
 
 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - Mestrado Acadêmico  
Turma 2012 – 3º Trimestre 

 
 

DISCIPLINA: 
Saúde e Sociedade 
( DISPONÍVEL APENAS AOS MESTRANDOS) 

OPCIONAL 

RESPONSÁVEL: Marcelo da Silva Alves CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Terça-feira HORÁRIO: 14 às 17h 

INÍCIO: 25/09/2012 TÉRMINO: 27/11/2012 

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 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  A DEFINIR 

 
              

DISCIPLINA: 
TESC IV - Pesquisa Qualitativa (Haverá VAGAS ISOLADAS) 
 

OPCIONAL 

RESPONSÁVEL: Rita de Cássia Padula Alves Vieira CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Sexta-feira HORÁRIO: 09 às 12h 

INÍCIO: 05/10/2012 TÉRMINO: 21/12/2012 

EMENTA:  
 

Aborda aspectos metodológicos da pesquisa qualitativa, envolvendo suas 
bases teórico-conceituais, seus objetivos de pesquisa, suas diferentes 
abordagens, seu desenvolvimento, sua aplicabilidade e importância no 
campo da saúde. 
 
SALA A DEFINIR 

     
          

 

 



 
 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - Mestrado Acadêmico  
Turma 2012 – 3º Trimestre 

 

DISCIPLINA: 
TESC V – Modelos de Decisão em Economia da Saúde  (Haverá 
VAGAS ISOLADAS) 

OPCIONAL 

RESPONSÁVEL: Alfredo Chaoubah CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Quinta-feira HORÁRIO: 14 às 17h 

INÍCIO: 13/09/2012 TÉRMINO: 22/11/2012 

EMENTA: 

Conceitos de custos, técnicas de avaliação econômica da saúde, modelos 
de decisão em saúde. Apresentar os conceitos fundamentais de Economia 
da Saúde e como utilizar Modelos de Decisão para a solução de 
problemas. 
 
SALA A DEFINIR 

 

► Informamos que no final de setembro/2012 ofereceremos mais 02 disciplinas: 

 
1. Epidemiologia do Câncer – toda segunda a tarde, e 
2. Avaliação em Saúde – a definir data e horário. 
 


