
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - Mestrado Acadêmico
Turma 2015 – 1º Trimestre

DISCIPLINA:
TESC V - ANÁLISE DE DADOS NA PESQUISA CIENTÍFICA
COM O AUXÍLIO DE PROGRAMAS ESTATÍSTICOS
(DISPONÍVEL APENAS AOS MESTRANDOS)

OPCIONAIS
VAGAS: 20

RESPONSÁVEL: Profs. Drs. Alfredo Chaoubah e LarissaLoures CRÉDITOS: 02 créditos
DIA: Segunda-feira HORÁRIO: 14:00 às 17:00h
INÍCIO: 09/03/2015 TÉRMINO: 18/05/2015
EMENTA:

Propiciar a articulação entre os delineamentos de estudosepidemiológicos e as principais análises de dados utilizados nas pesquisascientíficas na área da Saúde Coletiva. Introduzir o uso de pacotes deentrada de dados e de análise estatística, com enfoque na área da SaúdeColetiva, abordando a utilização de pacotes estatísticos fundamentais nodesenvolvimento das pesquisas dos alunos de pós-graduação.
ANFITEATRO DO NATES

DISCIPLINA: SAÚDE E SOCIEDADE
(DISPONÍVEL APENAS AOS MESTRANDOS)

OBRIGATÓRIA
VAGAS: 20

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Marcelo Alves CRÉDITOS: 02 créditos
DIA: Terça-feira HORÁRIO: 13:00 às 16:00h
INÍCIO: 10/03/2015 TÉRMINO: 19/05/2015

EMENTA:

Aborda a visão geral da formação do Estado e da evolução das políticasbrasileiras em diferentes momentos de sua história, com ênfase nasrelações entre os modelos políticos, a questão social e as políticas desaúde. Discute a amplitude do conceito de saúde e sua formação a partirdas demandas sociais emergentes do mundo vivido dos sujeitos. Relacionae trata a saúde como uma categoria social produzida pelo meio. Discute asintervenções em saúde como oportunidade de transformação das práticassociais. A saúde e o processo Saúde/Doença e as relações entre saúde esociedade, em diferentes momentos históricos nos vários campos daspráticas sociais, dos saberes e dos conhecimentos. Fazer e estabelecer umainterface entre a grande área das ciências sociais e a da Saúde.
ANFITEATRO DO NATES
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DISCIPLINA: CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA
(DISPONÍVEL APENAS AOS MESTRANDOS)

OBRIGATÓRIA
VAGAS: 20

RESPONSÁVEL: Profa. Dra.Beatriz  Farah CRÉDITOS: 02 créditos
DIA: Quarta-feira HORÁRIO: 09:00 às 12:00h
INÍCIO: 11/03/2015 TÉRMINO: 13/05/2015

EMENTA:

Fomentar  as  discussões sobre a dimensões históricas, conceituais epolíticas que   caracterizam o campo e o núcleo da Saúde Coletiva.Abordar a trajetória discursiva da racionalidade científica moderna àincorporação da dimensão social na constituição da prática no campo dasaúde, com ênfase em saúde coletiva.Contribuir para a produção do conhecimento, construção do trabalhointerdisciplinar e coletivo no campo da saúde coletivaAnalisar o sistema de saúde em relação às demandas locais e regionais.Trabalhar as noções do saber, ciência, método científico e ética.
ANFITEATRO DO NATES
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DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA
(Haverá VAGAS ISOLADAS)

OBRIGATÓRIA
VAGAS: 20

RESPONSÁVEL: Profas. Dras. Maria Teresa Teixeira eIsabel Cristina Leite CRÉDITOS: 03 créditos
DIA: Quarta-feira HORÁRIO: 14:00 às 17:00h
INÍCIO: 12/03/2015 TÉRMINO: 02/07/2015
EMENTA:

Aborda os fundamentos básicos da epidemiologia: história, conceitos,métodos, desenhos e aplicação. Aborda modelos causais emepidemiologia, medidas de validade e confiabilidade, tipos, direção emagnitude de viés em pesquisa epidemiológica, medidas de associaçãoem diferentes desenhos de estudo epidemiológicos. Enfatiza ascontribuições da epidemiologia com instrumento relevante no campo desaúde coletiva. Discute determinantes de ocorrência e distribuição dedoenças e agravos à saúde em populações humanas.
ANFITEATRO DO NATES


