
Enfermagem



A PROFISSÃO
O profissional de enfermagem é o 

responsável em qualificar a assistência 

para uma prática segura e humanizada, 

evidenciada em base científica, 

tecnológica e nos princípios éticos e 

legais da profissão.

O CURSO
O curso de Enfermagem da FISMA pretende formar 

profissionais agentes de mudanças e desenvolvimento, 

oferecendo uma formação que permita ao aluno prestar 

uma assistência qualificada, sistematizada aos pacientes 

em todas as faixas etárias e em diversas especialidades.

Durante a graduação, o futuro profissional, desenvolverá 

habilidades e competências específicas ao curso, atuando 

de forma centrada, com amor e empatia ao paciente.

Habilitação: Enfermeiro(a)

Turno: Noturno   Duração: 10 semestres



O MERCADO  
DE TRABALHO

= Hospitais, clínicas,  

eventos (dairycare) e domicílios (home care)

= Saúde Pública, secretarias, auditorias

= Pronto Socorro, SAMU

= Indústrias  e cooperativas

= Instituições de Ensino

= Prestação de serviços especializados:  

consultorias, clínicas de vacinação, amamentação, 

esterilização de material médico-hospitalar, 

transporte de pacientes, aluguel de equipamentos e 

comercialização de produtos da área hospitalar



PORQUE SOMOS 
DIFERENTES

= Corpo docente qualificado, composto 

por doutores e mestres e com 

experiência nas áreas específicas

= Aulas teóricas e práticas nas 

dependências da faculdade

= Convênio para campo de estágios  

nas diferenças especialidades

= Sala de aula e laboratórios equipados

= Visita Técnica

= Iniciação Científica

= Seminário, eventos realizados  

pela própria faculdade



COORDENAÇÃO
Profª Maria Fernanda S. P. Marques 

Graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela 

Universidade Barão de Mauá – Ribeirão Preto SP.

Pós-graduada em Enfermagem do Trabalho. FAMERP 

– São José do Rio Preto -SP

Pós-graduada em Docência do Ensino Superior e 

Técnico. Faculdades TOLEDO, Araçatuba – SP.

MBA em Executivo em Saúde.  

Fundação Getúlio Vargas – Bauru - SP

PROFESSORES 
DESTAQUE
com diversas publicações nacionais e internacionais
Prof. Dr. Luan Felipe Toro 

Prof. Dr. Demilson Cordeiro da Silva

Prof. Dr. Willian Albuquerque de Almeida
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ATIvIDADES 
COMPLEMENTARES
= Participação em congressos,  

seminários e eventos

= Resumo de trabalho para eventos  

nacionais e internacionais

= Participação de artigos científicos  

nacionais e internacionais

= Atividades de ação comunitária e 

 campanha de vacinação

= Participação em curso e mini curso

= Monitoria de disciplina


