MUNICIPIO DE GURUPI – ESTADO DO TOCANTINS
FUNDACAO UNIRG – CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG
CONSELHO DE CURSO DE ENFERMAGEM

RESOLUÇÃO nº 014/2015
De 10 de novembro de 2015.

Aprovação da
Curricular 03.
ACoordenadora

do

Curso

de

alteração

Enfermagem,

da

Matriz

do

Centro

Universitário UNIRG, no uso de suas atribuições, conferidas por meio do Regimento
Geral do Centro Universitário UNIRG e conforme decisão tomada na reunião realizada
no dia 10 de novembro de 2015, respaldado pelo Conselho do Curso de Enfermagem
do Centro Universitário UnirG.

RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar: as alterações da Matriz Curricular 03 do curso de
Enfermagem do Centro Universitário UnirG, para junção de disciplinas na área básica
da saúde conforme segue:
I - Bioquímica: com carga horária de 75 horas (05 créditos), passou
para 60 horas (04 créditos), assim será uma disciplina em comum com o curso de
Odontologia.
II - História da Enfermagem: a disciplina com carga horária de 30
horas (02 créditos) passa para a carga horária de 45 horas (03 créditos), aquisição
realizada devido a perda de 01 crédito de Bioquímica, de devido ser uma disciplina de
suma importância para a formação do Enfermeiro.
III - Metodologia da Pesquisa Aplicada á Enfermagem: passa a
chamar a Metodologia do Trabalho Científico, nome em comum com outros cursos da
saúde. Mantendo a mesma carga horária de 45 horas (03 créditos).
IV - Patologia Geral: permanecerá com a mesma carga horária, e
será em comum com o curso de Farmácia.
V - Nutrição Aplicada à Enfermagem: será a disciplina em comum
com o curso de Fisioterapia, e se chamará Nutrição, mantendo a carga horária de 60
horas (04 créditos).
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VI - Psicologia Aplicada à Enfermagem: passará para o nome de
Psicologia, mantendo carga horária e ementa, sendo disciplina em comum com o curso
de Farmácia.
VII - Estatística Vital: será substituída por Bioestatística, mantendo
carga horária e ementa.

Publique-se;
Comunique-se.

Gurupi, 10 de novembro de 2015.

Nicoly Aguiar
Coordenadora do Curso de Enfermagem
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