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DISCIPLINA: CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA OBRIGATÓRIA 
VAGAS: 16 

RESPONSÁVEL: Profa. Dra.Auta Stephan de Souza CRÉDITOS: 02 créditos 
DIA: Terça-feira HORÁRIO: 09:00 às 12:00h 
INÍCIO: 22/03/2011 TÉRMINO: 24/05/2011 

EMENTA: 

Fomentar  as  discussões sobre a dimensões históricas, conceituais e  políticas que   

caracterizam o campo e o núcleo da Saúde Coletiva. 

Abordar a trajetória discursiva da racionalidade científica moderna à incorporação da 

dimensão social na constituição da prática no campo da saúde, com ênfase em saúde 

coletiva. 

 Contribuir para a produção do conhecimento, construção do trabalho interdisciplinar 

e coletivo no campo da saúde coletiva 

 Analisar o sistema de saúde em relação às demandas locais e regionais.  

Trabalhar as noções do saber, ciência, método científico e ética. 
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DISCIPLINA: SAÚDE E SOCIEDADE OBRIGATÓRIA 
VAGAS: 16 

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Marcelo da Silva Alves CRÉDITOS: 02 créditos 
DIA: Terça-feira HORÁRIO: 14:00 às17:00h 
INÍCIO: 22/03/2011 TÉRMINO: 24/05/2011 

EMENTA:  

Aborda a visão geral da formação do Estado e da evolução das políticas 
brasileiras em diferentes momentos de sua história, com ênfase nas relações 
entre os modelos políticos, a questão social e as políticas de saúde. Discute 
a amplitude do conceito de saúde e sua formação a partir das demandas 
sociais emergentes do mundo vivido dos sujeitos. Relaciona e trata a saúde 
como uma categoria social produzida pelo meio. Discute as intervenções em 
saúde como oportunidade de transformação das práticas sociais. A saúde e 
o processo saúde/doença e as relações entre saúde e sociedade, em 
diferentes momentos históricos nos vários campos das práticas sociais, dos 
saberes e dos conhecimentos. 
 
SALA  122 B – Prédio do CCS 
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DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIAEM SAÚDE COLETIVA OBRIGATÓRIA 
VAGAS: 16 

RESPONSÁVEL: Profas. Dras. Maria Teresa Bustamante 
Teixeira e Isabel Cristina Gonçalves Leite  

CRÉDITOS: 03 créditos 

DIA: Quarta-feira HORÁRIO: 14:00 às 17:00h 
INÍCIO: 23/03/2011 TÉRMINO: 29/06/2011 

EMENTA: 

Aborda os fundamentos básicos da epidemiologia: história, conceitos, 
métodos, desenhos e aplicação. Aborda modelos causais em 
epidemiologia, medidas de validade e confiabilidade, tipos, direção e 
magnitude de viés em pesquisa epidemiológica, medidas de associação em 
diferentes desenhos de estudo epidemiológicos. Enfatiza as contribuições 
da epidemiologia com instrumento relevante no campo de saúde coletiva. 
Discute determinantes de ocorrência e distribuição de doenças e agravos à 
saúde em populações humanas. 
 
SALA 122 A – Prédio do CCS 

 

 

  

DISCIPLINA: POLÍTICAS DESAÚDE 
 

OBRIGATÓRIA 
VAGAS: 16 

RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Girlene Alves da Silva CRÉDITOS: 03 créditos 
DIA: Quinta-feira HORÁRIO: 14:00 às 18:00h 
INÍCIO: 31/03/2011 TÉRMINO: 16/06/2011 

EMENTA:  

Aborda o desenvolvimento das políticas de saúde, no Brasil, sua trajetória 
histórica até o decorrer do século XXI. As relações entre as políticas 
econômicas políticas sociais. O movimento da reforma sanitária. Aspectos 
jurídicos do SUS. A construção do SUS seus princípios e diretrizes. Saúde 
no contexto da seguridade social: universalização, unificação, 
descentralização e municipalização . Avanços e desafios do SUS. Sistema 
de saúde, modelos assistenciais e as políticas de formação de recursos 
humanos. Reflete sobre a estrutura, funcionamento e analise comparativa 
de Sistemas de Saúde no âmbito internacional. Financiamento em saúde no 
Brasil. Descentralização do financiamento. Regionalização da assistência. 
 
SALA 122 B – Prédio do CCS 
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IMPORTANTE: As vagas são destinadas prioritariamente aos alunos regulares do 

programa, as remanescentes serão distribuídas ao público externo como 
disciplinas isoladas, conforme critério de análise curricular. 

 
 
INSCRIÇÃO: 
 
Período de Inscrição para Disciplinas Isoladas: 30/08/2010 a 03/09/2010 
 

Horário: 08 às 10:30 e 13 às 16:30h  
 
Local: Secretaria do Mestrado em Saúde Coletiva – prédio do NATES/UFJF com Elisângela 
3229-3832 
 
Documentos necessários para a inscrição:  
. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
. Cópia AUTENTICADA do Diploma; 
. Cópia simples do CPF e da Carteira de Identidade; 
. Cópia do histórico comprovando que tenha cursado Estatística na pós-graduação stricto sensu  
  (mestrado/doutorado) – disciplina TESC V; 
. Currículo Vitae e/ou Lattes atualizado; e  
. Comprovante ORIGINAL de depósito.  
 
OBS: O candidato selecionado deverá pagar taxa de matrícula no valor de R$75,00 (setenta 
e cinco reais), dados bancários abaixo: 
FAVORECIDO: FADEPE/MESTRADO SAÚDE COLETIVA 
Banco: do BRASIL / Agência: 0024-8 / Conta Corrente: 205.020-X 
 

Divulgação do Resultado da Seleção: 13/09/2010 – a partir das 15h no site 
http://www.pgsaudecoletiva.ufjf.br/ 
 
Matrícula: 16/09/2010 – 08 às 10:30h e de 13 às 16:30h. Secretaria do Mestrado em Saúde 
Coletiva – prédio do NATES/UFJF – com Elisângela 3229-3832. 
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