
 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - Mestrado Acadêmico 
Turma 2017 – 3º Trimestre 

 
 

DISCIPLINA: 
TESC I – ESTUDOS SOBRE O NORMAL, O PATOLÓGICO E A CONSTITUIÇÃO 
DA CLÍNICA (HAVERÁ VAGAS ISOLADAS – 05 VAGAS) 
 

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Jairo Roberto de Almeida Gama  CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Terça-feira HORÁRIO: 10 às 12h 

INÍCIO: 26/09/2017 TÉRMINO: 28/11/2017 

EMENTA: 

A disciplina consiste em apresentar aos alunos as discussões teóricas 
concernentes à formação histórica e conceitual do campo da clínica, enfocando 
a interface clínica e Saúde Coletiva. Pretende discutir os autores que 
conformam esse campo teórico, articulando dimensões diversas da produção 
do saber em foco. Para isso levaremos em consideração dois aspectos 
relacionados. O primeiro aspecto pretende discutir os contextos culturais e 
científicos que permitam o nascimento da clínica, do hospital e da medicina 
social. O segundo aspecto pretende enfocar a construção e os deslocamentos 
contemporâneos das noções correlatas de normal e patológico. Nessa direção 
abordaremos as teorias atuais sobre a medicalização e seus efeitos nos 
processos de subjetivação. 
 
SALA 01 DO NATES 

 
 
 

DISCIPLINA: 
TESC II – EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL (HAVERÁ VAGAS ISOLADAS – 05 
VAGAS) 
 

OPCIONAL 

RESPONSÁVEL: Profas Dras Ana Paula Cândido e Michele Netto CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Quarta-feira HORÁRIO: 14 às 17h 

INÍCIO: 13/09/2017 TÉRMINO: 22/11/2017 

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. 
 
LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL – 2º ANDAR – PRÉDIO NUTRIÇÃO/ICB 
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DISCIPLINA: 
TESC III – DIREITO DA SAÚDE (HAVERÁ VAGAS ISOLADAS – 05 
VAGAS)  

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Luciana Gaspar Melquíades Duarte CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Quinta-feira HORÁRIO: 
13:30 às 
16:30h 

INÍCIO: 14/09/2017 TÉRMINO: 23/11/2017 

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 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 DIREIRO – SALA 05 

 

DISCIPLINA: 
TESC V – MODELOS DE DECISÃO EM ECONOMIA DA SAÚDE (HAVERÁ 
VAGAS ISOLADAS – 05 VAGAS)  

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Alfredo Chaoubah CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Quinta-feira HORÁRIO: 14 às 17h 

INÍCIO: 21/09/2017 TÉRMINO: 07/12/2017 

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/UFJF 

 
Informes sobre a inscrição: 
 
Período: 18 a 30/08/2017 
Horário: 08:30 às 11h e de 14 às 16:30h 
Local: Secretaria do PPg Saúde Coletiva – Prédio do NATES/UFJF 
 
Documentos: 
Requerimento de Matrícula (disponível no site do PPg Saúde Coletiva) 
Currículo Lattes atualizado  
Cópia simples – CPF e Carteira de Identidade 
Cópia simples – Diploma (frente e verso). 
 
Resultado do processo seletivo: 04/09/2017 – a partir das 16h 
 


