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1.

ORIENTAÇÕES GERAIS

O objetivo geral da disciplina é planejar, executar e avaliar o cuidado de enfermagem à parturiente, puérpera e ao recém-nascido no
contexto hospitalar com base nas principais causas de morbi-mortalidade materna e neonatal nos preceitos éticos legais e na
prática baseada em evidências.
A disciplina é composta por aulas teóricas e teórico-práticas em campo de prática (Hospital Universitário da USP).

O período de aulas é de 31/03/2016 à 11/05/2016.
As aulas serão iniciadas às 8 horas e finalizadas ao meio-dia (período da manhã) e às 14 horas e finalizadas às 17 horas (período
da tarde). Os professores poderão fazer chamada em dois momentos (início da aula e retorno do intervalo ou final da aula).
Caso seja passada a lista de freqüência, é proibida assinatura na lista pelo aluno que não está presente. Conforme Código
de Ética da USP, no Artigo 23, “É vedado aos membros do corpo discente e demais alunos da Universidade”, inciso II
“lançar mãos de meios e artifícios que possam fraudar a avaliação de desempenho, seu ou de outrem, atividades
acadêmicas, culturais, artísticas, desportivas e sociais, no âmbito da Universidade, e acobertar a eventual utilização
desses meios”.
Nos campos de estágio, haverá tolerância de 15 minutos para chegada nas unidades de estágio. Após este período, os alunos
receberão falta e permanecerão no campo apenas com autorização do docente.
Ocorrerão atividades específicas e
cronograma da disciplina.

obrigatórias em algumas tardes, durante o período de estágio, segundo o

Durante as aulas teóricas e estágio, os telefones celulares deverão permanecer desligados ou mantidos no modo silencioso. Caso
seja imprescindível atender alguma chamada no decorrer da aula, o aluno deverá fazê-lo fora da sala. Caso essa situação ocorra
no estágio, o aluno deverá comunicar o docente para que o paciente (cliente) não fique sozinho e não fazê-lo próximo ao cliente.
Os notebooks e tablets poderão ser utilizados, porém não é aceitável a leitura de e-mails ou a conexão com as redes sociais,
inclusive em celulares.
A participação nas aulas, a pontualidade, a assiduidade, a responsabilidade são critérios que compõem a avaliação do estudante
pois viabilizam o aproveitamento da disciplina que tem repercussão direta nas atividades de campo e na prática profissional do
enfermeiro.
2.

MOODLE USP DO STOA

O material da disciplina será disponibilizado na plataforma Moodle Usp do Stoa, conforme autorização dos docentes. Portanto não
serão todas as aulas que estarão na plataforma.
Ao acessar moodle usp do stoa, procurar a disciplina: ENP0375 – Enfermagem na Saúde da Mulher, Saúde Materna e Neonatal
2016
3.

PRÁTICA DE CAMPO

VESTIMENTA OBRIGATÓRIA NOS CAMPOS DE ESTÁGIO: roupa e calçado fechado branco, agasalho (casaco, blaiser, pullover)
de cor branca ou azul marinho.
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Uso de avental branco é opcional, mas no caso de uso de blusa branca do tipo regata ou baby-look e ou calça branca apertada ou
de cintura baixa, o uso do avental branco é obrigatório.
Na unidade Centro Obstétrico, somente os alunos que acompanharão a parturiente e ou RN na sala de parto vestirão a roupa de
área privativa.
MATERIAL DE USO OBRIGATÓRIO: crachá de identificação da USP; relógio; caneta esferográfica azul e vermelha; caderno ou
papel para anotações; termômetro digital; estetoscópio; esfigmomanômetro.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – Cidade Universitária – horário: 7 às 11 h
Endereço: Av. Profº Lineu Prestes, nº 2565. Cidade Universitária, São Paulo.
CO – Centro Obstétrico (2o andar): Responsável Prof.ª Emilia Saito e Profª Maria Alice Tsuneshiro - fone: 3091 – 9472 / 9495.
Há um pequeno armário que não cabe mochilas.
BE – Berçário / Unidade Neonatal (4º andar): Responsável: Profª Mariana Bueno, Aluna PAE Fernanda F. Ferreira da Silva – fone:
3091-9252 / 9349.
Não há armário para guarda de material.
AC – Alojamento Conjunto (5o andar): Responsáveis: Profª Ana Paula D.F. Guareschi, Profª Adriana Amorim Francisco, Aluna PAE
Grasielly J.S. Mariano e enfermeira especialista Patrícia de Freitas - fone: 3091 – 9411 / 9488.
Vestimenta e material de uso obrigatório DIARIAMENTE e há armário disponível para guarda de material e/ou bolsa de alunos, mas
com limitações.
Recomenda-se levar lanche pois não é garantido que o aluno conseguirá ir à lanchonete nos intervalos.
ATENÇÃO: No 1º andar do HU (ao lado dos vestiários) há um “BOLSÃO” onde os alunos podem guardar algum material.
No entanto, cada aluno deverá levar um cadeado.
4.

AVALIAÇÃO E NOTA FINAL

A aprovação será resultado da média e freqüência segundo as diretrizes da Universidade. A nota final do aluno será
composta pela média entre as notas da prova escrita, desempenho no campo de estágio e realização das atividades
obrigatórias em sala de aula e em campo de estágio.
Esta disciplina não oferece recuperação.
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