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DISCIPLINA: 
TESCII – EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL(Haverá VAGAS 
ISOLADAS) 
 

OPCIONAL 

RESPONSÁVEL: 
Michele Pereira Netto e Ana Paula Carlos 
Cândido 

CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Quarta-feira HORÁRIO: 08:30 às 11:30h 
INÍCIO: 02/10/2013 TÉRMINO: 04/12/2013 

EMENTA: 

A abordagem temática da disciplina de Epidemiologia Nutricional 
envolve a caracterização e o estudo das condições nutricionais de 
maior impacto na saúde pública e as diferentes metodologias 
aplicadas ao estudo epidemiológico nutricional. Além disso, a 
disciplina permite o conhecimento dos principais agravos nutricionais 
no Brasil e no Mundo, bem como os fatores envolvidos na gênese 
destes. 
 
SALA DA NUTRIÇÃO – A DEFINIR 

      
         
     

 

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: 19/09/2013 TÉRMINO: 21/11/2013 

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. 
 
ANFITEATRO DO NATES 
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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: 20/09/2013 TÉRMINO: 29/11/2013 

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. 
 
ANFITEATRO DO NATES 

 
 
 
 

DISCIPLINA: 
TESC III – DIREITO DA SAÚDE (Haverá VAGAS ISOLADAS) 
 

OPCIONAL 

RESPONSÁVEL: Luciana Gaspar Melquíades Duarte CRÉDITOS: 02 créditos 
DIA: Sexta-feira HORÁRIO: 13:30 às 17h 
INÍCIO: 04/10/2013 TÉRMINO: 13/12/2013 

EMENTA:  
 

Noções de direito fundamental – o que qualifica um direito como 
fundamental? Quais são as implicações jurídicas desta qualificação? 
Noções sobre o direito à saúde: perspectiva constitucional, legal e 
jurisprudencial – Qual o tratamento dispensado pela Constituição de 
1988 ao direito à saúde? Como ele foi regulado 
infraconstitucionalmente? Qual a interpretação destinada pelos 
tribunais superiores a este direito? 
Eficácia do direito à saúde e judicialização – Quais as possibilidades 
e os limites do controle judicial das políticas públicas de saúde? 
Critérios éticos para alocação de recursos escassos – Diante da 
limitação dos recursos disponíveis para a concretização do direito à 
saúde, quais critérios devem nortear sua alocação ética? 
A ética no início da vida – discussões sobre o aborto, aborto de 
anencéfalo, clonagem, reprodução artificial, pesquisa com células 
embrionárias. 
A ética no fim da vida – discussões sobre eutanásia, distanásia, 
ortotanásia; testamento vital e racionalização de cuidados médicos 
no contexto da terminalidade da vida. 
 
FACULDADE DE DIREITO – SALA A DEFINIR 

 


