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Mestrado Acadêmico - Turma 2011 

 
 

15 a 17 de março de 2011 de 9:00 às 17 horas, no anfiteatro do CCS 
 

Este Seminário tem como objetivo marcar o início da turma de 2011 do Mestrado 
Acadêmico do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFJF, oferecido 
pelo Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina, com o apoio de 
diferentes departamentos e unidades desta instituição.  
 
O Mestrado em Saúde Coletiva tem como objetivo desenvolver a formação em nível 
de pós-graduação, que esteja comprometida com a produção de conhecimento e a 
formação acadêmica em Saúde Coletiva, proporcionando uma reflexão crítica sobre o 
campo da Saúde Coletiva considerando sua multiplicidade de objetos e de abordagens 
teóricas e metodológicas. Pretende apoiar a formação científica para o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e à capacitação para a docência no campo 
da Saúde Coletiva, contribuindo para a conscientização, no interior da universidade e 
na opinião pública, dos problemas de saúde da população brasileira. Em termos gerais 
o Programa de Mestrado visa: 
 

• Formar profissionais de saúde na área de Saúde Coletiva com ênfase 
na pesquisa e no ensino para enfrentarem com competência e 
autonomia as demandas sociais que lhes são postas, no que tange ao 
ensino, pesquisa e práticas de saúde.  

• Aprofundar as competências e habilidades adquiridas nos cursos de 
graduação da área da saúde e na prática do ensino e dos serviços de 
saúde, desenvolvendo técnicas de investigação e pesquisa em Saúde 
Coletiva.  

• Atender a demanda regional de qualificação dos profissionais de saúde 
promovendo a mediação entre as práticas desenvolvidas nos serviços 
de saúde e os conhecimentos construídos visando formular, coordenar, 
executar e avaliar projetos de intervenção que propiciem mudança na 
formação e no desenvolvimento do sistema de saúde.  

 

Objetivo do Seminário: 

Propõe-se a debater as bases da Saúde Coletiva e apresentar o PPgSaúde Coletiva e 
as pesquisas desenvolvidas pelos núcleos de pesquisa envolvidos. 

Público Alvo: 

Alunos e professores do programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da UFJF 
(para a turma de 2011 a presença é obrigatória), alunos do Curso de Especialização 

em Saúde Coletiva da UFJF e demais pessoas interessadas. 
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PROGRAMAÇÃO  

(proposta preliminar) 
 

Data Hora Apresentação Professor 

15/03/11 
quarta 

9:00 
 
 
 
10:00 
às 
12:00 

Abertura:  
“A Pós-graduação na UFJF” 
 
 
Aula inaugural: 
 “Saúde Coletiva no Brasil: 
Avanços e desafios” 

Pró-reitoria de Pós-graduação da 
UFJF - Pró-reitor Prof Dr. 
Fernado Perobelli 
 
 
Profa. Dra. Jane Sayd - 
IMS/UERJ 
 

 14:00  
 

Apresentação dos núcleos de 
pesquisa  

Grupos de pesquisa 
 

 16:00 
Às 
17:30 

Apresentação do curso e 
disciplinas 

Coordenação do Programa  
 

16/03/11 
terça 

9:00 
às 
12:00 

Apresentação dos núcleos de 
pesquisa  

Grupos de pesquisa 
 

 14:00  
as 
1700 

Apresentação dos núcleos de 
pesquisa  

Grupos de pesquisa 
 

17/03/11 
quinta 

9:00 
 

Apresentação dos núcleos de 
pesquisa  

Grupos de pesquisa 
 

 10:00 
às 
12:00 

Palestra: 
Itinerário Terapêutico de 
Pessoas e Famílias como 
Tecnologia Avaliativa em 
Saúde 
 

Profa. Dra. Roseney Bellato 
UFMT 

 14:30 
às 
16:30 

Palestra:  
Pós-graduação em Saúde 
Coletiva: aspectos da 
consolidação e avaliação 
dos programas no Brasil” 
 
 

Profa. Dra. Cláudia Medina 
Programa de Pós-graduação em 
Saúde Coletiva - UFRJ 

 
 
 


