Com foco principal na área da saúde, os

seus estudos através de uma especialização que,

cursos têm entregue à comunidade camaquense e
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habilidades desenvolvidas, durante os cursos, que

FUNDASUL: Especialização Técnica em Nefrologia

lhes dão competência para atuarem como técnicos

e Especialização Técnica em

em saúde bucal e em enfermagem.

Cirúrgica.

Instrumentação

Ao concluir o curso técnico em enfermagem,
o aluno tem a possibilidade de dar continuidade aos

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
TÉCNICA:
UM CAMINHO SEGURO E EFICIENTE
PARA O TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TORNAR-SE REFERÊNCIA NO
MERCADO DE TRABALHO.

Ser referência no mercado de trabalho exige
postura empreendedora, independentemente do
nível e da área em que atuamos.

Sermos bons

no que fazemos, torna-nos cada vez mais
exigentes sobre nós mesmos e nos leva a buscar
aperfeiçoamento contínuo na gestão de nossas
necessidades e carências.
O homem do século XXI começa a entender

que o

importante para a sua vida é estar satisfeito com o que
se encontra. Isso, contudo, não significa fazer de qualquer
excelência, principalmente por que suas ações serão

faz e com onde
jeito, mas com amor e com
recebidas pelo outro.

Por essa razão

colocamos muita energia naquilo que nos faz bons, para sermos cada vez melhores, tornando-nos especialistas
nos assuntos relativos à nossa área de atuação.
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O profissional técnico sempre terá sua importância no Mercado de trabalho. Ele é essencial, assim como
é o médico, assim como é o porteiro, assim como é professor. Todos somos necessários para as estruturas
organizacionais empresariais, porém, não somos insubstituíveis.
Essas estruturas são organismos vivos e em constante mutação. Como parte dela, temos que
acompanhar seus movimentos. Isso significa que não importa a função que exerçamos, mas a nossa formação.
É preciso estarmos sempre “ligados” a esse dinamismo para não sermos descartados por ele. Para que isso não
aconteça, existem muitas formas de atualizar e aperfeiçoar ou qualificar o que fazemos.

Exemplo disso são os cursos de especialização para os técnicos em enfermagem, em especificidades
como UTI, Nefrologia, Instrumentação Cirúrgica, entre outros. A busca pelas especializações a nível técnico
cresceram, nos últimos anos, na mesma medida dos cursos técnicos como meio de profissionalização, para um
número muito grande de estudantes que concluem o Ensino Médio. Para muitos, dentre estes, a atuação como
técnicos será por boa parte da sua vida profissional, senão por toda ela. Sua segurança pode depender de sua
qualificação, assim como o nível salarial que deseja atingir.

São cursos com duração média de 400 horas, com uma organização curricular teórico-prática, incluindo
estágio supervisionado. As especializações assumem papel fundamental para os alunos egressos do curso de
enfermagem, pois proporcionam-lhes habilidades específicas que o capacitam para desenvolver ações com
competência em campos pertencentes à área da saúde.

A FUNDASUL oferece, nessa modalidade, os Cursos de Especialização Técnica em Instrumentação
Cirúrgica e Especialização Técnica em Nefrologia: Atenção à Saúde do Portador de Doença Renal Crônica.

Um Especialista técnico em Instrumentação Cirúrgica, além das competências gerais, relativas ao
comportamento e ética profissional, recebe um formação específica que inclui o reconhecimento da rotina e da
funcionalidade, no caso da Instrumentação Cirúrgica, de um bloco cirúrgico, e da Nefrologia, da hemodiálise,
bem como o material a ser utilizado

nos procedimentos. O profissional é capacitado a prestar assistência

qualificada e especializada para o desempenho dessas rotinas.

Entre as competências desenvolvidas durante o curso, estão os conhecimentos fundamentais de
anatomia, fisiologia, e farmacologia, específicas, que lhe darão segurança para o reconhecimento de suas
funções, bem como desenvolverão suas aptidões para a profissão.
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