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Informativo sobre o processo de matrícula, para o semestre 2021.1, voltado 

aos alunos do curso de Enfermagem da FCE* 

 

Como é do conhecimento de todos, devido a pandemia provocada pela Covid-19, a 

UnB e o curso de Enfermagem tiveram que passar por várias adaptações, com base no quadro 

epidemiológico e nas normativas regentes nacionais e locais. 

Com o objetivo de otimizar os nossos espaços físicos e minimizar ao máximo o impacto 

no planejamento do fluxo de oferta das disciplinas específicas do curso de Enfermagem para o 

semestre 2021.1, foi elaborado esse informativo tomando como base as normativas vigentes, 

os planos de contingência e o guia de biossegurança da UnB, tendo o SIGAA (Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas) como sistema de gerenciamento acadêmico da UnB. 

Ressalta-se que este informativo tem por objetivo auxiliar a todos no processo de 

matrícula 2021.1 e, foi feito com base na oferta aprovada no Colegiado do Curso de 

Enfermagem. Contudo, vale lembrar que este planejamento dependerá da autorização da 

UnB, que está em constante reavaliação. 

Neste sentido, estruturamos as orientações contemplando as principais disciplinas 

específicas do curso de Enfermagem ofertadas por semestre/período, como discriminado a 

seguir:  

1- Você que cursou a disciplina de Contexto Histórico e Social em Enfermagem em 

2020.2 e preenche todos os pré-requisitos em 2021.1, para que permaneça no fluxo 

das disciplinas específicas do curso de Enfermagem, deverá matricular-se na disciplina 

FCE 0235 - Processo de Trabalho e Relacionamento Interpessoal. 

2- Você que cursou a disciplina de Processo de Trabalho e Relacionamento 

Interpessoal em 2020.2 e preenche todos os pré-requisitos, em 2021.1, para que 

permaneça no fluxo das disciplinas específicas do curso de Enfermagem, deverá 

matricular-se em: FCE 0397- Processo de Cuidar em Enfermagem e FCE 0247 -

Semiologia e Semiotécnica 1.  

Obs: A disciplina de Práticas Supervisionadas em Enfermagem 1 não será ofertada 

para você no próximo semestre em decorrência de limitações de espaço físico e 

recursos humanos, visto que em quase todas as outras práticas estamos com 

sobreposição de duas ou mais turmas, inclusive nesta.  
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Contudo, no próximo semestre (2021.2), esta disciplina será ofertada junto com a 

disciplina de Práticas Supervisionadas em Enfermagem 2, de modo que não haverá 

prejuízo no fluxo de vocês. 

3- Os alunos que estavam matriculados em Práticas supervisionada em Enfermagem 

1 (FCE 0169), em 2020.2 (suspensa), deverão matricular-se em 2021.1, nas disciplinas 

específicas de Enfermagem: FCE 0169 - Práticas supervisionada em Enfermagem 1 

(novamente); FCE 0170- Semiologia e Semiotécnica 2; e FCE 0171-Prática 

Supervisionadas em Enfermagem 2 

4- Você que cursou Semiologia e Semiotécnica 2, e Práticas Supervisionadas em 

Enfermagem 2 – Módulo 1, em 2020.2,  preenche todos os pré-requisitos, em 2021.1  

para que permaneça no fluxo das disciplinas específicas da Enfermagem deverá 

matricular-se em: FCE 0434- Práticas Supervisionadas em Enfermagem 2 – módulo 2; 

FCE 0362- Cuidado Integral a Saúde do Adulto e Idoso; FCE 0176- Cuidado Integral à 

Saúde do Adulto e Idoso no Contexto Cirúrgico;  FCE 0172- Práticas Supervisionadas 

em Enfermagem 3; FCE 0173- Práticas Supervisionadas em Enfermagem 4; FCE 0363- 

Cuidado de Enfermagem Psicossocial em Saúde Mental; FCE 0365- Ética, Bioética e 

Legislação.  

 Obs 1: FCE 0173- Práticas Supervisionadas em Enfermagem 4, o estudante que se 

matricular nesta disciplina nas turmas do período da manhã ou tarde de terça-

feira, independente do horário registrado no SIGAA, deverá disponibilizar o turno 

todo para a realização da disciplina. 

 Obs 2: FCE0434- Práticas Supervisionadas em Enfermagem 2- Módulo 2, o 

estudante que se matricular nesta disciplina deverá reservar as tardes de quarta-

feira e sexta-feira, independente do horário registrado no SIGAA, para a realização 

da disciplina. 

5- Você que já cursou Cuidado Integral à Saúde do Adulto e Idoso e, preenche todos os 

pré-requisitos, em 2021.1, para que permaneça no fluxo das disciplinas específicas da 

Enfermagem deverá matricular-se em: FCE 0376- Cuidado Integral à Saúde da Mulher 

e da Criança; FCE 0174- Práticas Supervisionadas em Enfermagem 5. E, se ainda não 

tiver cursado Teorias e Modelos de Administração é melhor cursar neste semestre. 

 Obs – O estudante que cursou a disciplina FCE 0435- Práticas Supervisionadas em 

Enfermagem 5- Módulo 1, em 2020.2, deverá matricular-se na disciplina FCE 0436-

Práticas Supervisionadas em Enfermagem 5- Módulo 2 neste semestre. 
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6- Você que cursou Cuidado Integral à Saúde da Mulher e da Criança e Práticas 

Supervisionadas em Enfermagem 5 – Módulo 1, em 2020.2, e, preenche todos os pré-

requisitos, em 2021.1, para que permaneça no fluxo das disciplinas específicas da 

Enfermagem, deverá matricular-se em: FCE 0436- Práticas Supervisionadas em 

Enfermagem 5 – Módulo 2; FCE 0180 Cuidado de Enfermagem em Situação Crítica e de 

Risco; FCE 0175- Práticas Supervisionadas em Enfermagem 6; e FCE 0388 

Gerenciamento do Cuidado em Saúde. 

 Obs: FCE 0436- Práticas Supervisionadas em Enfermagem 5 – Módulo 2, o 

estudante que se matricular nesta disciplina nas turmas do período da manhã ou 

tarde da terça-feira, independente do horário registrado no SIGAA, deverá 

disponibilizar o turno todo para a realização da disciplina. 

 Obs: FCE 0175-Práticas Supervisionadas em Enfermagem 6, o estudante que se 

matricular nesta disciplina nas turmas do período da manhã ou tarde da segunda-

feira, independente do horário registrado no SIGAA, deverá disponibilizar o turno 

todo para a realização da disciplina. 

7- A matrícula nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso em Enfermagem 1 e 

Trabalho de Conclusão de Curso em Enfermagem 2, será realizada pela coordenação 

do curso, com base nos termos de orientação entregues previamente para a Comissão 

de TCC. 

8-  Da mesma forma, a matrícula nas disciplinas de Estágios Curriculares 

Supervisionados, também serão realizadas pela coordenação do curso. 

 

 

Brasília- DF, 18 de maio de 2021.  

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem-UnB/FCE. 

 

 

 
  

 


