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2. EMENTA:
Estuda as intervenções de enfermagem no processo saúde-doença do adolescente, considerando o
perfil epidemiológico dos sujeitos do estudo em face das diferentes realidades sociais e das políticas
públicas de saúde. Disciplina de caráter teórico-prático, que visa promover no aluno a reflexão para
a intervenção de enfermagem na saúde do adolescente. Desenvolver os fundamentos do cuidar em
diversos cenários de prática do enfermeiro nas escolas, unidades básicas de saúde, ambulatórios e
unidade de internação. Prestar assistência integral de Enfermagem de forma sistematizada ao
adolescente nos diferentes níveis de atenção a saúde. Prevê atividades extensionistas junto ao
adolescente.

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
Promover no aluno a reflexão para a intervenção de enfermagem na saúde do adolescente.
4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA:
Desenvolver, nos discentes competências e habilidades que permitam a compreensão acerca do
processo de cuidar de enfermagem dos adolescentes, considerando os determinantes socioculturais,
econômicos e ecológicos do processo saúde‐doença, bem como os princípios éticos, legais e
humanísticos inerentes ao cuidado de Enfermagem.
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Unidade I:
 O serviço de enfermagem sobre o adolescente;
 Adolescência/Puberdade;
 O papel do enfermeiro na saúde do adolescente;
 Programa Saúde do Adolescente (PROSAD);
 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento;
 Drogas; Violência; Sexualidade; Infecções sexualmente transmissíveis; Bullying; Bulimia; e
Gravidez na adolescência;
 Atuação do enfermeiro junto aos adolescentes: identificando dificuldades e perspectivas de
transformação.

Unidade II:
 Distúrbios da Puberdade;
 Programa de saúde na escola;
 Crianças e adolescentes em situações de risco no Brasil;
 Programa Nacional de Imunização na Adolescência;
 Desenvolvimento psicológico do adolescente.
6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina será desenvolvida em sala de aula, e em atividades externas. Em sala de aula, serão
ministradas aulas expositivas e participativas com a utilização de quadro branco e slides, método de
aprendizagem baseado em problemas (PBL), apresentação de vídeos, como também a leitura,
discussão de artigos científicos e estudos de casos; Debates para reflexão; Em Campo, será realizada
atividade de extensão em instituições que prestam atendimento ao adolescente, onde serão utilizadas
metodologias ativas para levar informação de forma que promova a reflexão dos adolescentes nos
problemas inerentes a essa fase da vida.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:


1ª Etapa:
a) Seminário Temático, no valor de 10,0 (dez) pontos. Distribuídos em 7,0 (sete) pontos
na apresentação, onde serão avaliados: Domínio do conteúdo; Postura; Interação com
a turma; Qualidade dos recursos utilizados; Participação nas outras apresentações. E
3,0 (três) pontos no trabalho escrito, onde serão analisados: conformidade em relação
ao tema; rigor cientifico; fundamentação teórica; referencias utilizadas.
b) Avaliação Institucional, escrita, com questões dissertativas e objetivas; individual; sem
consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos.



2ª Etapa:
a) Debate sobre temas polêmicos que envolvem o adolescente no valor de 10,0 (dez)
pontos, onde serão avaliados: Método de apresentação; Qualidade dos recursos
utilizados; Conformidade em relação ao tema; Domínio do conteúdo; Postura dos
apresentadores; Interação com a turma; Participação nas outras apresentações.
b) Realização de projeto de extensão em escolas municipais abordando os seguintes
temas: Drogas; Violência; Sexualidade; Infecções sexualmente transmissíveis;
Bullying; Bulimia; e Gravidez na adolescência. A Atividade terá valor 10,0 (dez)

e será avaliado da seguinte forma: 3,0 (três) pontos no Plano de ação, onde serão
avaliados a forma de execução da atividade: domínio do conteúdo abordado,
criatividade, recursos utilizados, postura e participação. E 7,0 (sete) pontos da
execução da atividade, que será apresentada pelo grupo trazendo evidências (fotos,
filmagem) da mesma.
c) Avaliação Institucional, escrita, com questões dissertativas e objetivas; individual;
sem consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos.
d) Avaliação interdisciplinar: Será realizada uma avaliação com os conteúdos que
contemplam as áreas de formação do profissional enfermeiro, com questões
dissertativas e objetivas; individual; sem consulta. Valor: 2,0 (dois) pontos extra
na segunda avaliação institucional, distribuídos de acordo com o percentual de
acertos (10 a 25% - 0,5 pontos; 26 a 50% - 1,0 ponto; 51 a 75% - 1,5 pontos; 76
a 100% - 2,0 pontos).

2ª CHAMADA:
 Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; sem consulta;
valor: 10,0 (dez) pontos.
PROVA FINAL:
 Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; sem consulta;
valor: 10,0 (dez) pontos.
OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela secretaria
acadêmica da FASETE. Não haverá reposição de avaliação da Prática.

8. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Semanalmente, com agendamento prévio.
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10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
O cronograma da disciplina será disponibilizado aos alunos durante o período letivo de acordo com o
Plano Individual de Trabalho.

