  

 

A Progressão Vertical ocorre de um grupo ocupacional para outro, quando da 

comprovação da titulação e/ou existência de vaga, em conformidade com os seguintes 

critérios: 

• Comprovação de titulação necessária para o grupo ocupacional posterior por meio 

de certificação; 

• Atualização do Currículo Lattes; 

• Preenchimento do questionário de avaliação institucional semestral; 

• Resultado da avaliação de desempenho por competência com um mínimo de 80% 

de convergência com o cargo atual; 

• Periódico atualizado no Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho; 

• Preenchimento, pelo profissional, dos requisitos de acesso essenciais definidos 

para o cargo de acordo com a curva de maturidade; 

• Ausência de restrições disciplinares nos últimos 12 meses; 
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• Para a função de PROFESSOR TITULAR pressupõem-se a existência de vaga e o 

processo seletivo interno, além dos critérios acima descritos. 

  

5. CORPO DISCENTE 

 

5.1. Representação Estudantil 

 

A representação estudantil ocorre não somente através das lideranças de classe 

integradas aos Conselho de Série, Conselho de Integração Curricular e Conselho Superior, 

bem como por atuação de liderança constituída a partir do Diretório Acadêmico (DA), tendo 

a primeira gestão se estabelecido em 2014.1, com as representantes eleitas por sistema 

de votação direta. 

As contribuições reportadas pelos discentes através de suas lideranças são 

analisadas e o processo de feedback se estabelece, fortalecendo-se o respeito e o canal 

de escuta, sempre assessorado pelo NUSP e também com contribuição do NAPP.  

 

5.2. Programa de Monitoria 
 

A Monitoria é uma atividade discente, de âmbito acadêmico, vinculada ao 

desenvolvimento curricular e à formação do graduando. Desenvolve-se como um conjunto 

de atividades teóricas e práticas de caráter pedagógico, que pode expressar-se por meio 

do ensino, da pesquisa e da extensão, sob a orientação de docentes, favorecendo a 

aprendizagem cooperativa e, ao mesmo tempo, a autonomia do aluno. 

 

Na Bahiana, os Programas de Monitoria têm como princípios norteadores: 

• Consonância entre os projetos de monitoria e os princípios dos projetos pedagógicos 

dos cursos, aos quais se vinculará a monitoria; 

• Definição das atribuições dos monitores e professores orientadores 

•  Construção de critérios de seleção para aluno monitor; 

• Estruturação do sistema de acompanhamento e avaliação da monitoria respeitando 

as singularidades de cada um dos cursos da EBMSP. 

• Seus objetivos são: 

• Contribuir para o acompanhamento constante da qualidade do ensino, fortalecendo 

a articulação teoria/prática, a integração curricular nos seus diferentes aspectos, o 



82 

 

aprofundamento e a produção do conhecimento, formando e capacitando futuros 

quadros para o ensino universitário; 

• Treinar metodologia em didática, proporcionando a multiplicação do conhecimento, 

subsidiando a formação do aluno para a docência através do trabalho desenvolvido 

em parceria com o professor, na busca de uma permanente melhoria da qualidade 

de ensino; 

• Estimular a cooperação entre estudantes e professores nos projetos desenvolvidos 

pela FBDC, aos quais esteja vinculada a disciplina para a qual o aluno foi 

selecionado como monitor. 

 

São consideradas as seguintes categorias de monitores: 

• Bolsista: candidato que obteve classificação, segundo os critérios de seleção para 

monitoria. Receberá uma bolsa no valor estipulado pela EBMSP, durante a vigência 

da mesma; 

• Não bolsista: candidato que exercerá a monitoria sem ser contemplado com bolsa; 

• Suplente: candidato que participou da seleção para monitoria no mesmo período 

letivo e que será chamado a desempenhar essa atividade acadêmica, se houver 

desistência de monitores bolsistas e/ou não bolsistas. 

O exercício da monitoria, para qualquer uma das categorias, implicará em 

cumprimento da carga horária prevista que não pode, em hipótese alguma, ser conflitante 

com as obrigações e horários da série que o aluno estiver cursando. 

Os monitores bolsistas deverão assinar o Termo de Outorga, logo após o processo 

seletivo, e os não bolsistas, um Termo de Adesão à monitoria, acordando o não 

recebimento de qualquer incentivo financeiro pelo o exercício da mesma e os bolsistas terão 

direito a uma bolsa mensal segue a seguinte regulamentação: 

1. A monitoria tem duração de seis meses a um ano, não sendo permitida a sua 

acumulação com outra bolsa promovida pela IES, nem a prorrogação contínua desse 

contrato; 

2. A transferência de bolsas dos alunos desistentes deverá ocorrer no prazo máximo de 60 

dias, após o início do semestre letivo, por meio de ofício encaminhado pelo coordenador 

de monitoria do componente curricular. A bolsa da monitoria poderá ser remanejada para 

o aluno de acordo com a ordem classificatória de seleção na época de seu processo 

seletivo. 



83 

 

3. Após esse período, não haverá transferência de bolsa, exceto para os alunos que 

lograrem aprovação no PIBIC com bolsas da EBMSP ou da FAPESB, os quais deverão 

optar por uma delas. 

4. Os alunos que optarem pelo PIBIC com bolsas da EBMSP ou da FAPESB, 

excepcionalmente, poderão ser autorizados a cursarem a monitoria caso cumpram as 

seguintes exigências: Existência de vagas superiores aos de candidatos na monitoria; 

compatibilidade de horário entre as duas atividades e o curso regular; informação, por 

escrito, dos dois professores responsáveis pelas atividades acadêmicas em questão, 

sobre os respectivos horários semanais. 

5. A cada semestre letivo, haverá seleção para o programa de monitoria por meio de edital, 

contemplando o objetivo, local e número de vagas oferecidas nos diversos componentes 

curriculares.  

6. O docente responsável pelo componente curricular que desejar trabalhar com monitores 

deverá apresentar à coordenação do curso um programa de monitoria para análise 

preliminar no NDE - Núcleo Estruturante Docente, contendo os critérios de seleção 

estabelecidos, em consonância com as normas próprias expedidas pela EBMSP.  

7. O projeto de monitoria deve conter o nome da disciplina e professor(es) coordenador(es) 

da monitoria; número de vagas, especificando a categoria (bolsista, não bolsista ou 

suplente); data da prova e entrevista; tipo de avaliação (prova prática, aula didática, 

prova escrita etc.); público-alvo; conteúdo e referências da avaliação. O projeto 

consolidará a solicitação de vagas.  

8. O professor que não cumprir o prazo e/ou não evidenciar os critérios estabelecidos para 

o projeto perderá o direito às vagas de monitoria do processo seletivo em questão. 

 

O edital de abertura de inscrição deverá constar: 

• Número de vagas, com respectivos números de bolsistas e voluntários; 

• Horário e período de inscrição; 

• Requisitos para a inscrição; 

• Dia, hora e local dos exames de seleção; 

• Tipo de prova e conteúdos para as provas de seleção; 

• Relação dos documentos necessários (currículo e comprovante de matrícula); 

• A solicitação de uma carta de intenções do aspirante à monitoria, escrita à mão, 

contendo os motivos pelos quais deseja ser monitor dessa disciplina. 

• Período de vigência da monitoria; 

• Data de divulgação dos resultados do processo seletivo; 
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• Critérios de avaliação e classificação. 

 

No Processo Seletivo, a inscrição do discente implicará em conhecimento e aceitação 

das normas instituídas no edital. Dessa forma, encontra-se apto para participar do processo 

de seleção das atividades de monitoria, aquele aluno que preencher as condições a seguir: 

• Ser estudante regularmente matriculado na graduação da EBMSP / FBDC; 

• Não ter sido reprovado na matéria da monitoria e/ou em pré-requisitos básicos para a 

formação acadêmica; 

• Não haver choque entre o horário do componente curricular objeto da monitoria e os 

horários da série em que estiver matriculado; 

• Ter disponibilidade de tempo para cumprir as atividades acadêmicas programadas; 

• Não estar usufruindo de qualquer outro tipo de bolsa da EBMSP/FBDC. 

• O aluno poderá inscrever-se em duas disciplinas, no máximo, optando, se aprovado, 

por apenas uma delas.  

• O processo seletivo poderá ser feito individualmente e/ou em grupo, devendo enfocar 

aspectos cognitivos, habilidades e atitudes dos candidatos. Deverá ser realizado o 

processo seletivo definido pelo professor responsável no projeto da monitoria. 

9. Consideram-se aprovados no processo seletivo para a monitoria os candidatos que 

obtiverem nota de seleção final igual ou superior a sete. Os candidatos aprovados serão 

classificados em ordem decrescente de notas, divulgada em listagem oficial emitida 

pela Secretaria de Graduação e publicado no mural da EBMSP. 

10. Em caso de empate entre os candidatos aprovados, serão usados como critérios, em 

ordem de prioridade, o candidato com maior média geral, que corresponde à média 

aritmética de todas as disciplinas efetivamente cursadas na Bahiana; o candidato 

cursando o semestre mais adiantado; 

11. O aluno aprovado deverá confirmar a sua inscrição da monitoria na secretaria do curso, 

tendo para isso o prazo máximo de 48 horas, a contar da data de divulgação dos 

resultados. O aluno que não confirmar a sua inscrição perderá o direito à vaga. 

 

12. As vagas não preenchidas perderão a validade, após três dias, a partir do resultado, 

devendo tal fato ser logo comunicado à secretária do curso que providenciará nova 

convocação dos alunos aprovados segundo a ordem de listagem oficial, até o 

preenchimento de todas as vagas. 

13. A carga horária semanal mínima é de 4 horas semanais e, máxima, de 12. O aluno só 

será aprovado com no mínimo de 80% de frequência nas atividades propostas pelo 
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Projeto da Monitoria. Caso o aluno alcance o limite de 20% de faltas, o professor pode, 

a seu critério, avaliar a continuidade ou não da monitoria, assim como no caso de o seu 

desempenho ser insatisfatório na avaliação processual definida no Projeto. 

O Programa de Monitoria, no âmbito acadêmico, constitui-se em instância de 

aprendizagem, formação profissional e troca de saberes. A assessoria docente não se limita 

apenas ao desenvolvimento das potencialidades a partir da prática pedagógica. Acrescidos 

a isso, processam-se o autoconhecimento associado ao aprimoramento de infindáveis 

habilidades intrínsecas ao monitor ou monitora, a inserção de novos horizontes teórico-

metodológicos no âmbito da pesquisa, além de novas perspectivas na relação curricular.  

Esse processo contribui significativamente para a excelência e rigor acadêmicos, bem como 

para a qualidade da relação ensino-aprendizagem.  

A instituição da monitoria na Bahiana pressupõe um trabalho orientado de formação 

e qualificação profissional, tanto para a pesquisa como para o ensino. 

 

Entre outros objetivos, o programa de monitoria contempla: 

1. Incentivar a produção científica pela pesquisa orientada; 

2. Estabelecer processos de ensino co-partilhados; 

3. Despertar vocações e especializações em determinadas áreas acadêmicas e de 

extensão; 

4. Possibilitar maior integração dos segmentos acadêmicos da instituição. 

 

.5.3 Programa de Iniciação Científica e Tecnológica 

  O Núcleo de Iniciação Científica e Tecnológica (NICTEC), setor vinculado à 

Coordenação de Pesquisa & Inovação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública foi 

criado para estimular e acompanhar os alunos da graduação no processo de investigação 

científica e de inovação tecnológica, sobretudo, a partir dos Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT). 

O programa de iniciação científica (IC) é voltado para o desenvolvimento do 

pensamento científico dos alunos de graduação da EBMSP e destina-se a todos os 

discentes da instituição que tenham interesse em ingressar na área da pesquisa, sendo 

orientados por um professor pesquisador. 
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Objetivos: 

 Estimular o espírito crítico e investigativo dos futuros profissionais de saúde; 

• Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os graduandos, 

mediante participação em projetos de pesquisa, orientados por docentes qualificados; 

• Proporcionar ao estudante a aprendizagem teórica e prática das etapas, técnicas e 

métodos correlatos ao desenvolvimento de um projeto de pesquisa científica ou 

tecnológico; 

• Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e inovação; 

• Possibilitar maior integração da graduação com a pós-graduação;Promover a geração 

de novos conhecimentos no âmbito acadêmico. 

• A BAHIANA dispõe de duas modalidades de Iniciação Científica (IC): 

• IC voluntária: o aluno não recebe bolsa, entretanto, desfrutará de todos os benefícios 

acadêmicos e científicos relativos ao trabalho, inclusive certificação comprobatória. 

• IC Bolsista: o aluno recebe uma bolsa financiada, oriunda de fontes de fomento de 

pesquisa (50 bolsas PIBIC-FAPESB, 5 bolsas PIBIC-CNPq, 5 bolsas PIBIT-CNPq, além 

daquelas vinculadas aos projetos de pesquisa aplicados pelos docentes (PIBIC-Cota 

Projeto e PIBIT-Cota Projeto) ou por concessão de bolsas pela própria instituição (35 

bolsas PIBIC-Bahiana). 

Os alunos interessados ingressam, exclusivamente, por seleção via edital, divulgado 

no site da EBMSP, posteriormente a uma seleção realizada por um professor orientador, 

ambos vinculados a um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e certificados pela 

instituição. Os editais são baseados nas exigências dos órgãos de fomento para a 

realização de pesquisas e contêm as informações necessárias referentes a cada seleção 

5.4. Atendimento do Discente 

 

A política de atendimento ao discente, prevista no PDI e no PPC de Enfermagem está 

estruturada e atende de forma adequada, com programas de atendimento extra classe, de 

apoio psicopedagógico e atividades de nivelamento aos discentes do curso de 

Enfermagem. 

Essa política tem como objetivo proporcionar aos discentes um maior aproveitamento 

acadêmico e melhor formação profissional, oferecendo-lhes estrutura compatível com suas 

necessidades. Entre os estímulos a atividades acadêmicas a EBMSP busca contribuir com 

a participação de discente em eventos científicos presente no PDI, como eventos 

científicos, estudantis, culturais e esportivos, tais como congressos, jornadas, simpósios, 
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encontros, seminários, painéis, ligas acadêmicas afiliadas à Escola, competições, assim 

como a capacidade de produzir, organizar e gerenciar tais eventos. Para tanto, a IES possui 

normas para solicitação de apoio financeiro, de material e de infraestrutura, disponíveis no 

site institucional e manual do discente, a saber: 

Para requerer apoio financeiro, o discente necessita atender à seguinte norma: 

1. Solicitar no prazo mínimo de 30 dias; 

2. Solicitar formalmente, por meio de requerimento, à coordenação do curso; 

3. Apresentar cópia do resumo do trabalho a ser apresentado; 

4. Comprovar a aceitação do trabalho pela Comissão Científica do evento; 

5. Descrever o tipo do evento, com local e período; 

6. Apresentar planilha de custos, considerando valor da passagem, hospedagem, 

inscrição e gastos com material para apresentação do trabalho; 

7. No caso de eventos esportivos, estudantis ou culturais, apresentar a programação e a 

regulamentação do evento; 

8. No caso de organização de eventos, apresentar projeto completo, com orçamento, no 

prazo mínimo de 90 dias. 

Para requerer apoio para material e infraestrutura, o discente necessita atender à seguinte 

norma: 

1. Solicitar no prazo mínimo de 90 dias; 

2. Solicitar formalmente mediante requerimento à coordenação do curso; 

3. Descrever o tipo de evento, programação, quantidade de pessoas a serem atingidas, 

local, horário e data prevista; 

4. Apresentar planilha com a descrição do material necessário, com quantidades e 

especificações; 

5. Para a confecção de certificados, deve ser encaminhado documento com a lista de 

presença original e a programação do evento. 

O Apoio às Ligas Acadêmicas Afiliadas à instituição dar-se-á através de solicitação à 

direção da Escola, considerando o prazo de 90 dias de antecedência, referente a: local para 

o evento, material de consumo, confecção de certificados, apoio do Núcleo de 

Comunicação e Marketing.  

5.4.1. Programa de Nivelamento 

O entendimento da instituição sobre nivelamento de estudantes traduz-se por oferta 

de condições para igualdade de desempenho individual em relação as questões cognitivas, 

habilidades intelectuais de comunicação e expressão – verbal e/ou escrita, habilidades de 
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pensar de forma lógica, critica, reflexiva e criativa, por parte do estudante, como condição 

imprescindível ao ingressante universitário. 

Neste sentido, esta IES optou por um “nivelamento de entrada” por meio de seu 

Processo Seletivo Formativo que, em seu formato, evidencia o potencial dos candidatos a 

alunos de seus cursos, no que diz respeito a domínio da língua culta em suas modalidades 

de expressão verbal, escrita e de comunicação interpessoal, de modo a garantir as relações 

psicossociais; a isto se acresce a exigência da presença de habilidades cognitivas e 

intelectuais de pensar de forma lógica, crítica, reflexiva e criativa, expressa nas dinâmicas, 

vivencias, análises fílmicas e redação, realizadas por ocasião do referido processo seletivo. 

Consciente das responsabilidades expressas nos objetivos de ensino superior, esta 

IES não se propõe a corrigir as deficiências de escolaridades anteriores, tendo hoje um 

processo seletivo que, de fato, seleciona candidatos com potenciais e capacidades para 

acompanhar satisfatoriamente, as atividades acadêmicas dos cursos oferecidos. 

Os resultados deste processo Seletivo de entrada têm garantido um padrão de 

desempenho satisfatório, indispensável à realização e enfretamento das atividades 

acadêmicas dos nossos cursos. 

Assim, mantendo um “padrão de comportamento de entrada” dos estudantes que 

seleciona, é necessário administrar, apenas, as dificuldades oriundas do processo de 

formação, que não são poucas, dada a complexidade da área em que atua. 

Por outro lado, a meta, após a entrada, é reforçar, ampliar e focar esse potencial 

básico de caráter geral e, na sequência, estender aos aspectos específicos de cada curso, 

durante o processo de formação.  

Com este objetivo, é oferecido aos estudantes um Programa Permanente de 

Nivelamento (Propen), que se inicia na semana da chegada do aluno e vai até o final do 

curso. 

O Programa é constituído basicamente por dois tipos de ações, variáveis conforme a 

necessidade e o momento do aluno no curso: 

• Ações voltadas a grupos específicos de alunos; 

• Ações individualizadas.  
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Ações voltadas para grupos específicos de alunos 

 

a) Acolhimento aos Calouros - “Os Novos da Bahiana”: coordenada pelo Núcleo de 

Atenção Psicopedagógica (NAPP), oferece atividades pedagógicas diversas voltadas 

para o nivelamento de todo o grupo de ingressantes e atividades específicas para os 

grupos de alunos, por curso. Este trabalho envolve professores, coordenadores de 

curso, supervisores pedagógicos, do Serviço de Supervisão Pedagógica, pedagogos, 

psicopedagogos, psicólogos do NAPP e profissionais do Centro de Desenvolvimento de 

Tecnologias Educacionais (CEDETE) e do Núcleo de Tecnologia da Informação.  Entre 

outros objetivos, é oferecida aos alunos a oportunidade de discutir suas escolhas 

profissionais e suas motivações para o curso. Como vários alunos são oriundos de 

outras cidades, nesta oportunidade também se inicia a integração destes alunos com a 

cidade e os estudantes locais, o que auxilia na resolução dos problemas de moradia e 

transporte. 

b) Algumas atividades deste período também são voltadas para o nivelamento de 

conhecimentos necessários ao início do curso como informática para a saúde, com a 

apresentação de ferramentas para pesquisa usando ferramentas de internet, 

ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem, além de conhecimentos sobre 

metodologias de ensino/aprendizagem que serão utilizadas.   

c) “Os Novos de Novo” – voltado para alunos transferidos de outras IES tem objetivos e 

ações semelhantes ao anterior.  

d) Cursos especiais – quando, após uma avaliação realizada por professores, 

coordenadores de curso e supervisores pedagógicos, é detectada uma dificuldade 

específica, em uma determinada turma, que impede o aproveitamento num componente 

curricular, são oferecidos cursos especiais para a turma com o objetivo de nivelar o 

conhecimento. Estes cursos podem ser presenciais ou a distância, usando o AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem), como no Curso de Atualização sobre a última 

reforma gramatical da Língua Portuguesa. 

e) Grupos de discussão temáticos – oferecidos pelo NAPP, trabalha com alunos que 

apresentam dificuldades ou interesses específicos em relação a um determinado tema. 

f) Grupos de resolução de problemas – oferecidos pelo NAPP para uma determinada 

turma que apresenta um problema específico relacionado ao curso e/ou à turma, num 

determinado momento. 

g) Dependência – é uma oportunidade de recuperação do estudante que não obteve 

aprovação nos componentes curriculares/módulos, podendo cursar de uma a duas 

dependências por semestre, de acordo com a suas características, aplicando-se a ele 
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as regras de avaliação específicas de cada curso de graduação, respeitadas as normas 

gerais.  São duas modalidades de dependência: 

 

• Dependência regular: ofertada somente nos casos em que o horário escolar do 

semestre ao qual o estudante será promovido o permitir, para que ele possa cursar 

integralmente todas as disciplinas desse semestre, além da dependência que estará 

submetida às mesmas normas do curso regular.  

• Dependência em Curso Especial: tem caráter de trabalho independente, com 

realizações pessoais, pelo aluno, e prática pedagógica orientada e acompanhada pelo 

grupo de professores do componente curricular correspondente. É realizada por meio 

de um programa personalizado que consta de atividades presenciais e a distância, de 

caráter teórico e/ou prático, de acordo com o componente curricular/módulo, sendo 

obrigatório o cumprimento de todas as etapas propostas pelo programa e vedada 

apenas a aplicação de provas. 

 

h) Tutorial de nivelamento do PET Biomedicina: Os petianos do programa de educação 

tutorial do curdo de graduação de Biomedicina realizam tutoria semanal na área de 

química, matemática, física e biologia para os alunos que necessitam de reforço em 

conteúdos básicos e introdutórios para os componentes curriculares do curso: 

microbiologia, química e bioquímica estrutural, física e biofísica, genética e 

bioestatística.  

 

Ações Individualizadas 

 

a) Acompanhamento individualizado permanente: oferecido, pelo Serviço de Supervisão 

Pedagógica, a todos os alunos, o que permite detectar precocemente necessidades de 

orientação e reforço personalizado, diante das dificuldades percebidas em um ou mais 

componentes curriculares, incluindo orientação pedagógica, cursos e atividades 

especiais, para permitir a progressão. 

b) Acompanhamento individualizado permanente: oferecido pelo Serviço de Supervisão 

Pedagógica para alunos transferidos, oferecendo oportunidades de nivelamento em 

relação aos alunos da própria IES, por meio de orientação pedagógica, cursos e 

atividades especiais, para permitir a progressão.  



91 

 

c) Dependência individualizada: oferecida aos alunos em determinados componentes 

curriculares, possibilita a progressão do aluno ao semestre seguinte mesmo que este 

tenha sido reprovado no componente curricular, possibilitando nivelamento. O aluno 

acompanha um programa específico, individualizado, segundo regras pré-definidas de 

programa, acompanhamento e avaliação. 

d) Acompanhamento psicopedagógico: oferecido pelo NAPP, permite um 

acompanhamento a portadores de dificuldades de ordem psicológica, psiquiátrica ou 

psicopedagógica, orientando as ações pedagógicas que possibilitem um nivelamento 

específico para este aluno, com o objetivo de permitir sua permanência e progressão no 

curso (item 6.2. – Programa de Apoio Pedagógico e Financeiro deste PDI). 

 

5.4.2 Programa de apoio ao desenvolvimento científico, acadêmico e esportivo 

Com o objetivo de incentivar a participação dos discentes e em eventos científicos, 

estudantis, culturais e esportivos, tais como congressos, jornadas, simpósios, encontros, 

seminários, competições, visitas técnicas, Ligas Acadêmicas, assim como a capacidade de 

realizar, produzir, organizar e gerenciar seus eventos, a EBMSP oferece, a partir de normas 

estabelecidas, apoio financeiro, material e infraestrutura.  Os discentes solicitam o apoio na 

secretaria acadêmica, que encaminha os requerimentos para avaliação ao setor 

competente. 

5.4.3 Ouvidoria  

Meio para que discentes, docentes, colaboradores, usuários e a comunidade em geral 

manifestem opinião sobre os serviços educacionais e assistenciais ofertados, que contribui 

para a solução de problemas e melhoria dos serviços prestados. No website, é possível 

enviar mensagens por meio de formulário específico. Outros canais de escuta incluem o 

Fale Conosco e as Caixas de Sugestões.  

A Ouvidoria é gerenciada pelo RELACI, que emite relatórios sistemáticos para todos 

os setores envolvidos. 

5.5 Programa de egresso 

A EBMSP se propõe, através desse programa, compreender o impacto da formação 

profissional desenvolvida pela IES na formação de profissionais na área de saúde, 

acompanhando os êxitos e fragilidades em relação às exigências verificadas no mercado 

de trabalho. Por meio dele podem ser identificadas competências complementares 
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necessárias à formação oferecida, levando à revisão dos seus projetos pedagógicos e 

institucionais, a partir das informações dos egressos. 

As ações institucionais de acompanhamento dos egressos buscam ampliar o 

relacionamento entre a EBMSP e seus ex-alunos, conhecer a qualidade da inserção dos 

mesmos no mercado de trabalho e obter indicadores para a melhoria da qualidade do 

ensino de graduação, além de identificar demandas para oferta de cursos de pós-

graduação e extensão. 

Gerenciado pelo RELACI e em parceria com os Coordenadores de Cursos, o 

programa é responsável por: 

• Atualizar o mailing de ex-alunos da instituição. 

• Manter registros atualizados dos egressos na IES; 

• Administrar o Portal de Ex-alunos da EBMSP por meio de sugestões de pauta para 

área de comunicação, publicação de Oportunidades de Emprego, de envio de 

newsletters informando sobre Oportunidades de Emprego e E-mails Marketing sobre 

cursos de extensão e pós-graduação.  

• Apoiar às coordenações de cursos na realização de encontro de ex-alunos, na 

instituição. 

• Realizar pesquisa com ex-alunos dos cursos da EBMSP para identificar a sua atuação 

profissional do ambiente sócio-econômico, como está inserido no mercado de trabalho, 

como tem dado continuidade a sua formação profissional e quais as áreas de 

conhecimento despertam mais interesse nesse grupo no momento de escolher cursos 

de extensão e pós-graduação. 

• Orientar os ex-alunos para a participação em processos de recrutamento e seleção de 

vagas no mercado de trabalho; 

• Realizar pesquisa com ex-alunos do curso de Medicina para obter indicadores sobre a 

aprovação do egresso da EBMSP em residências médicas. Esses indicadores são 

utilizados pela coordenação do curso para avaliar a qualidade da formação oferecida. 

• Atender ao dispositivo legal nº.10.861 de 14/04/20041; 

 

O egresso tem acesso ao Portal do Ex-aluno, através do site da EBMSP,               

(www.bahiana.edu.br/portalexalunos) que oferece  informações  sobre as profissões da 

                                                           
1 Estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 
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áera de súde, ofertas de emprego, acesso à publicações, cursos e eventos e links de 

interesse, tais como dos conselhos profissionais. 

Os egressos da EBMSP estão inseridos no mercado de trabalho, com atuação em 

importantes Unidades de Saúde , Públicas e Privadas, além de empresas de diferentes 

setores, Instituições de Ensino, em âmbito local e nacional, além de estarem inseridos na 

própria instituição. 

No quadro docente e técnico-administrativo da EBMSP, atualmente existem um 

expressivo contigente de profissionais egressos da graduação e da pós-graduação da 

instituição, o que denota a confiabilidade  na formação desses profissionais e reforça a 

política de responsabilidade social e cidadania da IES. No corpo docente são 130 médicos, 

10 odontólogos, 02 enfermeiros, 20 fisioterapeutas, 03 psicólogos e 11 biomédicos.  

Existem ainda 07 psicólogos no Serviço de Psicologia,  01 enfermeira e 01 médica no 

Recursos Humanos, 02 psicólogos e 01 médico no NAPP, 12 fisioterapeutas na Clínica 

Avançada de Fisioterapia e 05 Terapeutas Ocupacional no Serviço de T.O., totalizando  205 

profissionais formados na Instituição. 

O programa de egressos do curso de Psicologia desenvolve uma importante ação 

para a inserção do profissional no mercado de trabalho e consolidação da sua formação, 

em parceria com o curso de graduação em Psicologia. O egresso tem a oportunidade de 

atuar, por dois anos, no Serviço de Psicologia do ADAB, sob regime de clínica social,  o 

que implica na cobrança de valores pelo atendimento,  abaixo dos vigentes. Seguindo os 

pilares da prática da Psicologia Clínica, o egresso deve também realizar: supervisão teórica, 

curso de formação e/ou especialização na área clínica e trabalho pessoal (psicoterapia). 

Além da infraestrutura física e administrativa do Serviço, a instituição disponibiliza um 

psicólogo do Serviço para  realizar a supervisão do manejo clínico ,  assegurando, assim, 

o bom desempenho  profissional deste egresso. 

Na Clínica Avançada de Fisioterapia do ADAB, os ex-alunos são contratados como 

pessoas jurídicas, e tem o acompanhamento de profissionais para o desenvolvimento 

profissional. 
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6. PROGRAMAS DE APOIO ACADÊMICO- PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO AOS 
DISCENTES E DOCENTES 

 
O Projeto Político Pedagógico da EBMSP contempla programas específicos de apoio 

aos estudantes, tanto na dimensão acadêmica quanto psicopedagógica, inseridos nos 

Núcleo de Supervisão Acadêmico-Pedagógica - NUSP e Núcleo de Atenção 

Psicopedagógico - NAPP.  As estratégias e ações desenvolvidas nos Núcleos dão suporte 

permanente ao processo de ensino e aprendizagem, prestando atendimento individualizado 

e em grupo ao professor e ao aluno.  

Os Núcleos são compostos por equipes especializadas de psicólogos, pedagogos, 

psicopedagogos e psiquiatra que oferecem suporte pedagógico para estudantes, 

professores e coordenadores de curso. 

O NUSP e o NAPP trabalham de forma integrada, em rede, com as coordenações de 

curso, o Serviço Social, as secretarias acadêmicas, com os órgãos colegiados, tais como o 

Conselho de Integração Curricular, Núcleos Curriculares, Conselhos de Série, e setores 

afins. 

 

6.1 Núcleo de Supervisão Acadêmico-Pedagógica - NUSP 

 
O Serviço de Supervisão Acadêmico-Pedagógica foi implantado em 2001, tendo se 

transformado, ao longo do tempo, no Núcleo de Supervisão Acadêmico-Pedagógica 

(NUSP), composto por uma equipe de pedagogos especializados que oferece suporte 

pedagógico para estudantes, professores e coordenadores de curso.  

Os atendimentos são realizados, diariamente, pela equipe presente nas unidades 

acadêmicas. Desenvolve diversas ações e, entre as quais, destacam-se:  

 assessoramento e representatividade pedagógica nos Conselhos de Série;  

 assessoramento pedagógico aos coordenadores de curso;  

 atendimento aos discentes;  

 atendimento aos docentes;  

 atendimento e deferimento de solicitações de 2ª Chamada;  

 atendimento, acompanhamento e encaminhamento de solicitações acadêmico 

pedagógicas: trancamento, cancelamento, reabertura de matrícula, justificativa de 

faltas;  

 acompanhamento, registro, encaminhamento e devolutiva aos discentes das 

demandas depositadas na caixa de sugestões;  

 acompanhamento dos planejamentos de ensino e de aula;  

 acompanhamento de alunos nos estágios e no internato;  
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 participação em projetos interdisciplinares;  

 participação em reuniões acadêmico-pedagógicas;  

 intervenções pedagógicas em parceria com o NAPP e setores afins;  

 participação em eventos institucionais (PROSEF, Novos da BAHIANA, BAHIANA por 

um dia, Mostra Científica e Cultural, Fórum Pedagógico etc.);  

 participação na comissão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

 

6.2 Núcleo de Atenção Psicopedagógico - NAPP 

 

A longa trajetória da EBMSP na formação de profissionais de saúde evidenciou a 

importância de cuidar da saúde dos sujeitos que se predispõem a cuidar do outro, tarefa 

esta que, por sua natureza, é mobilizadora. Assim, em 2000, foi criado o NAPP com o 

propósito de promover a saúde mental  da comunidade acadêmica mediante ações 

interdisciplinares preventivas e assistenciais, a partir dos eixos pedagógico e clínico, 

articulados entre si pela perspectiva psicopedagógico. Sua atuação tem como horizonte a 

autonomia do sujeito e o cuidado de si, o que implica dedicar atenção às condições em que 

se dá o processo ensino aprendizagem, tendo em vista o entrelaçamento entre a 

subjetividade e a aprendizagem.  

O NAPP tem por objetivos: 

 assessorar e/ou realizar atividades que favoreçam a relação entre os cursos, visando 

a interdisciplinaridade; 

 promover ações institucionais de caráter científico, cultural e psicopedagógico, em 

parceria com os setores afins da instituição e da comunidade;  

 realizar atendimentos/acompanhamentos clínicos em psicologia, psiquiatria e 

psicopedagogia, individual e/ou em grupo, de acordo com as demandas; 

 oferecer atendimento focal em Grupos de Reflexão a partir de temas e/ou situações 

apresentadas pelos cursos, seja por estudantes ou por professores. 

 realizar pesquisas a partir das atividades desenvolvidas pelo núcleo nos eixos clínico 

e pedagógico; 

 promover a capacitação contínua dos profissionais que compõem o Núcleo. 

A equipe tem como fundamento principal o diálogo, permitindo a troca e a construção 

coletiva das suas ações, garantindo a diversidade do pensamento na via da 

interdisciplinaridade.  

Visando melhor alcançar seus objetivos, o NAPP estruturou suas atividades em três 

direções:  

 Atendimento Clínico 
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A atividade clínica do NAPP consiste na oferta de acompanhamentos e/ou 

atendimentos psicológicos, psicopedagógicos e psiquiátricos a professores e estudantes, 

individuais ou em grupo, conforme as demandas. Podem acontecer mediante 

encaminhamento da supervisão pedagógica, dos coordenadores, dos professores e dos 

colegas estudantes, quer seja uma demanda individual ou de grupo. 

Os atendimentos são gratuitos e referenciados como beneficência, atendendo à 

Responsabilidade Social da Instituição.  

Embora dirigido especificamente para alunos e professores, eventualmente o NAPP pode 

acolher colaboradores. 

 Programa de Acompanhamento aos Cursos  

O Programa de Acompanhamento aos Cursos (PAC) busca assessorar e/ou realizar 

atividades psicopedagógicas de cunho interdisciplinar, desenvolvendo estratégias de 

sustentação e implementação do Projeto Político Pedagógico dos Cursos em consonância 

com o PPI.  

O PAC é constituído pelos seguintes programas: Programa de Assessoria ao 

Coordenador(PASCO), Programa de Assessoria ao Professor (PAP) e Programa de 

Atenção ao Estudante (PAE). 

 Ações Institucionais 

Ações Institucionais buscam estimular a convivência entre os estudantes e 

professores dos diversos cursos da EBMSP, e o fomento da visão multi e interdisciplinar 

no atendimento à saúde, como também promover e apoiar programas de formação 

pedagógica permanente voltados, especificamente, para o corpo docente da Instituição. 

As Ações Institucionais desenvolvidas e apoiadas pelo NAPP concretizam-se em 

diversos segmentos: Semana do Calouro; Agosto das Artes, Mostra Científica e Cultural; 

PROSEF, Encontro de Colaboradores, dentre outras. 

O NAPP atua em parceria com os diversos segmentos da EBMSP, apoiando a 

formação diferenciada dos profissionais de saúde oferecida ao seu corpo discente, 

legitimando um espaço de atenção à subjetividade, vetor essencial à formação 

humanizada em saúde, sensível às questões sociais e comprometido com a saúde 

integral do sujeitos das suas ações. 
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6.3 Programa Institucional de Desenvolvimento Docente (PROIDD)  

 
O PROIDD consiste em um programa de formação continuada e educação 

permanente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e tem como objetivo promover 

o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. 

‘Vocacionada para a formação na área de saúde, a EBMSP, reconhece a importância 

da contínua atualização e aprimoramento da atuação docente e, através do programa, 

investe na realização de cursos de pós-graduação, de extensão, oficinas, seminários, 

encontros, fóruns pedagógicos, publicações entre outras atividades, visando promover 

oportunidades de desenvolvimento de novas competências didático-pedagógicas, 

ampliando as potencialidades pessoais e a eficiência profissional dos professores. 

A coordenação administrativo-financeira, em função do resultado líquido da 

Instituição, define e provisiona, anualmente, recursos financeiros para subsidiar as 

capacitações institucionais, internas e externas. São concedidas, também, bolsas de 40% 

para cursos do programa de pós-graduação da Bahiana (lato e stricto sensu), além de 

contribuição para participação em programas de internacionalização voltados para a 

formação docente, incentivos e participação em congressos e eventos similares, 

respeitando critérios das políticas de gestão de pessoas e financeira da instituição.  

Diversos professores da EBMSP foram subsidiados em cursos externos para 

capacitação de formadores de docentes, a exemplo do Instituto Faimer, entidade norte-

americana que, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, desenvolve um 

programa de especialização com vistas a capacitar docentes para a formação de 

profissionais de saúde em educação, em uma perspectiva multiplicadora. Ações dessa 

natureza, voltadas para a formação de multiplicadores, corroboram a visão da EBMSP em 

ser reconhecida também pela excelência em consultoria. 

O planejamento das capacitações estrutura-se a partir da convergência de dados, 

informações e demandas que apontam os caminhos a serem trilhados na formação 

continuada. Os diversos canais de comunicação da Instituição como caixas de sugestões, 

ouvidoria, CPA, os fóruns colegiados da área acadêmica, tais como Conselho de Série, 

CIC, NDE, além das reuniões com coordenadores de cursos, diretoria, supervisores 

pedagógicos, secretarias e setores afins, contribuem para a definição das ações anuais do 

programa, com realização de cursos e oficinas de formação docente em grupos operativos, 

PBL, LIBRAS entre outros. 

Contextualizado na política de pessoal da Instituição, que implica em uma relação 

intersetorial alinhada e cooperativa, o PROIDD complementa o mapeamento de suas 

capacitações e ações através dos resultados da Avaliação de Desempenho por 

Competência, metodologia implantada em 2013, pela área de recursos humanos que 
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favorece a identificação dos maiores gaps nas competências técnicas e organizacionais 

tanto do grupo docente quanto técnico-administrativo. Nesse sentido, o programa contribui 

para a consolidação da cultura institucional, uma vez que amplia a formação docente 

promovendo a aprendizagem sobre gestão da qualidade, de processos e pessoas, 

prevendo a possibilidade de o docente assumir um cargo ou função de gestão, a exemplo 

da coordenação de cursos ou da gestão de serviços do ADAB. 

O programa proporciona o intercâmbio com outras instituições afins, públicas e 

privadas, nacionais ou internacionais e favorece a inserção do professor nas questões que 

envolvem as políticas, pesquisas e inovações no ensino superior. 

O PROIDD desenvolveu um blog que, hospedado no Portal do Professor, busca 

favorecer a difusão do conhecimento e da informação entre os pares e promover a 

comunicação acadêmico-institucional. 

 

Fórum Pedagógico da Bahiana 

 

O Programa Institucional de Desenvolvimento Docente destaca o Fórum Pedagógico, 

como instância de capacitação docente, de apropriação da cultura institucional, de 

oportunidade de vinculação interpessoal e de articulação profissional e sociocultural.  

O fórum, representado como uma síntese das ações desenvolvidas pelo Programa ao 

longo do ano, possibilita a socialização e a difusão de produções acadêmicas, científicas, 

didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticos e culturais dos docentes e promove a 

socialização dos projetos institucionais. 

É considerado um importante momento para o alinhamento da ação docente nos 

cursos com o projeto político-pedagógico institucional e de identificação de demandas para 

a formação continuada. 

Através de oficinas, palestras e vivências coordenadas por docentes da Instituição 

e/ou convidados externos, é possível o compartilhamento de reflexões e avaliações acerca 

do cenário institucional e a proposição coletiva de novos objetivos, colocando o docente 

como parte ativa da sua própria formação.  

Em dez edições realizadas, o Fórum Pedagógico da Bahiana abordou temas como 

avaliação, metodologias ativas, planejamento, pesquisa, docência, projeto políticos 

pedagógicos, currículo, relação professor-aluno, trajetória institucional entre outros. 

Desde 2010, o evento é aberto para a participação de outras instituições de ensino 

superior e ensino médio, consolidando o intercâmbio de experiência entre os setores. 

A confraternização anual dos professores ocorre nesse evento e constitui-se, ainda, 

como espaço de comemorações, premiações e reconhecimento institucional. Sua 
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programação é composta, também, por peças teatrais, apresentações artístico-culturais 

dos professores ou convidados, além de bailes e festas temáticas. 

Em 2011 foi instituído o Prêmio Borboleguim de Ouro, como reconhecimento das ações 

pedagógicas inovadoras e empreendedoras, individuais ou coletivas. 

 
7. FORMA DE ACESSO AO CURSO 

 

O ingresso aos cursos de graduação ministrados pela EBMSP dá-se por meio 

da aprovação obtida no Processo Seletivo Formativo (PROSEF), em substituição ao exame 

vestibular, por candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Dá-se 

ainda pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, pelo processo de transferência 

externa, para alunos regulares de outras instituições que venham a requerer transferência 

para os cursos afins, transferência interna  e portadores de diploma. 

 
7.1  Processo Seletivo Formativo 

 
Exclusividade da IES, o Processo Seletivo Formativo incorpora à etapa de 

provas eliminatórias a oportunidade de vivenciar o dia-a-dia da profissão escolhida. Por 

exemplo, o candidato à vaga do curso de odontologia vai conhecer de perto como funciona 

o procedimento clínico para fazer uma obturação ou mesmo a aplicação de flúor, tudo isso 

trajado e utilizando instrumentos odontológicos. Além disso, neste momento são 

desenvolvidas dinâmicas em grupo, atividades e discussões sobre temas contemporâneos 

sob a ótica do profissional de saúde, sempre com a mediação de professores da instituição. 

Ao invés de valorizar a memorização de conceitos e fórmulas, a EBMSP 

privilegia a vocação, a criatividade e o raciocínio lógico do estudante.  E com a missão de 

preparar profissionais humanistas e socialmente responsáveis para atuar na saúde pública, 

a instituição substituiu em 2008.2 o antigo vestibular pela inovação. 

Esse processo favorece o autoconhecimento profissional, garantindo ao futuro 

estudante a preciosa chance de compreender com segurança sua vocação e expectativas 

acadêmicas.  

 
7.2  Processo Seletivo – Vagas ENEM 

 
As inscrições  para utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), são realizadas na modalidade não presencial, através dos endereços eletrônicos 

divulgados na época. São utilizados os resultados dos últimos 5 anos, devendo o candidato 

informar o seu número de inscrição para que seja realizada a consulta junto ao INEP. 
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7.3  Transferência Externa 
 

Estudantes da área de saúde de outras instituições de ensino superior poderão 

solicitar a transferência para os cursos da BAHIANA, exceto para o de Medicina. Os 

candidatos às vagas remanescentes deverão se inscrever na secretaria geral, onde serão 

orientados sobre o processo. Os candidatos serão avaliados por meio de análise da matriz 

curricular do curso da instituição de origem e de avaliação de conhecimentos. No caso de 

aprovação, o estudante começará uma nova jornada acadêmica na Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública.   

 
7.4  Transferência Interna 

 

Os alunos de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e 

Terapia Ocupacional que desejarem mudar de curso, caso haja vagas, poderão fazê-lo por 

meio de transferência interna, tendo como referência as Normas para o processo de 

transferência de alunos para os diversos cursos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública.   

Apenas os estudantes matriculados nos cursos de Biomedicina, Enfermagem, 

Fisioterapia e Odontologia que ingressaram a partir do PROSEF 2010.1 podem participar 

do PROSETIN (Processo Seletivo de Transferência Interna para o Curso de Medicina), 

atendendo aos requisitos dispostos nas normas citadas acima e às cláusulas estabelecidas 

nos respectivos editais de divulgação dos processos de transferência internos. 

 
7.5 . Portador de Diploma  

 
Portadores de diploma poderão candidatar-se a vagas nos cursos de graduação da 

BAHIANA, exceto no de Medicina. A seleção acontece por meio de entrevista e análise da 

documentação, pelo coordenador do curso de referência. Os candidatos deverão realizar 

inscrição na secretaria geral que fará a orientação sobre o processo. 

 
8. INFRA-ESTRUTURA 

 
8.1  Sistema de Bibliotecas  
 

A EBMSP mantém em sua rede de bibliotecas localizadas nas unidades acadêmicas 

de Brotas e Cabula um sistema integrado de comunicação que torna mais eficiente a 

consulta ao seu grande acervo bibliográfico, disponibilizando, assim, toda a coleção 

didática, científica e especializada da Instituição para a comunidade acadêmica com muita 

praticidade. O sistema de bibliotecas proporciona serviços de informação científica, 
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tecnológica e especializada dando suporte informacional às bibliografias curriculares com 

o objetivo de subsidiar os processos de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, valorizam 

o conceito de responsabilidade social ao abrir um espaço à comunidade externa para 

leitura, pesquisa e convivência. 

 

Horário de Funcionamento 

 

Período letivo  

• Unidade Acadêmica Brotas - Segunda a sexta-feira das 7h às 20h (ininterrupto) e 

sábado das 8h às 12h. 

• Unidade Acadêmica Cabula - Segunda a sexta-feira das 7h às 18h (ininterrupto) e 

sábado das 8h às 12h. 

 

Período de férias acadêmicas 

Segunda a sexta-feira das 7h às 18h (ininterrupto) e sábado das 8h às 12h. 

 

8.1.1 Acervo Bobliográfico 

 

Todo o acervo é gerenciado através do SAGRES-ACERVO, uma ferramenta moderna 

que conta com os recursos da tecnologia para administrar, simultaneamente, milhares de 

títulos disponíveis nas bibliotecas da EBMSP.  

O acervo bibliográfico é formado por livros; periódicos científicos estrangeiros e 

nacionais; jornais e revistas; folhetos; teses e dissertações; monografias; multimídia; bases 

de dados; obras de referência como enciclopédias, dicionários, manuais, catálogos, normas 

técnicas, entre outros. A catalogação é feita com base nos padrões do Código de 

Catalogação Anglo – Americano (AACR2) e a classificação de acordo com o sistema de 

Classificação Decimal Universal (CDU).  

 

Quantificação do Acervo 

 

Com o constante avanço do conhecimento nas diversas áreas do saber, realiza-se 

uma política de atualização do acervo, para garantir o dinamismo do planejamento 

acadêmico, visando o crescimento qualitativo e quantitativo, disponibilizando, ainda, para a 

comunidade acadêmica, o acesso ao Portal de periódicos da CAPES com mais de 37 mil 

títulos com texto completo, 126 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a 
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patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas 

e conteúdo audiovisual. 

 
Planilha de Acervo da Biblioteca da Unidade Acadêmica Brotas 

 

UNIDADE ACADÊMICA BROTAS 

ACERVO POR ÁREA 
DO CONHECIMENTO 

Livro 
Título 

Livro 
Exemplar 

Periódicos Multimídia 

Ciências Biológicas 243 2.738 04 19 

Ciências da Saúde 13.530 30.213 148 1.245 

Ciências Exatas e da 
Terra 

25 162 - 2 

Ciências Humanas 2.920 10.804 19 63 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

643 1.264 04 27 

Linguística, Letras 65 128 - 27 

TOTAL 17.426 45.309 175 1.383 
  Fonte: Sistema SAGRES – ACERVO. 

 
Planilha de Acervo da Biblioteca da Unidade Acadêmica Cabula 

 

UNIDADE ACADÊMICA CABULA 

ACERVO POR ÁREA 
DO CONHECIMENTO 

Livro 
Título 

Livro 
Exemplar 

Periódicos Multimídia 

Ciências Biológicas 492 3.216 18 38 

Ciências da Saúde 5. 064 12.719 22 268 

Ciências Exatas e da 
Terra 

34 269 - - 

Ciências Humanas 166 883 - 2 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

186 277 01 2 

Linguística, Letras 67 252 - 31 

TOTAL 6.009 17.616 41 341 
  Fonte: Sistema SAGRES - ACERVO. 

 

Acesso ao Acervo  

 

O acesso ao acervo bibliográfico é informatizado via web através do acervo on-line 

que permite consulta por autor, título e assunto, assim como reserva, renovação, verificação 

e cancelamento de reserva de materiais de débitos. O acesso também pode ser feito 

através dos terminais de consulta e nas estantes. 
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8.1.2 Serviços e Produtos 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas disponibiliza os serviços na modalidade presencial e 

virtual: 

 

Modalidade Presencial 

 

Programa de Capacitação de Usuários 

Tem o objetivo de oferecer à comunidade acadêmica os conhecimentos necessários para 

a busca e o uso dos recursos de informação.  

Atendimento ao Usuário 

O serviço é focado no atendimento às necessidades informacionais do usuário, tais como: 

auxiliar na localização do material bibliográfico, nas consultas aos catálogos; instruir quanto 

ao uso das normas da biblioteca e apoiar nas atividades de pesquisa acadêmica.   

Visita Guiada 

A visita guiada, que faz parte do calendário das atividades de recepção aos calouros, é 

realizada por um bibliotecário e consiste em um breve passeio pelas dependências da 

biblioteca, com o objetivo de familiarizar os alunos quanto ao ambiente físico, tipo de 

acervo, direitos e deveres que devem ser assumidos pelo usuário; produtos e serviços 

oferecidos; apresentação sobre as bases de dados e seu manuseio, bem como sobre a 

organização e funcionamento geral da biblioteca. 

Orientação na Elaboração e Normatização de Trabalhos Técnicos-Científicos 

Serviço realizado por bibliotecários para assegurar a padronização das publicações 

institucionais, estabelecendo parâmetros que propiciem o aumento de sua qualidade, 

quanto à organização e à elaboração dos trabalhos científicos. Recomenda-se a adoção e 

utilização das normas para referência bibliográfica segundo a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ABNT e o estilo VANCOUVER.  

Orientação no Uso de Fontes e Ferramentas Online de Acesso à Informação 

Serviço que visa orientar o uso das fontes e ferramentas na área de abrangência, 

estratégias de pesquisa e processamento dos resultados obtidos (refinamento, impressão, 

gravação e envio por e-mail). 

Orientação no Uso do Portal de Periódicos da CAPES 

Serviço que visa orientar o uso dos recursos disponíveis para pesquisa com a utilização 

das ferramentas: meta busca, busca por base, busca por periódicos e meu espaço. 

Identidade Estudantil 

http://www.bu.ufsc.br/framerefer.html
http://www.bu.ufsc.br/framerefer.html
http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html
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Os alunos de graduação e pós-graduação são cadastrados no momento do ingresso nos 

cursos, devendo retirar a 1ª via da identidade estudantil nas suas respectivas secretarias 

acadêmicas. Em caso de perda ou extravio, o aluno poderá solicitar, mediante pagamento, 

uma 2ª via. Essa solicitação, independentemente do curso, poderá ser feita em qualquer 

secretaria das unidades acadêmicas, onde também deverá ser retirada. 

Serviços de Empréstimo 

O serviço de empréstimo é de uso exclusivo dos alunos, professores e funcionários 

cadastrados, condicionado à apresentação da carteira de identificação estudantil ou crachá 

de identificação funcional para a retirada, devolução e renovação de títulos. Não poderá 

utilizar o serviço de empréstimo o usuário que não estiver de posse desses documentos. A 

retirada também não será permitida àquele que estiver em atraso na devolução de alguma 

publicação ou com multa pendente. A quantidade de material a ser emprestado varia de 

acordo com a categoria de usuário: alunos de graduação, pós-graduação e funcionários - 

2 volumes; professores e monitores - 3 volumes. O tempo de permanência é de oito dias 

para o período letivo e de 15 durante as férias acadêmicas. 

Bônus para Empréstimo 

O usuário que entregar o(s) título(s) antes da data de devolução estabelecida acumulará 

bônus de acordo com a sua antecipação. A cada 30 bônus será permitida a retirada 

adicional de um livro. 

Devolução 

O material retirado por empréstimo deverá ser devolvido única e exclusivamente no balcão 

de empréstimo, portanto, não serão considerados entregues aqueles que forem deixados 

nas mesas, balcões e estantes da biblioteca. No momento da devolução, o usuário receberá 

um canhoto que comprova o recebimento do material e contém seu total de bônus. Esse 

canhoto deverá ser mantido em lugar seguro, pois será de grande importância no 

surgimento de qualquer tipo de dúvida. Em caso de atraso, o usuário arcará com multa por 

dia e volume emprestado. Na ocorrência de perda, extravio ou qualquer dano físico ao 

material, deverá ser realizada a reposição por outro exemplar - edição igual ou superior - 

ou similar a ser indicado, quando se tratar de obra esgotada. 

Empréstimos entre Bibliotecas 

Serviço que permite o empréstimo de materiais informacionais entre bibliotecas de 

instituições públicas, privadas e sem fins lucrativos. O prazo de empréstimo é determinado 

pela biblioteca fornecedora da publicação, sendo imprescindível a devolução da obra no 

prazo estabelecido. Para a efetivação do empréstimo entre bibliotecas, é essencial a 

apresentação do formulário de EEB - EBMSP, devidamente preenchido e 
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assinado/carimbado pelo bibliotecário com o respectivo CRB, no momento da retirada das 

publicações. 

Catalogação na Publicação 

O serviço de catalogação na publicação é uma catalogação prévia, ou seja, o tratamento 

dos dados físicos e bibliográficos da obra antes de sua publicação/distribuição. Esse serviço 

visa assegurar um melhor conhecimento do que é publicado pela EBMSP e, 

simultaneamente, proporcionar sua rápida e pertinente disponibilização em nossas 

bibliotecas. A elaboração da ficha catalográfica é realizada por bibliotecários através das 

normas internacionais de catalogação Anglo-American Cataloging Rules (AACR2).  

Comutação Bibliográfica 

Serviço de fornecimento de documentos especializados em ciências da saúde feito através 

do Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos (SCAD) que tem por objetivo prover 

acesso a documentos exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa, respeitando 

rigorosamente os direitos do autor. Esse serviço é coordenado pela BIREME com a 

cooperação das bibliotecas integrantes da rede BVS. 

Reprografia 

O setor de reprografia atende às necessidades dos usuários no que diz respeito às cópias 

de obras do acervo, respeitando os direitos autorais Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

Guarda-volumes 

O usuário deverá solicitar as chaves dos guarda-volumes, no balcão de atendimento e 

assinar o formulário de controle de chaves. O guarda-volumes destina-se exclusivamente 

a guardar pertences dos usuários durante a sua permanência na biblioteca. A chave do 

escaninho é de responsabilidade do usuário, ficando em sua posse durante a permanência 

na biblioteca, que não se responsabiliza por valores ou objetos lá deixados. 

 

Modalidade Virtual 

 

A modalidade virtual, realizada através do Portal do Aluno é um dos links de serviços 

disponibilizados no site da EBMSP: <www.bahina.edu.br>, o qual será muito útil durante a 

sua vivência acadêmica. Ele disponibiliza informações acadêmicas e os serviços do sistema 

de bibliotecas, tais como: renovação de empréstimos; inserção e exclusão do nome em 

listas de reservas; consultas ao acervo (pesquisa por autor, assunto e título); assim como 

verifica as pendências (atrasos e multas).   Caso ainda não tenha a senha ou esteja 

enfrentando problemas de acesso, o aluno deverá acessar o Portal do Aluno, clicar em 

“Esqueci minha senha”, informar o e-mail institucional e o portal, então, enviará 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm
http://www.bahina.edu.br/
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automaticamente uma nova senha. Para evitar problemas de acesso, é conveniente utilizar 

os navegadores: Internet Explorer e ou Mozilla Firefox.  

Consulta ao Acervo 

O serviço é disponibilizado através do Portal do Aluno, podendo ser consultado por: autor, 

título e assunto, com o auxílio dos conectores (e/ou) ou não, nos acervos das bibliotecas 

das unidades acadêmicas. Ao clicar na obra desejada, obtém-se ainda: indicação de 

volume; total de exemplares; total de exemplares livres; total de reservas e a possibilidade 

de inserir o nome na lista de reserva da obra. 

Consulta de Empréstimos 

O leitor poderá consultar seus empréstimos via web, caso não tenha impedimento, tais 

como: multas, atrasos ou lista de reserva. 

Consulta de Materiais Pendentes 

O leitor, através dessa consulta, verificará pendências em seu nome, tais como: atrasos de 

empréstimos ou multas pendentes, visando solucioná-las, voltando a habilitar-se aos 

serviços da biblioteca.   

Reserva 

O leitor tem a possibilidade de inserir ou excluir o seu nome em 10 listas de reservas, via 

web. O serviço obedece à ordem cronológica em que foram efetuadas e, quando o material 

reservado estiver disponível, o sistema enviará um aviso por e-mail. A obra ficará reservada 

pelo prazo de 48 horas e, caso não seja retirada nesse prazo, será disponibilizada ao leitor 

seguinte ou retornará à estante. Ao efetuar o empréstimo da obra reservada, se o seu nome 

constar na lista de reserva dessa mesma obra, em outras bibliotecas, será excluído 

automaticamente.  

Renovação de Empréstimo 

A renovação de empréstimo poderá ser realizada via web, serviço que fica limitado por, no 

máximo, três vezes consecutivas, caso o leitor não tenha impedimento (multas, atrasos ou 

lista de reservas), sendo obrigatório que a quarta renovação subsequente seja requerida 

pessoalmente no balcão de atendimento da biblioteca, mediante apresentação do 

exemplar. 

 

8.1.3 Recursos Tecnológicos 

 

Rede sem Fio – EDURoam (Education Roaming) 

É um serviço de mobilidade global desenvolvido para a comunidade de educação e 

pesquisa. Por meio do eduroam, estudantes, pesquisadores e equipe das instituições 

participantes obtêm acesso à Internet na rede sem fio de sua unidade acadêmica e também 
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quando visitam as instituições parceiras no Brasil e no exterior usando a mesma 

configuração em seu laptop, tablet ou smartphone. 

Acesso Remoto ao Portal CAPES 

Serviço provido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), para acesso remoto ao 

Portal de periódicos da CAPES, através da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). Na 

prática, alunos, professores e pesquisadores da EBMSP podem acessar o conteúdo 

assinado pela CAPES de qualquer lugar, por meio do usuário e senha de rede fornecidos 

pela EBMSP, sem precisar realizar cadastramento nem configurar o seu navegador web. 

Na CAFe, cada instituição funciona com uma Provedora de Identidade, sendo responsável 

por autenticar e fornecer informações de seus usuários para os serviços autorizados 

oferecidos. 

CAPES WebTV 

É um serviço ofertado em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Níveo Superior (CAPES) e consiste na divulgação de informações científicas por meio de 

um monitor de televisão instalado nas bibliotecas, que tem por objetivo difundir notícias e 

informações próprias da CAPES, com destaque para tópicos sobre a avaliação de cursos, 

editais de fomento à pesquisa, bolsas no país e no exterior, cooperação internacional, 

treinamento de usuários do Portal Periódicos Capes, além de reservar um espaço para a 

EBMSP publicar notícias a sua comunidade local. 

Videoconferência 

É uma tecnologia que proporciona a pessoas situadas geograficamente distantes 

participarem de uma mesma reunião simultaneamente, de forma que todos os participantes 

possam se encontrar face a face através da comunicação audiovisual, em tempo real, e 

possam dialogar entre si. 

Tecnologia Assisistva para pessoas com deficiência visual 

Computadores com software DOSVOX, sistema computacional para leitura de tela, 

baseado no uso intensivo de síntese de voz, que se destina a facilitar o acesso de 

deficientes visuais aos computadores. 

Estação Multimídia 

Microcomputadores com acesso à Internet e Intranet, para possibilitar consulta ao acervo 

da biblioteca, pesquisa em base de dados, biblioteca virtual, portal do aluno, portal de 

periódicos etc. 

  Fonte: Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI 

SISTEMAS INTEGRADOS DE BIBLIOTECAS 

COMPUTADORES 
Unidade 

Acadêmica Brotas 
Unidade Acadêmica 

Cabula 

Computadores para pesquisa 15 22 

Computadores para o atendimento 08 07 
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Integração com Redes Coorperativas 

 BIREME – Biblioteca Regional de Medicina 

É um portal composto por fontes de informação em ciências da saúde para atender 

às necessidades técnico-científicas de profissionais e estudantes da área.  Permite 

a pesquisa em bases especializadas como: BVS Ciência e Saúde: Enfermagem, 

Psicologia, Odontologia.  

 CAFe – Comunidade Acadêmica Federada 

A EBMSP é integrante da Comunidade Acadêmica Federada que reúne instituições 

de ensino e pesquisa brasileiras. Através da CAFe, um usuário mantém todas as 

suas informações na instituição de origem e pode acessar serviços web oferecidos 

pelas instituições que participam da federação. 

 ReBAP – A Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia 

A EBMSP coopera com a ReBAP, que contribui para o desenvolvimento da 

psicologia no Brasil e na América Latina, através da promoção do uso da informação 

técnico-científica na área. 

 RAEM – Rede de apoio à Educação Médica 

As bibliotecas da EBMSP fazem parte da equipe local da RAEM, iniciativa da 

Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM, que tem como objetivo facilitar 

os contatos entre instituições, pesquisadores, professores e alunos nos assuntos de 

educação médica e fomentar sua produção científica, bem como nas áreas 

correlatas. 

 

8.1.4 Espaços Físicos 

 

A integração entre o bibliotecário e o arquiteto possibilita a distribuição dos espaços 

levando-se em conta a área de armazenamento, ou seja, o local do acervo; a área de 

atividade (sala de estudo individual e em grupo); espaços dos leitores de acordo com a 

percentagem de usuários simultâneos, espaços dos colaboradores e as rotinas dos 

serviços da biblioteca, a área de circulação e a previsão do crescimento progressivo e seu 

melhor aproveitamento para futuras ampliações, visando sempre os usuários, inclusive os 

portadores de necessidades especiais, os equipamentos e exigências ambientais.  

O acervo bibliográfico encontra-se em boas condições de armazenamento, ar 

condicionado com controle da temperatura, desumidificadores, que asseguram a boa 

conservação do acervo; iluminação adequada, sinalização bem definida, sistema de 

segurança com câmeras e extintores de incêndio. Realiza-se a conservação preventiva do 
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acervo bibliográfico periodicamente, através do monitoramento das condições ambientais, 

higienização, procedimentos de manutenção que identificam os fatores que danificam o 

acervo.  

As bibliotecas são compostas dos seguintes espaços:  

Setor de empréstimo – É de uso exclusivo dos alunos, professores e colaboradores 

cadastrados, condicionado à apresentação da carteira de identificação estudantil ou crachá 

de identificação funcional para a retirada, devolução e renovação de títulos. 

Setor de consulta – O setor de consulta pode ser utilizado pela comunidade interna e 

externa. Ele possibilita consulta a livros, monografias, teses, dissertações, publicações 

periódicas, obras de referências, material audiovisual para consulta local, mediante 

apresentação da identidade estudantil ou crachá funcional. No caso da comunidade 

externa, é exigido um documento de identificação com foto. Para ter acesso ao setor, o 

usuário deverá utilizar obrigatoriamente o guarda-volumes, solicitando a chave no balcão 

de atendimento. O tempo de utilização do escaninho limita-se ao tempo em que o usuário 

permanece no setor. Em caso de infração, o fato será comunicado pelo sistema de 

bibliotecas à coordenação de curso ou à direção da EBMSP, para adoção das providências 

administrativas e disciplinares adequadas ao evento. 

Sala de Leitura e estudo individual – Sala com cabines e computadores para estudo 

individual e leitura, disponibilizada para a comunidade acadêmica e a externa. 

Salas de estudo em grupo – A sala de estudo em grupo é disponibilizada exclusivamente, 

para grupo de estudo. O acesso à sala, será por ordem de chegada. Não é permitido deixar 

os pertences como forma de reserva. Em caso de infração, o fato será comunicado pelo 

sistema de bibliotecas à coordenação de curso ou à direção da EBMSP, para adoção das 

providências administrativas e disciplinares adequadas ao evento. 

Sala de Videoconferência – A sala de videoconferência é disponibilizada à comunidade 

acadêmica para recepção e transmissão de SIGs, palestras, eventos nacionais e 

internacionais, defesas de tese, conferências etc. 

Sala para Bibliotecário – Espaço é utilizado para administração de recursos especializados 

para os usuários. O espaço físico é adequado, com mobiliário flexível que permitem a 

utilização para pequenas reuniões.  

Sala de Processamento Técnico – Espaço utilizado para o processamento técnico do 

acervo bibliográfico: análise, seleção, tombamento, etiquetagem e cadastramento de todos 

os materiais que compõem o acervo. 

Videoteca – Salas equipadas com TV, aparelho de DVD e vídeo, onde os alunos podem 

ver seus trabalhos, programas e filmes indicados pelos professores. 
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Espaços para Exposições – A biblioteca disponibiliza para a comunidade interna, espaços 

para exposições temporárias. Essas exposições devem estar vinculadas diretamente aos 

objetivos pré-estabelecidos, relacionados com o exercício de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 
Descrição da Organização do Espaço Físico da Biblioteca UAB 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Departamento de Infraestrutura da EBMSP 
 
 
 

          Descrição da Organização do Espaço Físico da Biblioteca UAB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Departamento de Infraestrutura da EBMSP 

 

Área - Térreo m² 

Recepção/Estar 98,59 

Circulação 10,20 

WC Masculino 3,92 

WC Feminino 4,39 

Atendimento/Recepção  61,20 

Sala de Leitura com cabines para estudo individual 01 46,40 

Sala de estudo em grupo 01 8,57 

Videoteca 01 /Sala de estudo em grupo 8,43 

Sala da Bibliotecária  13,72 

Sala de Processo técnico  9,67 

Setor de empréstimo /Acervo de empréstimo  143.06 

Total 408,15 

Área – 1º Andar m² 

Circulação 40,28 

WC Masculino 9,77 

WC Feminino 8,81 

Videoteca 02 /Sala de estudo em grupo 9,85 

Sala de estudo em grupo 02 10,03 

Sala de estudo em grupo 03 10,09 

Sala de estudo em grupo 04 10,15 

Sala de Leitura com cabines para estudo individual 02 92,90 

Setor de Reprografia 14,23 

Setor de consulta/Acervo de consulta 50,79 

Total 256,90 
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Descrição da Organização do Espaço Físico da Biblioteca UAC 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Departamento de Infraestrutura da EBMSP 

 
 

8.2 Laboratórios de Ensino  

 
Os Laboratórios de Ensino são os espaços físicos dinamizados e modernos, onde se 

desenvolvem, prioritariamente, atividades práticas acadêmicas relacionadas com os cursos 

de Graduação e Pós-graduação ofertados pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública (EBMSP). A Unidade Acadêmica Brotas conta com 06 laboratórios e 01 sala de 

apoio técnico e a do Cabula com 17 laboratórios, 01 sala de apoio técnico e 01 sala de 

cubas para peças anatômicas. 

Tendo em vista a importância das atividades experimentais, tanto para formação a 

partir conceitos científicos, os laboratórios da EBMSP apresentam estrutura física completa 

para atender atividades experimentais específicas ou multidisciplinares. As dimensões dos 

laboratórios permitem aulas experimentais com 30 (trinta) alunos. Todos os espaços são 

dotados de um eficiente sistema de refrigeração e recursos tecnológicos como kit multimídia 

(computador e projetor de imagens) e acesso à Internet, com fio e sem fio.  

Os mobiliários e bancadas são adequadas às características e propósitos de cada 

laboratório. Os equipamentos ofertados atendem os objetivos dos componentes 

Área m² 

Atendimento/Empréstimo 14,43 

Acervo de empréstimo 81,94 

Setor de consulta com cabines para estudo 
individual e reprografia /recepção 

141,76 

Área para pesquisa on-line/circulação 184,64 

Sala de estudo em grupo 01 12,38 

Sala de estudo em grupo 02 12,38 

Sala de estudo em grupo 03 6,06 

Sala de estudo em grupo 04 6,06 

Sala de estudo em grupo 05 6,06 

Sala de estudo em grupo 06 6,06 

Sala de videoconferência 46,58 

Setor de estudo individual 01 16,68 

Setor de estudo individual 02 16,68 

Sala de leitura 50,58 

Sala da Bibliotecária 15,42 

Sala de Processo técnico 13,74 

Total 863,35 
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curriculares experimentais de cada curso.  Sendo um ponto de abordado nas reuniões 

docentes semestrais, bem como através de entrevistas com os discentes e coordenadores 

dos cursos.  

Os laboratórios são dotados de salas de apoio reservadas à equipe técnica que presta 

suporte e abrigam os principais insumos e alguns equipamentos. Toda gestão e 

organização dos laboratórios de ensino é realizada nesse espaço. A comunicação entre os 

laboratórios e sala de apoio é realizada por um ramal direto, através de um interfones 

distribuídos por todos os espaços das Unidades Acadêmicas, pois esse é o principal meio 

de comunicação entre o docente e os técnicos ou auxiliares de laboratório.  

A sala de cubas de peças anatômica é composta por 06 cubas apropriadas para 

conservação de peças e cadáveres humanos utilizados com fins didáticos. A sala apresenta 

sistema de refrigeração e amplo espaço para execução das atividades do embalsamador, 

de acordo com as normas de biossegurança, visando o bem estar dos colaboradores e do 

meio ambiente.  

Os itens de segurança (chuveiro de emergência, lava-olhos, extintores, etc.) estão 

distribuídos conforme a natureza e necessidade de cada laboratório ou dependência de 

suporte. Esses itens são inspecionados regularmente pelo técnico de segurança do 

trabalho, a fim de atendar às normativas em vigor. 

A Instituição apresenta condições de acesso aos laboratórios a para portadores de 

necessidades especiais, entretanto, nem todos os espaços estão adaptados à atender esse 

público. Assim, como são espaços multiusuários relocamos o componente curricular caso 

haja uma necessidade de acessibilidade por parte de algum docente ou discente, para 

garantir que todos sejam incluídos integralmente no processo de construção do saber. 

A limpeza dos pisos dos laboratórios é feita pelo Setor de Higienização. Os técnicos 

ficam responsáveis pela limpeza das bancadas, dos equipamentos e conservação de toda 

a infraestrutura dos laboratórios.     

A organização administrativa dos laboratórios de ensino e dependências de suporte é 

realizada por uma equipe própria que conta com 01 coordenador de laboratório, 01 

supervisor de laboratório, 05 técnicos de laboratório, 01 embalsamador e 07 auxiliares de 

laboratório. O serviço está vinculado à Coordenação de Pesquisa e Inovação, a qual realiza 

periodicamente encontros para discutir inovações de suporte pedagógicos, bem como 

propicia uma interação com os pesquisadores institucionais para troca de saberes e 

melhoria continua das práticas.  

A execução das atividades pelo corpo técnico leva em consideração o nível de 

formação e descritivo funcional de cada colaborador. Todos possuem um enquadramento 

funcional que permite o acompanhamento das atividades, bem como progressões 
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profissionais. São distribuídos nas duas unidades acadêmicas de acordo com as demandas 

pedagógicas e cumprem a jornada de trabalho prevista pela legislação.  

Anualmente, é realizado um encontro de colaboradores de laboratórios para propiciar 

atualização em temáticas correlatas a atuação, bem como a visitação a museus e ou 

estabelecimentos culturais de nossa cidade. Assim o corpo é técnico é submetido a um 

processo de atualização dos conhecimentos específicos, além de treinamentos 

institucionais, que objetivam aperfeiçoar as características técnicas e organizacionais dos 

colaboradores.  

O fluxo das atividades é estruturada com base na programação encaminhada pelos 

docentes no início de cada período letivo (semestre). A programação detalha os insumos, 

equipamento e disposição espacial do ambiente laboratorial necessário para a realização 

da aula (via formulário próprio do setor). Assim, existe uma maximização dos insumos e 

espaços físicos e, sobretudo, o compartilhamento dos equipamentos, de forma à possibilitar 

a utilização de todos os ambientes por todos os cursos da EBMSP. 

Todas as atividades realizadas nos laboratórios de ensino estão amparadas na 

portaria institucional que regulamenta a Comissão de Biossegurança e Controle de Infecção 

Relacionada a Serviços de Saúde e Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no 

Trabalho do Mistério do Trabalho.  

 
8.2.1 Laboratórios de Habilidades 
 

Para atingir os objetivos deste PPC, com relação à apreensão de habilidades e 

competências no campo prático, as atividades de laboratório foram dimensionadas com 

robustez. Os componentes curriculares com natureza prática são ministrados em 

Laboratórios de Ensino aparelhados com os equipamentos necessários para a 

compreensão dos conteúdos e treinamento das habilidades relacionadas. 

Dentro de uma filosofia de sustentabilidade, os Laboratórios foram planejados como 

unidades multiuso, se prestando como ambientes para a execução de atividades práticas 

de diferentes matérias. Essa simultaneidade é possível a partir de um planejamento 

rigoroso da participação de cada componente curricular nos espaços físicos relacionados. 

Um setor específico, gerencia e organiza a disponibilidade de equipamentos, instrumentais, 

materiais e apoio técnico necessário para cada aula planejada. 

Dentre os laboratórios de habilidades que servem ao curso de Biomedicina, 

destacam-se os seguintes: Laboratórios de Anatomia Humana 1 e 2, Laboratório de 

Microscopia, Laboratório de Ciências Químicas, Físicas e Biológicas, Laboratórios de 

Ciências Clínicas I e Laboratório de Ciências Clínicas II. Estas unidades estão equipadas 

com a estrutura necessária para a oferta das aulas práticas de todas os componentes 
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curriculares do curso. Essa estrutura consta de Bancadas, bancos, pias, itens de 

segurança, climatização e iluminação, pontos de força com voltagens adequadas e 

equipamentos diversos tais como: Espectrômetro de chama, Espectrofotômetros, 

pHgâmetros, centrífugas, estufas microbiológicas e para cultivo de tecidos, botijões de 

nitrogênio líquido, para a criopreservação de células e tecidos, microscópios ópticos, 

estereoscópicos e invertidos, analisador de fluxo, balanças analíticas de precisão, cabines 

de fluxo laminar, autoclave, refrigeradores e feezers, peças anatômicas artificiais e naturais, 

cadáveres e esqueletos, lâminas fixadas de diversas matérias, contador de colônias de 

bactérias, vidrarias em geral, mufla, destiladores, agitadores magnéticos, cubas de 

eletroforese, termociclador, transiluminador de UV, micro-ondas, pipetadores e 

micropipetadores, aquecedores, dentre outros. 

 
8.3 Espaços de Pesquisa 
 

Dentro da ambiência de pesquisa na EBMSP, a instituição conta com 31 grupos de 

pesquisas cadastrados no CNPq e diversos espaços estruturados para a realização das 

pesquisas institucionais e interinstitucionais e, entre eles, destacam-se: 

 Núcleo de Biotecnologia, Bioprospecção e Propriedade Intelectual (NBBio): 

O núcleo tem como principal objetivo prospectar substâncias sintéticas ou naturais 

quanto ao potencial biotecnológico com ação: antitumoral, antioxidante, antiparasitária, 

antinociceptiva, antimicrobiana e compreensão dos efeitos/mecanismos bioredox sobre 

sistemas biológicos. Dentro desse racional, o enfoque do grupo está voltado para 

prospecção de novas moléculas, mediante a identificação e modulação de vias metabólicas 

seletivas. 

O grupo também é vocacionado para as temáticas correlatas à área da propriedade 

intelectual, sobretudo, inovação tecnológica para o desenvolvimento de bioprodutos. Além 

das atividades de pesquisa, o núcleo desenvolve atividades de extensão e prestação de 

serviço de consultoria especializado em empresas públicas e privadas. 

Laboratório de Bioquímica dos Orgânulos Celulares: 

O laboratório objetiva o desenvolvimento de produtos tecnológicos voltados, 

principalmente, para kits diagnósticos de doenças crônicas e infecciosas utilizando 

conhecimentos da área de bioquímica, principalmente da enzimologia. Ademais, 

desenvolve pesquisas dentro dos seguintes temas: estudos físico-químicos do 
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compartimento lisossômico e lisossomotropismo, metabolismo mitocondrial, bioquímica dos 

processos inflamatórios e do diabetes, além de estudos da nutrição e da fisiologia dos 

vegetais. 

 

Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico (CAAP): 

O centro tem como finalidade o gerenciamento, desenvolvimento, aplicação e 

avaliação de processos, serviços e produtos que facilitem a assistência dos profissionais 

de saúde na área de atenção a disfunções cinético-funcionais pélvicas, inclusive no ciclo 

gravídico-puerperal. O centro é composto por uma equipe multiprofissional que tem como 

objetivo a pesquisa com atividades ligadas à docência e a assistência na temática que o 

denomina. As suas atividades estão voltadas para a prevenção, diagnóstico e tratamento 

das doenças pélvicas e sistêmicas que se correlacionam. 

 

Laboratório de Tecnologias Assistidas: 

Objetiva estudar as alterações clínicas e patológicas das doenças do aparelho 

locomotor. Dedica-se especialmente a pacientes portadores de necessidades especiais 

desenvolvendo órteses e dispositivos auxiliares para lhes possibilitar uma vida 

independente e sua inclusão social. 

Laboratório de Biomateriais: 

O laboratório tem como objetivo estudar aspectos relacionados à etiopatogênese das 

doenças periodontais e peri-implantares, avaliando a participação de variáveis 

microbiológicas, imunológicas, clínicas e epidemiológicas, importante campo de estudo nas 

áreas de periodontia e implantodontia. Estuda também a inter-relação daquelas doenças 

com condições sistêmicas prevalentes nos indivíduos. Ademais, traça perfis relacionados 

a essas variáveis, buscando propor alternativas terapêuticas para populações de risco 

periodontal e peri-implantar. Objetiva, também, estudar materiais regenerativos às perdas 

teciduais consequentes àquelas doenças, obtendo-se melhores resultados dos tratamentos 

indicados e qualidade de vida dos indivíduos tratados. No estudo da halitose, com proposta 

de tratamentos eficazes, busca-se controlar esse transtorno que estigmatiza as inter-

relações sociais dos indivíduos acometidos. 
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Laboratório de Anatomia Patológica: 

Esse laboratório atua, principalmente, como uma proposta extensionista, visando a 

emissão de laudos histopatológicos de lesões benignas e malignas do complexo 

estomatognático encaminhadas. Ademais, estuda os fatores moduladores dos processos 

de inflamação e reparo dos tecidos bucais e o entendimento do comportamento biológico, 

diagnóstico e tratamento das enfermidades do complexo estomatognático. 

 

8.4.  Núcleo de Inovação Tecnológica 

 

Institucionalizado em maio de 2013, vinculado à Coordenação de Pesquisa e 

Inovação, o NIT é o principal articulador do Sistema de Inovação da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública. Em novembro de 2014, foi aprovada a Política de Propriedade 

Intelectual da instituição, instrumento que norteia as estratégias correlatas à inovação. 

Conforme estabelecido na Política de Propriedade Intelectual da EBMSP, o NIT tem 

como missão estimular, promover e apoiar ações que visem à inovação e ao 

empreendedorismo na área de saúde, integrando a EBMSP com o setor produtivo e a 

sociedade, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico da região. As 

atividades desenvolvidas são: 

 Disseminação da cultura de inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual 

na EBMSP; 

 Identificação de projetos desenvolvidos pelos cursos de graduação e pós-graduação 

da EBMSP que apresentem potencial de inovação; 

 Proteção do conhecimento científico e tecnológico gerado no âmbito da EBMSP, 

com potencial de proteção intelectual; 

 Prospecção de parcerias com instituições públicas e privadas para fins de pesquisa 

e de transferência de tecnologia; 

 Manutenção dos títulos de propriedade intelectual da EBMSP; 

 Apoio a inventores independentes; 

 Formação de recursos humanos para atuar em inovação. 

 

8.5  Integração Ensino-serviço 

 

 Entende-se por integração ensino-serviço o trabalho coletivo, pactuado e integrado 

de estudantes e professores dos cursos de formação na área da saúde com trabalhadores 
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que compõem as equipes dos serviços de saúde, incluindo-se os gestores, visando a 

qualidade de atenção à saúde individual e coletiva, a qualidade da formação profissional e 

o desenvolvimento/satisfação dos trabalhadores dos serviços. 

 

8.6 Ambulatório Docente Assistencial  
 

ADAB Odontologia 

O Ambulatório Docente-Assistencial da Bahiana disponibiliza assistência 

odontológica preventiva e curativa à população do Cabula e bairros subjacentes, através 

do Sistema Único de Saúde - SUS, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município 

de Salvador, disponibilizando, nessa mesma unidade, atendimentos particulares e 

conveniados. O corpo docente-assistencial de Odontologia conta com estrutura profissional 

para realizar diariamente procedimentos que vão, desde a profilaxia básica até cirurgias de 

maior complexidade, servindo também de unidade prática para estudantes do curso e 

ambiente para desenvolvimento de pesquisas nas áreas de implantodontia, biomateriais 

restauradores e doenças periodontais. 

 ADAB Brotas 

No Ambulatório Docente-Assistencial Multiprofissional (ADAB), em Brotas, circulam 

cerca de 600 indivíduos, por dia, para consultas em diferentes especialidades (clínica 

médica, cardiologia, pneumologia, dermatologia, ginecologia, obstetrícia, angiologia, 

reumatologia, ortopedia, neurologia, urologia etc.), exames laboratoriais, radiológicos, 

vacinas e procedimentos diversos. O ADAB conta ainda com a Clínica Avançada de 

Fisioterapia (CAFIS) que presta atendimento nas áreas musculoesquelética, desportiva, 

cardiopneumologia, uroginecologia, uropediatria, neurologia para adultos e crianças, 

utilizando exercícios terapêuticos, terapia manual, hidroterapia, eletroterapia, biofeedback, 

entre outros. Na CAFIS e nos serviços de psicologia e terapia ocupacional são 

acompanhados cerca de 200 pacientes por dia. O ADAB realiza um total de 2.000 

atendimentos diários e, desses, 30% são realizados através de filantropia com recursos 

próprios e os 70% restantes envolvem cotas do SUS, convênios particulares e clínicas 

sociais com preços acessíveis às classes C e D. 

 
8.7 Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública é 

um órgão colegiado, de natureza técnico-científica, vinculado à Coordenação de Pesquisa 

& Inovação, à CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) e constituído nos termos 
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da Resolução 466, do Conselho Nacional de Saúde, expedida em 12.12.12. É de 

responsabilidade do CEP-EBMSP, analisar do ponto de vista ético, os protocolos de 

pesquisas a serem desenvolvidos nos cursos da instituição. Poderá, por solicitação da 

CONEP, analisar protocolos de pesquisa de outras instituições que não tenham CEP 

constituídos 

 
8.8 Comissão de Ética de Uso de Animais de Laboratório 

A Bahiana desenvolve atividades de pesquisa que envolve animais de laboratório 

como camundongos, ratos, rãs e coelhos. Atualmente a instituição não mais adota o uso 

de animais para finalidades didáticas, substituindo-o por métodos alternativos, tais como: 

software interativo de simulação comportamental animal, protótipos sensibilidade e 

designer, filmagens, entre outros. Faz parte da política ética da instituição, em consonância 

com normas nacionais e internacionais, a manutenção de uma Comissão de Ética no Uso 

de Animais - CEUA, que tem como função básica regulamentar a prática do uso de animais 

de forma que possa acontecer quando essencialmente necessária. Os procedimentos de 

manutenção e utilização dos animais para fins de pesquisa obedecem às normas 

preconizadas pela Lei nº 11.794/2008 do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal - CONCEA-MCT, a fim de promover o bem-estar desses animais. 

Para isso, a CEUA reúne-se mensalmente e avalia os projetos enviados por 

professores/pesquisadores da instituição. Após a avaliação, é concedida ou não permissão 

para que se desenvolva de forma ética a utilização de animais. Deve-se ressaltar que todos 

aqueles responsáveis por essas práticas devem submeter seus protocolos de trabalho 

antes que sejam executados, pois a CEUA só pode exercer avaliações prospectivamente. 

Isso evita que atitudes ilegais sejam tomadas, bem como mantém o compromisso ético da 

Bahiana. 

 

8.9 Protocolos de Experimentos  

 

Visando assegurar, no âmbito institucional, a realização dos métodos experimentais 

das práticas didáticas e experimentais, os componentes curriculares da graduação e pós-

graduação encaminham, previamente, os protocolos experimentais à apreciação ética e de 

factibilidade institucional.  

O fluxo desse processo inicia-se a partir do direcionamento dos procedimentos 

experimentais ao chefe de núcleo e ao coordenador do curso, que realizam a apreciação 

do protocolo quanto a sua conformidade com o PPC. Posteriormente, o documento é 
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encaminhado para a Coordenação de Pesquisa e Inovação, que aprecia, em conjunto com 

a Supervisão de Laboratório, a factibilidade e exequibilidade da prática. Para tanto, são 

analisados os aspectos correlatos a Recursos Humanos e a infraestrutura, como: 

disponibilidade de espaço físico, equipamentos, instrumentos, material/insumos e 

utilidades. Após esse procedimento, os protocolos aprovados retornam aos 

professores/pesquisadores para serem cadastrados, quando envolvendo seres humanos, 

no Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CEP), via plataforma Brasil ou, 

quando envolvendo animais na Comissão de Ética no Uso de Animais de Laboratório 

(CEUA).  

Nesse contexto, a EBMSP, pautada nos valores éticos e, em atendimento à 

legislação vigente, rege-se pelo CEP institucional, órgão colegiado, de natureza técnico-

científica cadastrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), 

constituído nos termos da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, expedida 

em 12-12-2012, que analisa, do ponto de vista ético, os protocolos a serem desenvolvidos 

nos cursos da instituição, quando envolvendo seres humanos 

(http://pos.bahiana.edu.br/pesquisa.aspx).  

Quando envolvendo animais, a EBMSP subordina-se à CEUA institucional, órgão 

colegiado cadastrado no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA/MCTI), que tem como função primordial regulamentar a prática do uso de 

animais de acordo com as normas preconizadas pela Lei nº 11.794/2008 do 

CONCEA/MCTI, a fim de promover o bem-estar animal. É válido ressaltar que a EBMSP 

não mais adota o uso de animais para finalidades didáticas, substituindo-o por métodos 

alternativos, tais como: software interativo de simulação comportamental animal, protótipos 

sensibilidade e designer, filmagens, entre outros, o que faz parte da política ética da 

instituição, em consonância com normas nacionais e internacionais. Ficando, assim, o uso 

de animais experimentais de laboratório restrito aos projetos de pesquisa de graduação e 

pós-graduação (http://pos.bahiana.edu.br/pesquisa.aspx). 

Dessa forma, a existência de um sistema funcional de apreciação ética e de 

exequibilidade institucional permite, de forma conjunta, articular a realização das atividades 

práticas experimentais aos PPCs dos diferentes cursos e, sobretudo, ao PDI, possibilitando, 

assim, uma integração da gestão educacional e, consequentemente, um melhor 

aproveitamento do processo ensino-aprendizagem.  

 
 

http://pos.bahiana.edu.br/pesquisa.aspx
http://pos.bahiana.edu.br/pesquisa.aspx
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8.10  Acessibilidade e atendimento diferenciado a pessoas com necessidades 

especiais 

 

Em referência aos aspectos de infraestrutura, amparada pelo Decreto 5.773/06, a 

EBMSP mantém compromisso de assegurar condições de acessibilidade aos funcionários, 

estudantes e pacientes às áreas das suas edificações que são dotadas de sanitários 

especiais, circulações amplas e elevadores ou rampas para garantir a circulação vertical. 

Nas áreas externas, existem boas condições de acessibilidades com passeios amplos, 

rampas, faixas de travessia de pedestres com piso em relevo, além de estacionamentos 

com vagas reservadas para pessoas especiais. 

Apresenta as condições de acessibilidade com livre circulação para os estudantes, 

funcionários, e pacientes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 

arquitetônicas); vagas reservadas em estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando 

a circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeirante; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos e 

bebedouros acessíveis aos usuários de cadeira de rodas. 

 
8.11 Recursos Computacionais para Atividades Acadêmicas 

 

Para suprir 100% das salas de aula, estão disponíveis 99 microcomputadores sendo, 

no mínimo, um por sala, conectados à rede Internet de alta velocidade, possibilitando as 

apresentações audiovisuais através dos projetores; o acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e sites de conteúdo significativo e a execução de programas de apoio ao 

aprendizado. 

A instituição disponibiliza quatro dois Laboratórios de Informática em cada Unidade 

Acadêmica, onde estão em funcionamento totalizando 109 computadores, dispostos em 

bancadas, para aulas práticas de diversas disciplinas dos cursos de graduação e pós-

graduação. Nas duas bibliotecas estão disponíveis 52 computadores para livre utilização 

dos alunos. Distribuídos entre quatro salas de professores, existem um total de 27 

computadores para uso exclusivo dos docentes. 

Além dos 287 computadores na área de ensino, a Bahiana mantém um parque de 68 

computadores nas secretarias para os processos de registros acadêmicos, atendimento ao 

aluno, ao professor e apoio aos coordenadores de cursos. 

A Política de Tecnologia de Informação da EBMSP é clara quanto à legalidade dos 

softwares em uso e segurança da informação e do ambiente computacional.  Estão em uso 

somente de Softwares legalizados; estão definidos procedimentos de acesso à rede e aos 

sistemas corporativos e está assegurada de uma sistemática de proteção contra vírus, 
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constituída de um sistema antivírus eficaz e procedimentos estabelecidos de atualização e 

monitoramento do ambiente.  

Um contrato de licenciamento feito com parceiros de mercado possibilita a Bahiana 

manter os microcomputadores atualizados, legalizados e seguros, utilizando de forma 

padronizada o sistema operacional Windows 8, Office 2013, Antivírus e programas de apoio 

ao ensino, completos e em sua última versão, mantendo assim a qualidade dos recursos 

em suas versões mais recentes e seguras.  

Através da parceria com a Microsoft, será possível, ainda no primeiro semestre de 

2015, oferecer para os docentes, discente e técnicos, cópias originais de Software de última 

versão para instalação em computadores pessoais. 

 

Rede sem fio 

O acesso à Internet através da rede sem fio, que a Bahiana disponibiliza 

exclusivamente para alunos e professores, é feito com usuário e senha (a mesma do portal 

do aluno e do professor). O recurso está presente em 100% das dependências acadêmicas. 

O link é de alta velocidade e seguro. Esta meta foi alcançada através de investimentos em 

equipamentos profissionais de alto padrão e da parceria com a Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa - RNP para a interligação com o Eduroam. O Eduroam (Education Roaming) é 

um serviço de acesso sem fio seguro, desenvolvido para a comunidade internacional de 

educação e pesquisa.  

O recurso permite que os estudantes, os pesquisadores e as equipes das instituições 

participantes obtenham conectividade à Internet, através de seus dispositivos pessoais, na 

Bahiana ou em qualquer localidade que ofereça essa facilidade como provedora de serviço. 

O serviço é internacional e já reúne instituições de aproximadamente 70 países, unindo as 

pessoas na troca de experiências e conhecimento. Além da segurança, o Eduroam tem 

como benefícios a promoção do trabalho em rede, a mobilidade e a facilidade de uso. 

 

Serviços informatizados 

Escola Bahiana de Medicina disponibiliza praticidades para alunos e professores, 

através dos seus serviços informatizados remotos que facilitam e agilizam a vida de todos. 

O sistema é interligado com a área administrativa, formando assim uma rede de 

informações integrado e consistente. 

O Portal do Professor é o ambiente utilizado pelo corpo docente para cadastrar o 

Plano de Ensino do componente curricular; programar avaliações; realizar o planejamento 

de aulas com a possibilidade de anexar material de apoio para os alunos; registrar a 

realização das aulas; lançar notas e faltas; podendo fazê-lo de qualquer lugar com conexão 
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internet, usando o dispositivo de acesso de sua preferência e no horário de sua 

conveniência. Na área para serviços online da biblioteca, é possível consultar o acervo de 

obras do sistema de bibliotecas da instituição, fazer reservas de livros em fila de espera, 

solicitar renovações de empréstimos, consultar histórico de empréstimos e quitação de 

multas.  

O Portal do Aluno é o ambiente onde o corpo discente dispõe de um conjunto de 

serviços on-line integrados, também acessível via internet em dispositivos fixos e móveis; 

nele é possível aos alunos realizar a matrícula; consultar notas e faltas; acompanhar o 

planejamento e realização de aulas e baixar materiais de apoio disponibilizado pelos 

professores; imprimir o plano de ensino, histórico escolar e comprovante de matrícula; 

receber avisos. Além da área acadêmica, também é possível requisitar serviços de 

expedição de documentos de Secretaria; emitir os boletos de pagamento e acompanhar 

sua situação financeira. Para o aluno também estão disponíveis todos os recursos dos 

serviços online da Biblioteca.  

No Portal do Professor e do Portal do Aluno também são aplicados os questionários 

de pesquisa da Avaliação Institucional realizada pela CPA voltados a esses segmentos, 

viabilizando a integridade referencial dos dois públicos alvos, dando mais consistência e 

confiabilidade aos resultados obtidos nas pesquisas. 

Além do Portal, o NTI provê infraestrutura para o processo de digitalização de 

documentos, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Sistemas de Atendimento Ambulatorial e 

Laboratório, sistemas administrativos, financeiros e de Recursos Humanos e sistemas de 

interface com os programas de pesquisa e ensino. Mantem em seu Data Center o site das 

Revistas Cientificas da Bahiana e Repositório Institucional, este último em fase inicial, com 

previsão de plena produção até o início do segundo semestre de 2015.  

Integrando a política de segurança da informação, outro importante serviço mantido 

pelo NTI é a gestão do e-mail institucional. Foi adotado o Office365 como canal eletrônico 

oficial de comunicação entre os membros da comunidade Bahiana – corpo técnico 

administrativo, docentes e discentes; esta ferramenta dispõe de recursos voltados para a 

promoção de uso colaborativo, como editores de texto online, calendários em grupo, grupos 

de comunicação, armazenamento virtual, etc. Todos os alunos, professores e técnicos têm 

seu próprio ambiente no Office365, onde podem compartilhar arquivos, informações e 

agendar tarefas. Após executadas algumas estratégias de implantação, pôde-se observar 

uma ampla adesão a este recurso. 
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