
 

 
 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - Mestrado Acadêmico 
Turma 2012 – 1º Trimestre 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA OBRIGATÓRIA 
VAGAS: 20 

RESPONSÁVEL: Profa. Dra.Auta Stephan de Souza CRÉDITOS: 02 créditos 
DIA: Terça-feira HORÁRIO: 09:00 às 12:00h 
INÍCIO: 20/03/2012 TÉRMINO: 29/05/2012 

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. 
 
SALA 122 B PRÉDIO DO CCS 

   
 

DISCIPLINA: POLÍTICAS DE SAÚDE 
(DISPONÍVEL APENAS AOS MESTRANDOS) 

OBRIGATÓRIA 
VAGAS: 20 

RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Girlene Alves da Silva CRÉDITOS: 03 créditos 
DIA: Terça-feira HORÁRIO: 14:00 às 17:00h 
INÍCIO: 13/03/2012 TÉRMINO: 12/06/2012 

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 126 PRÉDIO DO CCS 

 
 
 
 
 



 

 
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - Mestrado Acadêmico 

Turma 2012 – 1º Trimestre 
 

DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA OBRIGATÓRIA 
VAGAS: 20 

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

CRÉDITOS: 03 créditos 

DIA: Quarta-feira HORÁRIO: 14 às 17h 
INÍCIO: 14/03/2012 TÉRMINO: 20/06/2012 

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: PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE  OBRIGATÓRIA 
VAGAS:20 

RESPONSÁVEL: 
Profas Dras Rosângela Greco e Estela 
Campos 

CRÉDITOS: 03 créditos 

DIA: Quinta-feira HORÁRIO: 14 às 18h 
INÍCIO: 15/03/2012 TÉRMINO: 24/05/2012 

EMENTA: 

Aborda os aspectos históricos da Gestão e do Planejamento em 
Saúde na América Latina e no Brasil. Discute os diferentes modelos 
de Gestão e Planejamento  - do normativo ao estratégico -, o método 
CENDES/OPAS, da programação de atividades em saúde ao 
planejamento em saúde e a formulação, gestão e implementação de 
políticas e programas de saúde. Apresenta os conceitos fundamentais 
da gestão e do planejamento e sua aplicação no setor saúde, os 
métodos, técnicas e parâmetros de programação, o processo de 
elaboração e condução de planos de ação. Discute o processo de 
descentralização do SUS, a importância do acompanhamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde e do suporte técnico para o 
exercício da função de gestão. Aborda ainda, estratégias para o 
desenvolvimento do modelo assistencial e suas bases políticas 
gerenciais e técnicas e descentralização do SUS. 
 
ANFITEATRO DO NATES 

 

OBSERVAÇÃO: No próximo trimestre haverá alterações nos dias e horários. 


