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 LINHA DE PESQUISA 01 POLÍTICAS E PRÁTICAS NA ATENÇÃO À SAÚDE/ENFERMAGEM NOS MODELOS
CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO
Aborda estudos sobre as políticas públicas, os modelos de atenção da saúde, o processo de
trabalho e as práticas sociais voltadas para a saúde coletiva junto aos sujeitos nos diversos
ciclos de vida.

Tema 01:

A enfermagem no contexto da clínica ampliada

Tema 02:

Estratégia Saúde da Família

Tema 03:

A saúde/ enfermagem e o SUS

Tema 04:
Tema 05:

O processo de trabalho em saúde/enfermagem no contexto dos modelos
clínico e epidemiológico
Os instrumentos tecnológicos no trabalho

Tema 06:

Os processos cuidar, assistir/intervir, gerenciar da saúde/enfermagem

Tema 07:

Atenção integral a saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso

LINHA DE PESQUISA 02
SOCIEDADE, SAÚDE E EDUCAÇÃO EM SAÚDE/ENFERMAGEM
Aborda estudos relacionados à sociedade, saúde, educação e suas interfaces com o
processo de trabalho e formação em saúde/enfermagem, nos diferentes contextos da
prática em saúde, individual e coletiva.
Objetiva discutir a repercussão da cultura e da sociedade na construção da subjetividade
dos sujeitos envolvidos nos processos de educação em saúde e da formação da
enfermagem, bem como trabalha com as percepções, crenças e representações dos
trabalhadores e comunidades frente à complexidade que envolve as compreensões do
processo saúde-doença. Reflete também sobre a importância do diálogo entre as diversas
formas de saberes no âmbito da saúde, respeitando assim os saberes da tradição no âmbito
das práticas de saúde/enfermagem.
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Objetiva discutir o atual processo de educação e formação em saúde/enfermagem,
vislumbrando superar os limites estabelecidos pelos modelos bancários de educação, na
qual se nega a existência do sujeito no processo educativo. Discute o processo de formação
em saúde/enfermagem, as tendências pedagógicas presentes no processo de formação em
saúde/enfermagem, bem como o processo de educação permanente em saúde.

Tema 01:

A cultura na formação do enfermeiro

Tema 02:

A subjetividade e a humanização

Tema 03:

Gênero, saúde e enfermagem

Tema 04:

Transformações sociais e seus reflexos na saúde

Tema 05:

O processo de formação do enfermeiro

Tema 06:

A educação em saúde e enfermagem

Tema 07:

O processo ensinar/aprender da enfermagem no contexto da educação em
saúde

