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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM PEDIATRICA E NEONATAL – 2023/2024 

 

Sobre o curso 

Considerando a crescente procura de profissionais de enfermagem especialistas no cuidado à criança, o 

Curso de Especialização em Enfermagem Pediátrica e Neonatal da FMABC oferece uma formação teórica 

e prática ao recém-nascido, criança e ao adolescente em todos os níveis de atenção à saúde. A ênfase ao 

crescimento e desenvolvimento infantil, à integralidade do cuidado atrelada às diversas tecnologias da 

assistência nortearão a formação deste especialista.  

O curso de pós-graduação tem um formato flexível, oferecendo aulas presenciais e remotas, orientação 

individual para o desenvolvimento de sua pesquisa (TCC), além de práticas programadas, permitindo ao 

aluno criar seu planejamento de estudos e conquistar seu certificado de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Enfermagem Pediátrica e Neonatal. 

 

Programa e metodologia 

O curso é oferecido de forma modular e com uso de metodologias ativas. Ele terá a duração de 12 meses 

com uma carga horária total de 460 horas. Diferencia-se por oferecer um módulo de atividades práticas 

supervisionadas nas diversas modalidades de atenção à saúde da criança, contemplando a atenção básica, 

neonatologia, clínicas pediátricas, cuidados críticos e hebiatria. Ao final, o aluno terá um acréscimo de 6 

meses para finalizar seu trabalho de conclusão de curso (TCC), sempre acompanhado por um docente 

orientador. 

 

Público-Alvo 

Dirigido a enfermeiros que estejam interessados em aprofundar seus conhecimentos no universo da 

assistência de enfermagem pediátrica, em suas diferentes faixas etárias:  prematuridade à adolescência, 

nos diferentes âmbitos de assistência, voltado para a atenção primária, secundária e terciária. Indicado 

para profissionais com foco no crescimento e aprimoramento profissional. 

 

Objetivo Geral 

O curso tem como objetivo desenvolver nos enfermeiros a otimização da assistência de enfermagem 

prestada a clientes de Unidades Especializadas na área da Pediatria, neonatologia e hebiatria. Assim como, 

analisar e aplicar conceitos e processos de humanização, aprimorar conhecimentos técnicos, científicos e 

gerenciais para a assistência de enfermagem sistematizada ao neonato, criança e adolescente sadios.   

 

Início do Curso 

01 de março de 2023 

 

 

http://www.fmabc.br/
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Período do Curso 

12 meses 

 

Carga Horária do Curso 

Total: 430 horas 

 

Coordenação pedagógica 

Profa. Dra. Rosangela Filipini 

Profa. Ma. Sônia Angélica Gonçalves 

Profa. Ma. Natália Cristina Liubartas 

 

Dias e horário das Aulas 

2ª e 4ª feiras das 18h20 às 22h30 

 

Investimento 

Matrícula de R$ 480,00 + 18 parcelas de R$ 480,00 

 

Aulas on-line: ocorrerão por meio de uma Plataforma digital.  

Práticas clínicas: será realizada sob supervisão nos equipamentos de saúde vinculados à FMABC e outros, 

em períodos vespertinos ou noturno, estabelecida e acordada entre os serviços de saúde e os alunos. 

 

1. Metodologia de pesquisa Módulo 1 

2. Bioestatística Módulo 2 

3. Crescimento, desenvolvimento infantil e Família. Módulo 3 

4. Gerenciamento da assistência de enfermagem em pediatria Módulo 4 

5. Saúde da criança e adolescente na atenção primária Módulo 5 

6. Assistência de enfermagem em neonatologia. Módulo 6 

7. Assistência de enfermagem clínico-cirúrgica à criança doente Módulo 7 

8. Assistência de enfermagem à criança em situações críticas Módulo 8 

9. Assistência de enfermagem à criança com câncer e cuidados paliativos Módulo 9 

10. Suporte de vida básico e avançado neonatal e pediátrico Módulo 10 

11. Práticas clínica/cirúrgica, cuidados críticos, neonatal, pediátrico e hebiatria Módulo 11 

12. Monografia (TCC – trabalho de conclusão de curso) Módulo 12 
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Processo seletivo 

1ª etapa: Documentos para inscrição: 

- Ficha de inscrição preenchida 

- Currículo atualizado 

- COREN ativo 

- Pagamento da taxa de R$ 50,00  

 

E-mail para envio: posgraduacao@fmabc.br  

 

2ª etapa:  

- prova escrita presencial 

- Análise de currículo 

- Entrevista presencial 

 

*Todas as etapas do processo seletivo deverão ser adequadamente cumpridas. 

 

Documentos obrigatórios para a efetivação da matrícula aos aprovados em todas as etapas 

- 01 foto 3x4 

- RG ou CNH, CPF  

- Comprovante de residência 

- Histórico original do curso de graduação em Enfermagem 

- Diploma de curso superior reconhecido pelo MEC (frente e verso).  

 

*Na ausência do diploma, o estudante poderá entregar certificado, atestado ou declaração de conclusão 

de curso com a descrição da data de colação de grau, o qual será aceito temporariamente, ficando sob a 

responsabilidade do estudante a entrega posterior do referido diploma sob as mesmas condições. 

 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” PESQUISA E INOVAÇÃO DA FMABC 

Telefone: (11) 4993-7282 

E-mail: posgraduacao@fmabc.br 
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