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Estudantes do Curso de Enfermagem
acreditam em um futuro promissor
Alunos adquirem experiência
desde o primeiro semestre

O curso de enfermagem do
Centro Universitário Metodista
IPA foi criado no ano de 2004.
No decorrer do curso os alunos
aprendem a desenvolver ações
de cuidado em todas as fases
evolutivas do ser humano, con
siderando suas diferentes expres
sões sociais, culturais, econômi
cas e políticas. Os enfermeiros
precisam utilizar habilidades
técnicas e científicas, comuni
cacionais, éticas e humanísticas.
Os estudantes aprendem tam
bém como gerenciar o processo
de trabalho em enfermagem em
todos os âmbitos de atuação pro
fissional, com ênfase na atenção
básica e em unidades de interna
ção hospitalar.
Desde o primeiro semestre o
curso promove o desenvolvi
mento de habilidades práticas e
teóricas para propiciar a atuação

nos estágios em hospitais conve
niados, tanto na área de pesqui
sa como no atendimento a pa
cientes a partir do quarto semes
tre. O curso também prepara pa
ra enfrentar as diversas situações
do processo de trabalho em saú
de de maneira crítica e partici
pativa tanto no setor público, co Empolgada turma de Enfermagem , 1º semestre
mo no setor privado (hospitais,
clínicas, rede básica de saúde, es
colas, etc), através de ações assis
tenciais, gerenciais, de pesquisa
e de educação, como determi
nam as diretrizes curriculares. O
curso de enfermagem se torna as
sim, uma ótima escolha para
quem pretende atuar na área da
saúde de forma dinâmica.
O vestibular de verão do IPA
será realizado no dia 04 de de
zembro de 2005 e as inscrições
permanecerão abertas até o dia
03 de dezembro.
Turma de Enfermagem, 2º semestre

O que diz a coordenadora do curso
O curso de Enfermagem do
Cenro Universitário Metodista
IPA teve seu primeiro vestibular
em outubro de 2004. Atualmen
te estudam cinco turmas: uma
no 3º semestre, duas no 2º, e
duas no 1º.
A idéia de abrir um curso de
Enfermagem no IPA existe há
tempo. O curso foi construído
dentro das diretrizes curriculares
do MEC, para que o aluno tenha
uma formação crítica, podendo
exercer atividades técnicas, volta
das para a área da saúde.
O cronograma de atividades
práticas do curso de enfermagem
é dividido por semestres. No 1º
semestre os alunos tem atividades
no laboratório de anatomia.No 2º
semestre os alunos se dirigem ao
Hospital Parque Belém e Benefi
cência Portuguesa. No 3º semes
tre fazem vivência em hospitais e

coordenadora do curso, o mercado
de trabalho não é extremamente
favorável, embora seja bastante
diversificado. No curso de enfer
magem há uma expansão em
outras áreas fora a hospitalar,
abrangendo clínicas geriátricas,
pediatria ou até mesmo enfermei
ros particulares.
Sobre a expansão do curso de
enfermagem para outros campi
a coordenadora diz que este cur
so a princípio ficará somente nos
campus IPA e Americano, sem
descartar a possibilidade de
futuramente expandir-se para os
demais. “Estudei no IPA desde
minha formação básica, valori
Simone Machado
zando os temas da instituição,
no 4º semestre vão para o Hospi para mim é uma responsabilida
tal de Pronto Socorro, a Santa de e um desafio prazerosos admi
Casa e o Cristo Redentor, os hos nistrar o curso no IPA, pois gos
pitais mais movimentados.
to muito do que faço” conclui
Segundo Simone Machado, Simone.

Curiosidades

• O mercado é promissor. Além
de hospitais e centros de saúde, o
enfermeiro é contratado por gran
des empresas, creches, farmácias,
escolas e para trabalhar no geren
ciamento dos serviços de saúde.
Hoje, o mercado é melhor para o
autônomo que pode partir para
uma especialização, especialmen
te em “alta”: a gerontologia (cuida
de idosos), os especialistas em
UTI, Pronto Socorro e Cirurgia.
• O Enfermeiro é o auxiliar do
médico no tratamento. É o res
ponsável pela observação, cuida
do, evolução do estado do en
fermo. Orienta a respeito da saú
de e medicação, coordena o tra
balho dos técnicos, auxiliares e
atendentes de enfermagem. Cui
da da distribuição de material
médico-hospitalar, encaminha
mento de pacientes e das tarefas
ligadas à prática da medicina.

visão do aluno

Lisiane Vieira, que está no
2º semestre de Enfermagem
no IPA, afirma estar adorando
seu curso, pois apesar de estar
no início da faculdade, já se
sente dentro da profissão, inte
ragindo entre hospitais e labo
ratórios. A escolha pelo curso de
Enfermagem foi feita no come
ço do Ensino Médio
As oportunidades de estágio
aqui no IPA são positivas se
gundo Lisiane, pois os alunos
estão bem entusiasmados com
a possível abertura da Casa de
Cuidados que contará com a
participação dos alunos da en
fermagem.
O IPA oferece todo o mate
rial necessário para aprendiza
gem e adaptação dos alunos,
acervo da biblioteca aumentou
consideravelmente, e o labora
tório de enfermagem faz parte
das aulas trazendo a realidade
da profissão.
A enfermagem tem diversos
campos. Lisiane pretende se
guir a área da pediatria ou da
emergência. Uma pela afinida
de com as crianças e a outra por
ser útil a todo momento.

Estudantes da Enfermagem usufruem
dos recursos do laboratório de anatomia
Utilizado para as atividades
práticas das disciplinas de anato
mia e neuroanatomia, o laborató
rio de anatomia dos cursos da área
da saúde do IPA atende as neces
sidades de diversas disciplinas dos
cursos de nutrição, enfermagem,
fonoaudiologia, fisioterapia, edu
cação física e biomedicina. Com
capacidade para atender simultâ
neamente 90 estudantes, o labora
tório possui uma equipe compos
ta pelo professor responsável, três
técnico de nível médio, estagiários
e monitores, que atuam para o per
feito andamento das disciplinas
que utilizam este laboratório. Pos Estudantes na aula prática
sui ainda sala específica para rea
lização de atividades de monito
ria, oferecendo aos estudantes a
oportunidade de acompanhar
métodos e técnicas de dissecação
(separação com instrumento ci
rúrgico das partes de um corpo ou
órgãos), e programas de estudo
livre, simultâneamente com o pro
grama da disciplina.
Os laboratórios são equipados
com mesas, tanques e cubas espe
cíficas para anatomia, esqueletos
de PVC, esqueleto natural, peças
anatômicas naturais, peças anatô
micas em gesso e PVC, materiais
especializados como bisturis, te
Estudantes no laboratório de anatomia
souras, pinças e reagentes.
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