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1. IDENTIFICAÇÃO:
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2. EMENTA:
Bases epistemologias e éticas da Tecnologia. O processo de desenvolvimento de
projetos e produtos em saúde: o projeto, a produção, a validação, a aplicação e o
registro. Tradução do conhecimento e Pesquisa translacional. Análise crítica dos
estudos de Enfermagem e saúde e a utilização da pesquisa na prática assistencial

3. OBJETIVO GERAL:
Promover a apropriação crítica sobre o processo de construção e desenvolvimento de
projetos e produtos aplicados às práticas de saúde e enfermagem no cenário brasileiro.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Reflletir sobre a relação entre técnica e tecnologia na perspectiva epistemológica e

ética, as bases teóricas e classificações de tecnologias e os produtos técnico-
tecnológicos (PTT) da área de enfermagem nesse contexto

2. Discutir os modelos de pesquisa para produção-validação-aplicação, modelos de
desenvolvimento tecnológico e o modelo conceitual tradução do conhecimento

3. Conhecer o ciclo de vida de um projeto de inovação e as estratégias de captação e
fomento

4. Conhecer os processos de registro dos PTT
5. Apresentar propostas de desenvolvimento de PTT com base nos modelos

apresentados



5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA

6. METODOLOGIA:
A disciplina será desenvolvida por meio de 12 encontros remotos (48 horas) e atividade
de preparo do Seminário Final (12 horas). Será organizada em aulas expositivas
dialogadas, com dinâmicas grupais, de participação e debate, além de Seminário Final
para apresentação de estudo grupal orientado de análise crítica de produções acadêmica-
tecnológicas.

7. AVALIAÇÃO:
A avaliação é considerada como parte do processo de aprendizagem e ocorrerá ao longo
da disciplina, de modo que os alunos serão avaliados pela participação e envolvimento
nas atividades propostas, pela preparação e apresentação no Seminário, além da entrega



do trabalho escrito, relativo ao estudo apresentado no Seminário. Ao final da disciplina
alunos e professoras serão avaliadas em espaço aberto para depoimentos e sugestões.
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