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1. Identificação do Curso 



 

 

 

Especialização em: Gestão em Saúde 

Modalidade: Presencial 

Área do conhecimento: Saúde 

Carga horária: 416h 

Duração: 24meses. 

Número de vagas: 20 vagas 

Curso de graduação relacionado: Psicologia 

Coordenação: André Amorim Martins 

Titulação do coordenador: Mestre 

Unidade acadêmica: Divinópolis 

Público alvo: O curso se destina aos gestores e profissionais da saúde graduados. 

 

  



 

 

2. Justificativa e Objetivos do Curso 

Histórico 

 Os inúmeros debates que consolidaram o SUS como principal política social do Brasil 

contribuíram para tornar complexo o conceito de saúde, outrora entendido apenas como ausência 

de doença. Segundo Dimenstein e Macedo (2012, p. 234), “Saúde passa a ser entendida como um 

processo singular e subjetivo de negociação permanente de sentidos em um campo social, processo 

de construção e desconstrução de normas para o enfrentamento da realidade e da (re)qualificação 

da vida”. 

 Ainda, segundo estes autores, para dar conta da complexidade dos atravessamentos que 

participam do processo saúde-doença-intervenção, o SUS foi organizado em níveis de atenção que 

se “ancoram na qualificação do processo de trabalho e no funcionamento dos serviços”. Portanto 

desde 1988 (ano de implantação do SUS), viu-se crescer as ações de cuidado na Atenção Primária à 

Saúde (AP) e as “políticas de saúde que priorizam a criação de equipes multiprofissionais como 

forma de melhorar o atendimento dos usuários e valorizar o profissional de saúde”. (Dimenstein & 

Macedo, 2012, p.236).  

 Na AP, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma intervenção para romper com o modelo 

curativista e hospitalocêntrico nos cuidados a saúde (Franco e Merhy, 2004). A ESF conta com uma 

equipe multiprofissional composta por médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde (ACS) e, a partir de 2000, dentista. Outros profissionais, como o Psicólogo 

podem ser incorporados à equipe ou constituir equipe de apoio, de acordo com as possibilidades e 

as necessidades locais. A inserção deste profissional vem crescendo a cada ano, existindo 

atualmente mais de 40 mil profissionais vinculados ao SUS. Esta inserção tornou o SUS o maior 

empregador de Psicólogos no Brasil, absorvendo 27,9% desses profissionais, segundo Yamamoto 

(2012, p.8). “Um crescimento notável para uma profissão sem histórico anterior de atuação 

significativa na área da saúde” (Ferreira Neto, 2011, p.97) 

 A saúde vista como qualidade de vida, disposição física, bem-estar e autonomia para viver, 

pressupõe novas práticas de intervenção em saúde e a formação de profissionais capazes de inserir 

tais mudanças. 

 Por isso, a Educação Permanente é vista na área da saúde como Educação Permanente em 

Saúde, já que este processo passou a ser uma política pública formulada para alcançar o 



 

 

desenvolvimento dos sistemas de saúde, por meio da aprendizagem significativa, que prevê que o 

conhecimento deve ser construído, considerando as novidades e o que já se têm consolidado. 

 Bárcia (1982, p.63, apud WAMSER, 2011) conceitua educação permanente a partir da 

compreensão de que: 

“educação é um processo contínuo que só termina com a morte e que ao 
mesmo tempo é determinada pelas necessidades sociais. Assim sendo, 
entende a educação permanente como “um processo e afirmação do 
indivíduo através da tomada de consciência para um autodeterminismo na 
condução de alternativas, a fim de dominar as diferentes situações em que 
será levado a viver.” 

 

 Por este ponto de vista, a educação permanente é um instrumento ao lado de outros 

instrumentos como pedagógicos, políticos e religiosos, capaz de promover a cidadania plena e “[...] 

que poderia conduzir os cidadãos adultos a uma melhor compreensão do exercício de cidadania 

num tríplice registro: o econômico, o político-ideológico e o técnico-profissional.” (FREITA. G apud 

KNECHTEL, 1995, p. 7, apud WAMSER, 2011). 

 Quando se refere ao setor de saúde, a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores 

também têm que envolver os aspectos pessoais, os valores e as ideias que cada profissional tem 

sobre o SUS. 

 Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005, p.12): 

“Na proposta da educação permanente, a capacitação da equipe, os 

conteúdos dos cursos e as tecnologias a serem utilizadas devem ser 

determinados a partir da observação dos problemas que ocorrem no dia-a-

dia do trabalho e que precisam ser solucionados para que os serviços 

prestados ganhem qualidade, e os usuários fiquem satisfeitos com a atenção 

prestada”. 

 

 Assim, Ceccim (2004), destaca que a formação do profissional da saúde é ligada com a 

formação de perfis profissionais, relacionadas com os serviços de saúde, com a complexidade de 

pensar os serviços de serviços de saúde como locais de conhecimento e mudança da realidade, 

sendo espaço para experimentação de novas consciências do mundo.  

 

 



 

 

Justificativa 

 O Curso de Especialização em Gestão em Saúde busca capacitar gestores e profissionais da saúde, 

para atuarem nos serviços de saúde, pesquisa e prestação de serviços, contribuindo desta forma para a 

melhoria das condições sociais e da qualidade dos estabelecimentos de saúde. Além deste aspecto, esta 

especialização possibilita, também, a formação continuada dos estudantes que concluem os diversos cursos 

da área da saúde na região Centro-Oeste de Minas Gerais.  

 Paim e Teixeira (2007), já apontavam da necessidade de capacitação dos profissionais para os 

desafios da Reforma Sanitária Brasileira. Os autores apontam que  

Especificamente no âmbito da formação de dirigentes e técnicos qualificados a exercer 

funções de liderança na formulação e implementação de propostas político-gerenciais nos 

vários níveis de organização e gestão do SUS, é importante ressaltar os compromissos com 

a qualidade e o reconhecimento da subjetividade, com a inovação e efetividade das ações, 

com a necessidade de valorização do esforço de “humanização” das relações interpessoais 

e com o desenvolvimento de práticas fundamentadas em valores como o respeito à 

diferença e a preservação e defesa da vida. (PAIM&TEIXEIRA, 2007, p.1826) 

 

 Autores como Emerson Elias Merhy (2007), Gastão Wagner de Souza Campos (2006) e Luíz Carlos 

Cecílio (1997), defendem que para qualquer modificação nas políticas do SUS passa pela intervenção no 

mundo do trabalhador. Mudanças que passam pelas suas compreensões de mundo, dos conhecimentos 

estruturados adquiridos nos diversos níveis de educação e pelo relacionamento que estabelece dentro do 

trabalho em saúde. 

 

 

Linhas de Pesquisa 

- Gestão Administrativa dos Serviços de Saúde; 

- Micropolítica do trabalho e o cuidado em saúde 

 

Objetivos  

Objetivos gerais  

Especializar profissionais graduados para atuação no âmbito da Gestão em Saúde e para o exercício da 

docência no magistério superior, visando garantir o conhecimento das etapas que envolvem a estrutura, 

organização, administração, funcionamento, leis e normas da Saúde no Brasil. 



 

 

 

Objetivos específicos  

- Compreender, em uma perspectiva histórica a realidade dos determinantes psicossociais, econômicos, 

políticos, ambientais e institucionais da legislação da Saúde e como ela se processa; 

- Desenvolver a criatividade, senso crítico, bem como o interesse pela pesquisa científica; 

- Propiciar oportunidades de reflexão sobre o papel do trabalhador em saúde na sociedade atual; 

- Propiciar aos profissionais condições para concepção e coordenação de programas de promoção e 

prevenção, assim como a elaboração de recomendações específicas, visando a melhoria das condições 

técnico organizacionais do trabalho.  

 

Demanda identificada  

Na Região Ampliada de Saúde Oeste de Minas Gerais, segundo o Plano Diretor de Regionalização do Estado 

de Minas Gerais (PDR 2012, atualizado em abril de 2015), possui 54 municípios, distribuídos em 6 regiões de 

saúde (Divinópolis/Santo Antônio do Monte; Formiga; Itaúna; Pará de Minas; Santo Antônio do 

Amparo/Campo Belo). A população estimada é de 1.254.944 habitantes para uma extensão territorial de 

28551,6 km². Nesta Região há as seguintes Instituições de Ensino Superior com cursos de graduação e 

especialização lato sensu na área da Saúde: 

Instituição de Ensino Superior Curso de Graduação/Saúde Curso de Especialização 

Universidade do Estado de 
Minas Gerais – Unidade 
Divinópolis 

Educação Física, Enfermagem, 
Fisioterapia,  Psicologia 

Engenharia e Segurança do 
Trabalho; Psicanálise e 
Saúde Mental; Psicologia do 
Trânsito; Psicopedagogia 
Clínica e Institucional; 
Treinamento Personalizado 
e Musculação.    

Universidade Federal de São Jão 
Del Rei – Campus CCO 

Bioquímica, Enfermagem, 
Farmácia, Medicina 

Gestão em Saúde (EaD) 
Mestrado em Enfermagem; 
Mestrado e Doutorado em 
Ciências da Saúde; 

Universidade de Itaúna 

Educação Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia 
Medicina, Nutrição,  

Odontologia  

Núcleo de Estudos 
Ortodônticos Aplicados 

Faculdade Pitágoras – 
Divinópolis 

Enfermagem, Farmácia, 
Psicologia,  

Enfermagem Obstétrica;  
Enfermagem do Trabalho 



 

 

(EaD); MBA Administração 
Hospitalar (EaD); MBA 
Auditoria em Saúde (EaD); 
MBA Auditoria Hospitalar 
(EaD); Saúde Pública (EaD); 
Saúde Pública com Enfase 
Saúde da Família (EaD); 
Saúde Pública: Política 
Planejamento e Gestão 
(EaD);  

Faculdade de Pará de Minas Enfermagem e Psicologia 
Enfermagem do Trabalho; 
Enfermagem: urgência e 
emergência  

Faculdade Divinópolis (FACED) Psicologia x 

UNIFENAS – Divinópolis 
Biomedicina; Farmácia; 
Fisioterapia, Nutrição e 

Radiologia 

Análises Clínicas e 
Toxicologia; Biomedicina 
Estética; Ergonomia e Saúde 
do Trabalhador; Fisioterapia 
Dermato-Funcional; 
Fsioterapia Traumato-
ortopedica e Esportiva 

Una Bom Despacho 

Biomedicina, Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina 
Veterinária, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia 

x 

Centro Universitário de Formiga 
Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Fisioterapia,  
Medicina Veterinária 

Fisiologia do Exercício 

Faculdade de Nova Serrana Psicologia x 

 

 A UEMG Unidade Divinópolis é a Instituição de Ensino Superior (IES) com mais tempo de atuação na 

região. Portanto, muitos dos nossos egressos são trabalhadores de outras IES (professores, técnicos, 

gestores), proporcionando uma relação institucional propícia para o desenvolvimento de projetos conjuntos. 

Citamos: as cartas de parceria em pesquisa com a Universidade Federal de São João Del Rei; a participação 

de docentes da UEMG em cursos de graduação e especialização das outras universidades e das outras 

universidades na UEMG; etc. 

 



 

 

A rede de saúde desta região é complexa, contando com: 

- 1 Unidade da Superintendência Regional de Saúde / Secretaria de Estado da Saúde; 

- 54 Secretarias Municipais de Saúde; 

- Atenção Terciária →  Rede Hospitalar - FHEMIG, Filantrópico e Privado; 

- Atenção Secundária → 1 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Hemominas; Clínica 

Obstétrica, Pediatria, Cirurgia, Saúde Mental, Diversos  

- Atenção Primária →  Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF);  Equipes da Estratégia Saúde da Família; 

Diversos. 

 

Perfil do egresso 

O egresso do curso de Especialização Gestão em Saúde será qualificado para o exercício da docência no 

magistério superior e para atuação aprimorada no âmbito da Gestão em Saúde, visando garantir o 

conhecimento das etapas que envolvem a estrutura, organização, administração, funcionamento, leis e 

normas da Saúde no Brasil. 

 

  



 

 

3. Organização e Regime de Funcionamento 

 

Período de realização: março de 2019 a fevereiro de 2021. 

 

Funcionamento previsto 

A duração do curso é de aproximadamente 24 meses, constituído por uma carga horária total de 416h/r, 

equivalente a de 450 h/a de 50 minutos, oferecidas em um sistema PRESENCIAL, quinzenal, às sextas-feiras 

(18:30h às 22:30h) e aos sábados (8h às 12h e 13h às 17h), perfazendo um total de 12 h/a semanais. 

 

  



 

 

4. Organização Curricular 

 

Condições que os alunos devem cumprir para integralizar o curso 

Ao término do curso e cumpridas as exigências legais equivalentes à frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária prevista em cada disciplina, além do aproveitamento mínimo de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos, aferidos em processo de avaliação e apresentado os relatórios 

de estágio (avaliado pelo professor-orientador), o aluno receberá o certificado de Pós-graduação lato sensu 

Especialização em Gestão em Saúde, área do conhecimento: Saúde, de acordo com a Resolução do CEE n. 

453/2005 de 28/04/2005, e a Resolução CES/CNE n. 01/2001 de 03/04/2001, acompanhado do histórico 

escolar (relação de disciplinas, carga horária, professores e suas titulações). 

Obs.: A solicitação de expedição do certificado será feita, somente, quando aluno não apresentar nenhuma 

pendência acadêmica em relação ao curso. O certificado será expedido de acordo com prazo previsto pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso  

Ao término do curso, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será elaborado e apresentado 

individualmente. O TCC deverá ser um artigo sobre um tema relacionado ao curso de especialização e será 

feito sob a orientação de um professor-orientador. No prazo máximo de 30 dias após apresentação do 

trabalho, o estudante deverá entregar uma cópia digital do trabalho final para a coordenação do curso, que 

computará a aprovação do aluno. 

O parâmetro para a produção do artigo, será as normas da revista Physis: Revista de Saúde Coletiva 

http://www.scielo.br/revistas/physis/pinstruc.htm  

Considerando a disponibilidade de 12 professores para orientação de TCC no Curso, cada professor deverá 

orientar no mínimo 1 estudante e no máximo 4 estudantes. Caso haja alguma especificidade na orientação, 

o caso será analisado pela Coordenação do Curso.  

 

Obs.: A apresentação do artigo pelo aluno está condicionada à sua aprovação em todas as disciplinas do 

curso. 

 

http://www.scielo.br/revistas/physis/pinstruc.htm


 

 

Critérios de avaliação 

Os alunos serão avaliados por meio de trabalhos individuais, em grupo e pesquisas realizadas 

referentes a cada disciplina. Para aprovação será exigido o aproveitamento mínimo de 70 (setenta) 

pontos em 100 e a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista 

para cada disciplina.  

 

Critérios de aprovação e frequência 

Ao término do curso, devem ser cumpridas as exigências legais equivalentes à frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária prevista em cada disciplina, além do aproveitamento mínimo de 

70% (setenta por cento) dos pontos distribuídos e aferidos em processo de avaliação.  

  



 

 

Estrutura Curricular (sugestão para cursos organizados em módulos) 

 

1º Módulo 

Disciplinas Docente Carga Horária 

Fundamentos de Saúde Reinaldo da Silva Júnior 32:00 

Fundamentos de Epidemiologia Fabrízio Furtado de Sousa 32:00 

Vivência e Estágio na Realidade do SUS André Amorim Martins 24:00 

Carga horária total do módulo 88:00 

2º Módulo 

Disciplinas Docente Carga Horária 

Avaliação de Serviços de Saúde Cecília Godoi Campos 32:00 

Educação Permanente em Saúde Evaldo Santana 24:00 

(Micro)Política de Saúde André Amorim Martins 32:00 

Carga horária total do módulo 88:00 

3º Módulo 

Disciplinas Docente Carga Horária 

Didática e Metodologia do Ensino Superior Márcia Helena Batista 
Corrêia da Costa 

32:00 

Intersetorialidade como prática de gestão na 
Saúde 

Edna Mara Mendonça 32:00 

Tecnologia da Informação Ariane Garrocho de Faria 24:00 

Metodologia Científica – Projetos de Pesquisa Virgínia Raimunda Ferreira 24:00 

Carga horária total do módulo 112:00 

4º Módulo 

Disciplinas Docente Carga Horária 

Gestão e Processos de Trabalho Cristiane Santos de Souza 
Nogueira 

32:00 

Gestão de Pessoas Matheus Viana Brás 24:00 

Ética em Saúde Michael Jackson Oliveira de 
Andrade 

24:00 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) 

Todos 48:00 

Carga horária total do módulo 128:00 

Carga horária total do curso 416:00 

 

  



 

 

Estrutura Curricular  

Disciplina Docente Carga Horária 

Fundamentos de Saúde Reinaldo da Silva Júnior 32:00 

Fundamentos de Epidemiologia Fabrízio Furtado de Sousa 32:00 

Vivência e Estágio na Realidade do SUS André Amorim Martins 24:00 

Avaliação de Serviços de Saúde Cecília Godoi Campos 32:00 

Educação Permanente em Saúde Evaldo Santana 24:00 

(Micro)Política de Saúde André Amorim Martins 32:00 

Didática e Metodologia do Ensino Superior Márcia Helena Batista 32:00 

Intersetorialidade como prática de gestão na 
Saúde 

Edna Mara Mendonça 32:00 

Tecnologia da Informação Ariane Garrocho de Faria 24:00 

Gestão e Processos de Trabalho Cristiane Santos de Souza 
Nogueira 

32:00 

Metodologia Científica – Projetos de Pesquisa Virgínia Raimunda Ferreira 24:00 

Ética em Saúde Michael Jackson de Oliveira 
Andrade 

24:00 

Gestão de Pessoas Matheus Viana Brás 24:00 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) 

Todos 48:00 

Carga Horária Total 416:00 

 

  



 

 

FUNDAMENTOS DE SAÚDE Carga Horária: 32:00 

Ementa 
 

Conceito de saúde, a relação entre normal e patológico, a etiologia da doença no Brasil, saúde e políticas 

públicas, saúde e o trabalho em rede. 

Objetivo 
Ofertar ao estudante a compreensão sobre a evolução histórica do conceito de saúde e suas bases 

epistemológicas dentro do campo saúde. Assim, espera-se que o estudante possa verificar em qual campo 

está baseado seu conhecimento e identificar que os demais conhecimentos são válidos e necessários nas 

políticas de saúde. 

Metodologia 

 
Aulas expositivas, discussão de textos, filmes comentados, estudo de casos.  

Bibliografia Básica 

 
- BERTOLLI FILHO, Claúdio. História da Saúde Pública no Brasil. Ática, Rio de Janeiro, 2000. 

- CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; MYNAYO, Maria Cecília de Souza; AKERMAN, Marco(Orgs). Tratado de 

saúde coletiva. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2009.  

- UJVARI, Stefan Cunha. História e suas epidemias: a convivência do homem com os microorganismos. 2. ed. 

Rio de Janeiro: SENAC Rio, 2003. 

Bibliografia Complementar 

 
- FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2006. 

- HELMAM, Cecil G. Cultura, saúde e doença. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

- MERHY, Emerson Elias. SAÚDE a cartografia do trabalho vivo. São Paulo, 2007. 189p 

- ROSEN, George. Uma história da saúde pública. São Paulo: UNESP, 1994. 

- TEIXEIRA, Sonia Maria Fleury. Gestão em rede: a estratégia de regionalização da política de saúde. Rio de 

Janeiro: FGV, 2007. 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS DE EPIDEMIOLOGIA Carga Horária: 32:00 

Ementa 
 

Epidemiologia: objetivos e aplicações; História da epidemiologia; Medidas de Frequência, Associação e 

Impacto; Investigação de surtos; Delineamento de Estudos Epidemiológicos. 

Objetivo 
 

Apresentar ao estudante os princípios da epidemiologia e sua aplicabilidade nos serviços de Saúde. Espera-se 

que o estudante compreenda a importância deste conhecimento e saiba interpretar os dados construídos 

pelos sistemas de informação em saúde.  

Metodologia 

 
Aulas expositivas e dialogadas, exercícios para reflexão e prática dos exercícios.  

Bibliografia Básica 

 

- MEDRONHO, A. R.; BLOCH, K.V.; RONIR, R.L.; WERNECK, G.L. Epidemiologia. 2.ed., Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2008. 

- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010. 

- ROUQUAYROL, M. Z; SILVA, M.G.C. (Org.) Epidemiologia e Saúde .7.ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

Bibliografia Complementar 
 

- BRILHANTE, O. M. Gestão e avaliação de riscos em saúde ambiental. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. 

- CAMPOS, G.W.S.; MINAYO, M.C.S.; AKERMAN, M.; DRUMOND JR., M; CARVALHO Y.M. (Org.) Tratado de 

saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 

- DRUMOND JR., M. Epidemiologia nos municípios: muito além das normas. 2.ed.São Paulo: Hucitec, 2011. 

- GORDIS, L. Epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.  

- ROUQUAYROL, M. Z; ALMEIDA FILHO, N. Introdução à epidemiologia.4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

 

   



 

 

VIVÊNCIA E ESTÁGIO NA REALIDADE DO SUS - VERSUS Carga Horária: 24:00 

Ementa 
 

A Vivência na Realidade do SUS (VERSUS) é um movimento para que os profissionais realizem uma imersão 

nos diversos estabelecimentos de saúde. A partir desse contato, os profissionais poderão compreender o 

território de cada um, as especificidades e construções realizadas. As atividades serão realizadas, uma parte 

via EaD, com orientações e exercícios para serem realizados em cada atividade. 

Objetivo 
Ofertar uma vivências aos estudantes nos diversos níveis de atenção à saúde. Ao conhecer presencialmente 

cada espaço, esperasse que o estudante veja e sinta as redes de produção do cuidado e a complexidade do 

ato de promover saúde. 

Metodologia 

 
Ensino Baseado em Problemas; Metodologia Ativa com utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA); visitas técnicas aos estabelecimentos de saúde. 

Bibliografia Básica 

 
- BRASIL. AprenderSUS: O SUS e os cursos de Graduação da área da saúde/Ministério da Saúde, Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde – Brasília, 

Ministério da Saúde 2004 

- Jolé, Michele. Reconsiderações sobre o “andar” na observação e compreensão do espaço urbano. Carderno 

CRH, Salvador, v.18, n.45 p.423-9; set-dez 2005. 

-  Merhy, EE et al. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. São Paulo: Cortez, 

2002.  

Bibliografia Complementar 

 
- HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão. Tradução Clóvis Marques. Rio de Janeiro. Record. 
2005 

- LOURAU, René. O analisador. A análise Institucional: tradução de Mariano Ferreira. Petrópolis, Vozes, 1975. 

Cap. IV – 3, pg. 282 – 88 

- PELBART, Peter Pál. Vida Capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras. 2003 

- ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. São Paulo. 
Espaço Liberdade. 1989 

- VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Complexidade e pesquisa interdisciplinar: epistemologia e metodologia 

operativa. Petrópolis. Editora Vozes. 2004.  



 

 

AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE Carga Horária: 32:00 

Ementa 
A disciplina de Avaliação de Serviços de Saúde apresenta uma abordagem teórico-metodológica introdutória 

do campo da avaliação de políticas, programas e serviços de saúde considerando as dimensões sócio-

histórica e técnico-operacional da avaliação. Busca enfatizar o Monitoramento e Avaliação como 

ferramentas de gestão e de melhoria de programas e serviços, propiciando a reflexão e incorporação da 

Avaliacã̧o em Saúde à sua prat́ica como instrumento permanente para tomadas de decisão. 

Objetivo 
Ofertar aos estudantes ferramentas para avaliarem os serviços de saúde da forma preconizada pelo 

Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. 

Metodologia 
Exposição dialogada, estudo dirigido, dinâmicas de grupo e seminários. 

Bibliografia Básica 

 
- CHAMPAGNE, F; CONTANDRIOPOULOS, A.P; BROUSELLE, A; HARTZ, Z; DENIS, J.L. A Avaliação no Campo da 

Saúde: Conceitos e Métodos. In: Brousselle et al (Org.) Avaliação: Conceitos e métodos. Rio de Janeiro; 

Editora Fiocruz, 2011, p. 19-40. 

- FIGUEIRO, A.C; FRIAS, P.G; NAVARRO, L.M. Avaliação em saúde: conceitos básicos para a prática nas 

instituições. In: Samico, I; Felisberto, E; Figueiró, AC; Frias, PG (Orgs) Avaliação em Saúde: Bases Conceituais 

e Operacionais. Rio de Janeiro: MedBook, 2010, p: 1-13. 

- HARTZ, Z.M.A.; VIEIRA, S.L.M. Avaliacã̧o em Saúde: dos modelos teóricos à prat́ica na avaliacã̧o de 

programas e sistema de saúde. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2005.  

Bibliografia Complementar 
 

DRUMOND JR, M. Epidemiologia em serviços de saúde: conceitos, instrumentos e modos de fazer. In: 

CAMPOS, G.W.S.; BONFIM, J.R.A.; MINAYO, M.C.S.; ACKERMAN, M.; DRUMOND JR, M.; CARVALHO, Y.M. 

Tratado de Saúde Coletiva, 2ed.,São Paulo-Rio de Janeiro: Editoras Hucitec e Fiocruz, 2013, p. 419-456. 

 

MENDES, E. V. Os fundamentos das redes de atencã̧o à saúde. In: MENDES, E. V. As redes de atencã̧o à 

saúde. Brasiĺia: Organizacã̧o Pan-Americana da Saúde, 2011. cap. 2, p. 71-84. 

NOVAES, H.M.D. Avaliacã̧o de programas, servico̧s e tecnologias em saúde. Revista de Saúde Pública. v.34, p. 

547-559, 2000. 

 

REIS, E. J. F. B. dos et al. Avaliacã̧o da qualidade dos servico̧s de saúde: notas bibliograf́icas. Cadernos de 

saúde pública, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 50-61, jan./mar. 1990.  

TANAKA, O.Y. Avaliação da Atenção Básica em Saúde: uma nova proposta. Saúde e Sociedade. v.20, n.4, 

2011, p.927-34. 

 



 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE Carga Horária: 24:00 

Ementa 
 

Caracterização da Educação em Saúde: evolução histórica do processo e ações educativas em saúde. As 

especificidades dos processos educativos em Saúde Coletiva: Educação Libertária, Educação Permanente e 

Educação Popular. A contribuição da Psicologia para implementação de ações educativas em saúde nos 

diferentes contextos e espaços institucionais. 

Objetivo 
 

A utilização da educação como método de intervenção na saúde tem aumentado nos últimos anos. Espera-

se que o estudante possa compreender a relação educação x saúde como campos complementares e 

consigam experimentar novas formas de saúde. 

Metodologia 

 
Aulas expositivas;  Trabalho em grupos com apresentações; Dinâmicas de grupos: linha da vida (vivências) e 

olograma; Técnica de GVGO (Grupos de verbalização e grupos de observação); Estudos e produções de 

textos; Seminários relâmpago. 

Bibliografia Básica 

 
- BRANDÃO, Carlos R.. O que é o método Paulo Freire.. 11. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
 
- CECCIM, Ricardo Burg. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. 
Interface. v. 9, n. 16, fev. 2005. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832005000100013&lng=pt&nrm=iso>. 
 
- DAMATTA, Roberto. Uma reflexão sobre o público e o privado no Brasil. Caderno de Ciências 
Sociais, Belo Horizonte, v. 3., n.3, abr. 1993, p. 51-59. 
 

Bibliografia Complementar 

 

- FREIRE P. Pedagogia do oprimido. 46.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2005. 

- HABERMAS J. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; 1989.  

- LIBÂNEO, J. C., 1983. Tendências pedagógicas na prática escolar. Revista da Associação Nacional de 

Educação ANDE, 3:11-19 

- SABOIA, Vera Maria. Educação em saúde. Rio de Janeiro: Intertexto, 2003.  
 
- TEREZA M.C., SANTOS R.M. Trabalhando educação popular em saúde com a arte construída no 

cotidiano da enfermagem: um relato de experiência. Texto & Contexto Enferm. 2007.  



 

 

(MICRO)POLÍTICAS DE SAÚDE Carga Horária: 32:00 

Ementa 
 

Análise de políticas públicas: conceitos, métodos e premissas. Abordagem do ciclo de políticas públicas: 

agenda, formulação, implementação, avaliação. Outras abordagens. Políticas Setoriais e políticas territoriais. 

Atores das Políticas Públicas: grupos de interesse e participação. Aspectos de teoria democrática. Avaliação, 

efetividade e órgãos de controle. Implicações para as relações Estado e Sociedade. Aplicação de conceitos e 

estudo de caso: olhar crítico sobre a análise de políticas públicas de saúde. 

Objetivo 
A compreensão da macropolítica de saúde mostra-se incompleta se não tratarmos das ações na 

micropolítica – política do campo das relações cotidianas. Assim, espera-se que o estudante consiga 

compreender a organização dos serviços de saúde pela epistemologia pós estruturalista, com proposições 

que já estão implantadas em diversas cidades brasileiras. 

Metodologia 

 
Aula expositiva dialogada e aprendizagem baseado em problemas. 

Bibliografia Básica 

 
- BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da politica. São Paulo: Editora Paz 

e Terra. 1990 3a edicao. p.76-104 

- CAMPOS, G. W. de S. Tratado de saúde coletiva. Hucitec: São Paulo, 2006.  

- DELEUZE Gilles, GUATTARI, Félix. Introdução: Rizoma. In: DELEUZE Gilles, GUATTARI, Félix. Mil 
Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. São Paulo, Editora 34, Versão Eletrônica. Cap 1 p 10-36.  

 

Bibliografia Complementar 
 

- FOUCAULT, Michel. Aula de 17 de marco de 1976. In: ____ Em defesa da sociedade. São Paulo. Martins 

Fontes. 1999 

- GUATTARI Felix; ROLNIK, Suely. Anotaciones sobre algunos conceptos. In: Micropolítica. Cartografías del 

deseo. Madrid, Traficantes de sueños/Queimada Gráficas, 2006. p.370 

- MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980 

- MERHY, E.E. A cartografia do trabalho vivo. São Paulo. Hucitec, 2002 

- PELBART, Peter Pal. (2003). Topicos em Biopolitica. In: ______. Vida Capital: ensaios de biopolítica.(pp. 55-

68). Sao Paulo: Iluminura 

 



 

 

DIDÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR Carga Horária: 32:00 

Ementa 
 

Fundamentos teórico-práticos do processo de ensino. Objetivos de ensino: fins pedagógicos, fins 

socioculturais. O trabalho didático: planejamento/ensino/avaliação. A relação professor/alunos. As 

especificidades metodológicas e didáticas do ensino de saúde nos cursos de graduação. 

Objetivo 
Ofertar ao estudante a ampliação do seu campo de atuação para as práticas educacionais, com a 

apresentação de modelos de ensino e a organização do espaço acadêmico. 

Metodologia 

 
Os conteúdos serão ministrados de forma dialógica, utilizando-se recursos de estímulo à reflexão e que 

favoreçam a elaboração de análises individuais e coletivas. 

Bibliografia Básica 

 

ANDRÉ, Marli. OLIVEIRA, Maria Rita N. S. Alternativas no Ensino de Didática. Papiros, 2008.  

GARRIDO, Selma. CHEDIN, Evandro (orgs) Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um 

conceito. 5 ed. São Paulo:Cortez, 2008.  

WHERNECK. H. O profissional da Educação para o século XXI. Editora Whak, 2014.  

Bibliografia Complementar 

 

FERREIRA, E. B. ; OLIVEIRA, D. A. Crise da escola e políticas educativas. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2008.  

GARCIA, Maria Manuela Alves. Didática do ensino superior. São Paulo: Papirus, 2010.  

GIL, Antonio Carlos Gil. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2016.  

LIBANEO, José Carlos. Educação Escolar: políticas, estruturas e organização. 5 ed. São Paulo: Cortez, 

2007.  

NERICI, Imideo Giuseppe. Didática no ensino superior. São Paulo: Ibrasa, 2003. 

 

 

 

 



 

 

INTERSETORIALIDADE COMO PRÁTICA DE GESTÃO NA SAÚDE Carga Horária: 32:00 

Ementa 
 

A Saúde na cidade. A construção de laços e redes sociais. Possibilidades de inclusão das pessoas com 

sofrimentos graves. Desafios e potencialidades na construção de redes intersetoriais e comunitárias na 

atenção em saúde. O trabalho no território. 

Objetivo 

Realizar uma reflexão teórica a partir de autores que debatem sobre os princípios da intersetorialidade 
relacionando essa discussão à sua importância na gestão de políticas públicas contemporâneas. Elencar 
experiências territoriais de cuidado em rede. 

Metodologia 

 
Aula expositiva dialogada.  

Bibliografia Básica 

 
- ANDRADE. L. O. M. de. A Saúde e o dilema da intersetorialidade. Campinas, SP: [s.n.], 2005. 

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Guia estratégico para o cuidado de pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de 

álcool e outras drogas: Guia AD / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 

- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caderno de Orientações Técnicas: 

Atendimento no SUAS às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social por 

violação de direitos associada ao consumo de álcool e outras drogas. Brasília, 2016. 

Bibliografia Complementar 
 

- AKERMAN, Marco, FRANCO DE SÁ, Ronice, MOYSES, Simone, REZENDE, Regiane, &amp; ROCHA, Dais. 

(2014). Intersetorialidade? IntersetorialidadeS! Ciência &amp; Saúde Coletiva, 19(11), 4291-4300. 

- FEUERWERKER, LM, Costa H. Intersetorialidade na Rede Unida. Divulgação Saúde Debate 2000; 37(22):25-

35. 

- LANCETTI. A. Clínica Peripatética. Hucitec, São Paulo, 2006 

- MENDES, R.; AKERMAN, M. Intersetorialidade: reflexões e práticas. Promoção da saúde e gestão local. São 

Paulo: Aderaldo &amp; Rothschild, 2007. 

- ROCHA RM, Zancan L, TAVARES MFL, CARVALHO AI. Territórios da promoção da saúde e do 

desenvolvimento local. In: Gondim R, Grabois V, Mendes Junior WV, organizadores. Qualificação dos 

Gestores do SUS. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz/ENSP/EAD; 2011. p.325-343. 



 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Carga Horária: 24:00 

Ementa 
Fontes de dados, características, vantagens e limites. Métodos de obtenção de dados. Instrumentos de 

coleta de dados. Manual de campo. Seleção e treinamento da equipe de campo. Aspectos práticos da coleta 

de dados em população. Controle e qualidade da pesquisa. 

Objetivo 
Conhecer ferramentas disponibilizadas e sua utilização nas diferentes atividades didático-pedagógicas. 

Conhecer boas práticas e conceitos metodológicos para o desenvolvimento destas atividades utilizando 

ferramentas computacionais. Desenvolver capacidades de adaptação às constantes mudanças na educação e 

tecnologia para a promoção de atividades didático-pedagógicas em saúde. 

Metodologia 

 
Flipped classroom (aulas invertidas); aulas práticas em laboratório de informática, desenvolvimento de 

projetos e seminários. 

Bibliografia Básica 

 

- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de planejamento no SUS. Ministério da Saúde, Fundação 

Oswaldo Cruz. (1a. ed., rev.) Brasília : Ministério da Saúde, 2016.  

- Vidor, Ana Cristina, Fisher, Paul Douglas, & Bordin, Ronaldo. (2011). Utilização dos sistemas de 

informação em saúde em municípios gaúchos de pequeno porte. Revista de Saúde Pública, 45(1), 

24-30. https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102011000100003   

- Selig, Lia, Kritski, Afranio Lineu, Cascão, Angela Maria, Braga, José Ueleres, Trajman, Anete, & 

Carvalho, Regina Maria Guedes de. (2010). Proposta de vigilância de óbitos por tuberculose em 

sistemas de informação. Revista de Saúde Pública, 44(6), 1072-1078. 

https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102010000600012 .    

Bibliografia Complementar 

 

- Brasil. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz (2009). 

A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde. (Série B. Textos Básicos de Saúde, 

2v.). Brasília : Editora do Ministério da Saúde.  

- Lima, C. R. A, Schramm, J. M. A., Coeli, C. M. & Silva, M. E. M.(2009). Revisão das dimensões de 

qualidade dos dados e métodos aplicados na avaliação dos sistemas de informação em saúde. 

Cadernos de Saúde Pública, 25(10):2095-2109.  

- Cerchiani, G. S. F. & Endmann, R. H.(2008) Sistema de informações para acompanhamento, 

controle e auditoria em saúde pública. Revista de Administração Pública, 42(5):925-48, set./out. 

https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102011000100003
https://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102010000600012


 

 

Moraes, G. H. & Duarte, E. C. (2009). Análise da concordância dos dados de mortalidade por dengue 

em dois sistemas nacionais de informação em saúde, Brasil, 2000-2005. Cadernos de Saúde Pública, 

25(11):2354-2364.  

- Silva, K. S. B., Bezerra, A. F. B., Sousa, I. M. C. & Gonçalves, R. F. (2010). Conhecimento e uso do 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) pelos gestores municipais, 

Pernambuco, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 26(2), 373-382. https://dx.doi.org/10.1590/S0102-

311X2010000200016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2010000200016
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2010000200016


 

 

GESTÃO E PROCESSOS DE TRABALHO Carga Horária: 32:00 

Ementa 
Gestão de equipes, serviços e redes de atenção à saúde. Organização e funcionamento do sistema de saúde 

no município. Trabalho vivo em ato e tecnologias em saúde. Processos de trabalho na produção dos serviços 

de saúde. Propostas emergentes para a organização e funcionamento da rede de atenção psicossocial. 

Objetivo 
Estimular o aluno a refletir sobre as articulações entre gestão e processos de trabalhos no contexto da saúde 

coletiva, favorecendo a tomada de decisões que viabilizem ações eficazes para compartilhamento do poder 

decisório e diminuição da distância entre os que comandam, planejam e executam as ações. 

Metodologia 
A abordagem das unidades de ensino será realizada por meio de aulas teórico-expositivas e metodologias 

ativas que relacionarão os aspectos teóricos e práticos da rede de atenção psicossocial. 

Bibliografia Básica 
- CARDOSO, Carla Lucia PenhA; SALGADO, Christiana Leal; MACHADO, Patricia Maria Abreu (Orgs.). Saúde 

mental: módulo II: gestão e organização de serviços de saúde mental. UNASUS/UFMA - São Luís, 2013. 

- FARIA, Horácio. Processo de trabalho em saúde. Belo Horizonte: Nescon/ UFMG, Coopmed, 2009. 

- MACHADO, C. V.; LIMA, L. D.; BAPTISTA, T. W. F. Princípios organizativos e instâncias de gestão do SUS. In: 

OLIVEIRA, R.G. (Org.) Qualificação de gestores do SUS. Rio de Janeiro: EAD/Ensp, 2009. cap. 3, p. 49-76. 

Bibliografia Complementar 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

- CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira; Modelos Tecno-Assistenciais em Saúde: da Pirâmide ao Círculo, uma 

Possibilidade a ser Explorada, 2004.  

COSTA, Maria Amelia. Da costura ao filé: a produção de singularizações no cotidiano dos trabalhadores em 

saúde /Maria Amelia Costa. Rio de Janeiro: UFRJ /Faculdade Medicina, 2016. 

MERHY, Emerson Elias. SAÚDE: A CARTOGRAFIA DO TRABALHO VIVO. São Paulo: Editora Hucitec; 2002. 

PAIM, Jairnilson Silva; TEIXEIRA, Carmen Fontes. Configuração institucional e gestão do Sistema Único de 

Saúde: problemas e desafios. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro ,  v. 12, supl. p. 1819-1829,  Nov.  2007 .   

Available from &lt;http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-

81232007000700005&amp;lng=en&amp;nrm=iso&gt;. access on  22  Mar. 2018.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232007000700005.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-81232007000700005&amp;lng=en&amp;nrm=iso&gt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-81232007000700005&amp;lng=en&amp;nrm=iso&gt


 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA – PROJETOS DE PESQUISA Carga Horária: 24:00 

Ementa 
 

Método científico: evolução histórica e correntes de pensamento. Tendências epistemológicas atuais. Tipos 

de estudos científicos e seu planejamento (quantitativos x qualitativos, experimentais x observacionais, 

estudos de caso, pesquisa-ação, estudos comparativos, métodos mistos). Revisão de literatura e referência 

bibliográfica. Organização de trabalhos monográficos e sua normalização. Redação de textos científicos. 

Projetos de pesquisa: organização, conteúdo e finalidades. Princípios da análise de dados. 

Objetivo 
Promover a aquisição do conhecimento de métodos do estudo científico, preparando o aluno para a 

pesquisa sócio organizativa e planejamento, bem como a execução de projetos de pesquisa.  

Metodologia 

 
Aulas expositivas, indicação de leituras prévias e produção orientada de projeto.  

Bibliografia Básica 

 
- CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (org.). Construindo o Saber – Metodologia Científica: 
Fundamentos e Técnicas. 11 ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 175 p. 

- CARVALHO, Alex Moreira et al. Elementos constitutivos de um projeto de pesquisa. In: 
__________________. Aprendendo Metodologia Científica:Uma orientação para os alunos de 
graduação. 2 ed. São Paulo: O Nome da Rosa, 2000. P. 99-110.  

- DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência.2 ed. São Paulo: Atlas, 1997. 118 p. 

Bibliografia Complementar 

 
- LAKATOS, Eva Maria; DE ANDRADE MARCONI, Marina. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 
1991. 
 
- LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. 1 ed. São Paulo, SP: 
EDUC, 2000. 108 p. 
 
- MINAYO, Maria C. Pesquisa social: teoria e método. Petrópolis: vozes, 2002. 

 - SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. Porto (Portugal): Afrontamento, 

1999. 

- VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Complexidade e pesquisa interdisciplinar: epistemologia e metodologia 

operativa. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  

 



 

 

ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO Carga Horária: 48:00 

Ementa 
 

Método científico: evolução histórica e correntes de pensamento. Tendências epistemológicas atuais. Tipos 

de estudos científicos e seu planejamento (quantitativos x qualitativos, experimentais x observacionais, 

estudos de caso, pesquisa-ação, estudos comparativos, métodos mistos). Revisão de literatura e referência 

bibliográfica. Organização de trabalhos monográficos e sua normalização. Redação de textos científicos. 

Projetos de pesquisa: organização, conteúdo e finalidades. Princípios da análise de dados. 

Objetivo 
 

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de executar e finalizar um projeto de pesquisa que resultará 

no trabalho final de conclusão de curso, sob orientação de um docente responsável cumprindo todas as 

etapas de um trabalho científico. 

Metodologia 

 
A disciplina é baseada no tema do TCC e tem por objetivo capacitar o estudante a construir a hipótese do 

trabalho, a justificar a metodologia utilizada, a selecionar as variáveis do estudo e a planejar a análise dos 

resultados. 

Bibliografia Básica 

 
- BREAKWELL, G. M. et al. Métodos de pesquisa em Psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

- MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social; teoria, método e criatividade. 22.ed. Petrópolis: Vozes, 1993.  

- VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Complexidade e pesquisa interdisciplinar: epistemologia e metodologia 

operativa. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

Bibliografia Complementar 
 

BÁRCIA, Mary Ferreira. Educação Permanente no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1982, in: WAMSER, Eliane. Educação permanente: o que é? – 28/03/2011. 

Disponível em: <http://a-secretaria-que-faz.blogspot.com.br/2011/03/educacao-permanente-o-quee.html> . 

Acesso em 04/10/2017. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da 

Educação na Saúde. A educação permanente entra na roda: polos de educação permanente em saúde: 

conceitos e caminhos a percorrer. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_permanente_entra_na_roda.pdf>. Acesso em 

11/09/2017.  

Dimenstein, M., Macedo, J. P. (2012). Formação em Psicologia: Requisitos para atuação na atenção 
primária e psicossocial. Psicologia: Ciência e Profissão, 32(num. esp.) 232-245. 

http://a-secretaria-que-faz.blogspot.com.br/2011/03/educacao-permanente-o-quee.html


 

 

Ferreira Neto, J.L. (2011). Intervenção Psicossocial em Saúde. In: J.L. Ferreira Neto. Psicologia, 
Políticas Públicas e o SUS. (pp. 183-206) São Paulo: Escuta. Belo Horizonte: Fapemig.  

 

Franco, T.B. e Merhy, E.E. (2004). Programa de Saúde da Família (PSF): Contradições de um 
programa destinado à mudança do modelo tecnoassistencial. In: O trabalho em saúde: olhando e 
experenciando o SUS no cotidiano. (2ª edição) São Paulo: Hucitec. 

KNECHTEL, Maria do Rosário. Educação Permanente: da reunificação alemã a reflexões e práticas no Brasil. 

2.ed. Curitiba: Ed. da UFPR, 1995. In: Educação permanente: o que é? – 28/03/2011 apud Eliane Wamser. 

Disponível em: <http://asecretaria-que-faz.blogspot.com.br/2011/03/educacao-permanente-o-que-e.html>. 

Acesso em 04/10/2017.  

Yamamoto, O. H. (2012). 50 anos de profissão: responsabilidade social ou projeto ético-político? 
Psicologia: Ciência e Profissão , 32(num. Esp.) 6-17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÉTICA EM SAÚDE Carga Horária: 24:00 

Ementa 
 

Analisar as origens e a evolução ética a partir de suas raízes filosóficas e antropológicas. Bioética. Reflexão 

ética sobre a atuação profissional de saúde nos diversos contextos, considerando o atual estágio científico e 

tecnológico. Correntes de tomada de decisão ética. A legislação profissional. O gerenciamento de conflitos e 

negociações. Deliberação moral: conceito e reflexão 

Objetivo 
 

Fornecer conteúdos essenciais da ética com vistas a promover discussão e reflexão acerca da 

responsabilidade ético-legal e promover o embasamento para a deliberação 

Metodologia 

 
Os conteúdos serão ministrados de forma dialógica, utilizando-se recursos de estímulo à reflexão e que 

favoreçam a elaboração de análises individuais e coletivas. 

Bibliografia Básica 

 
BOFF, Leonardo.Saber cuidar: ética do humano compaixão pela terra. 18.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2007. 

CHIAVENATO,I. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro : Elsevier , 2003.  

Bibliografia Complementar 
 

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto et al. A Ética na saúde. São Paulo: Thomsom Pioneira, 2002. 
 

GUERRA, Sidney. (Coord.) Direitos humanos: uma abordagem interdisciplinar. Rio de Janeiro: 

América Jurídica, 2002. 
 

JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: UNISINOS, 1999. 

REVISTA FILOSOFIA. São Paulo: Ed. Escala, Núcleo Ciência & Vida, n. 27, [c 2008] Mensal. ISSN: 

1809-9238. Disponível em: <http://filosofiacienciaevida.uol.com.br/ESFI/>. 

OGUISSO, Taka; ZOBOLI, Elma (Orgs). Ética e bioética: desafios para a enfermagem e a saúde. Barueri, São 

Paulo: Manole, 2006.  

RAMOS, F.R.S.; BARLEM, E.L.D.; BRITO, M.J.M.; VAGAS, M.A.; SCHNEIDER, D.G.; BREHMER, L.C.F. Marco 

conceitual para o estudo do distresse moral em enfermeiros. Texto Contexto Enferm, v.25, n.2, e4460015, 

2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016004460015> 

VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. São Paulo: Editora brasiliense, 1986. (Coleção primeiros passos) 



 

 

GESTÃO DE PESSOAS Carga Horária: 24:00 

Ementa 
 

Processo de gerenciamento dos talentos humanos no âmbito organizacional; as pessoas como recursos e 

como parceiras na organização; as principais características da gestão de pessoas em um ambiente 

competitivo e dinâmico; políticas e diretrizes de RH; Gestão estratégica de recursos humanos. Cultura e 

clima. 

Objetivo 
 

Propiciar uma visão ampla sobre a importância e os desafios da gestão de Pessoas nas instituições de Saúde, 

contribuindo para os processos de desenvolvimento humano. Capacitar o Profissional de Saúde para a 

gestão de pessoas com foco no desenvolvimento e valorização dos  talentos, competências e capital 

humano.  

Metodologia 

 
Aula expositiva e dialogada. 

Bibliografia Básica 

 

DAVENPORT, T. O. Capital humano. São Paulo: Nobel, 2001. 

LIMONGI-FRANÇA, A. C. L.Práticas de recursos humanos: conceitos, ferramentas e procedimentos. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

TANURE, B.; EVANS, P.; PUCIK, V. A gestão de pessoas no Brasil: virtudes e pecados capitais. Rio de 

Janeiro: Campus, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 
 

BITTENCOURT, C. et al. Gestão contemporânea de pessoas. Novas práticas, conceitos tradicionalistas. Porto 

Alegre: Bookman, 2004. 

BORGES-ANDRADE, J. E.; ABBAD, G. D. S. & MOURÃO, L. Treinamento, Desenvolvimento e Educação em 

Organizações e Trabalho: Fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

HIRIGOYEN, Marie-France. Mal estar no trabalho - redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2002. 

LUZ, R. Gestão do clima organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 

WOOD, T. Gestão empresarial: comportamento organizacional. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

 

 



 

 

 

5. Composição do Corpo Docente 

Docente  
Instituição de 

vínculo 
Situação 
funcional 

Titulação 

Reinaldo da Silva Júnior UEMG 
Divinópolis 

Efetivo Doutor/a 

Fabrízio Furtado de Sousa UEMG 
Divinópolis 

Designado/a Doutor/a 

André Amorim Martins UEMG 
Divinópolis 

Efetivo Doutor 

Cecília Godoi Campos FACED/UNA Externo/a Mestre 

Evaldo Santana UEMG 
Divinópolis 

Designado/a Mestre 

Márcia Helena Batista UEMG 
Divinópolis 

Designado/a Doutor/a 

Edna Mara Mendonça Escola de Saúde 
Pública de MG 

Externo/a Mestre 

Ariane Garrocho de Faria UEMG 
Divinópolis 

Designado/a Mestre 

Cristiane Santos de Souza Nogueira FAPAM - Itaúna Externo/a Mestre 

Virgínia Raimunda Ferreira UEMG 
Divinópolis 

Designado/a Mestre 

Michael Jackson de Oliveira Andrade UEMG 
Divinópolis 

Efetivo Doutor/a 

Matheus Viana Bras UEMG 
Divinópolis 

Efetivo Doutor/a 

 

  



 

 

6. Estrutura Física 

 

Instalações 

O espaço físico da Unidade Divinópolis está estruturado em Blocos, devidamente numerados de 1 a 

9 e as salas são identificadas com as centenas correspondentes aos números dos blocos, assim 

distribuídos: Bloco 1 – 1º andar (Salas 101 a 117) e Bloco 1 – 2ª andar (Salas 118 a 127); Bloco 2 

(Salas 201 a 215); Bloco 3 (Salas 301 a 316); Bloco 4 (Sala 401 a 417); Bloco 5 – 1º andar (Salas 501 a 

512) e Bloco 5 – 2ª andar (Salas 513 a 522); Bloco 6: Laboratórios (Salas 601 a 609); Bloco 7: Setores 

Administrativos; Bloco 8: Laboratórios da área de Saúde (Salas 801 a 803); Bloco 9: Auditório. 

Atualmente, as salas de aula do Bloco 5 estão sendo disponibilizadas para os cursos de 

Especialização que ocorrem na Unidade, sendo reservados através do Apoio Técnico Administrativo 

(ATAD).  

Cada sala conta com, no máximo, 50 cadeiras e mesas,  1 (um) datashow e 1 (um) quadro negro e 2 

(dois) ventiladores de teto.  

 

Equipamentos 

Laboratórios de informática. Existem 5 Laboratórios de Informática com um total de 125 

computadores. Conforme disponibilidade da Unidade, um destes laboratórios será utilizado na 

disciplina Tecnologias da Informação e nas demais disciplinas que demandarem. 

 

Biblioteca – Localizada no 1o Andar do Bloco 1, funciona de segunda-feira a sexta-feira de 7h as 22h 

e sábado de 8h as 12h. Segue o padrão CDU, sendo totalmente informatizada. Está disponível no 

site da Biblioteca, nos links de acesso rápido as principais bases de dados e portais que 

disponibilizam períodos científicos de acesso aberto (BVS, DOAJ, High wire press, LATINDEX, LivRE, 

Open J-GATE, PEPsic, PORTAL PERIÓDICOS CAPES, ScieLO, UNIFESP e Wilson Web). Existe sala para 

estudo em grupo e baias para estudo individual. Possui um amplo acervo na área de ciências saúde, 

com mais de 800 títulos e 2000 exemplares.   



 

 

7. Outros cursos existentes na Unidade 

- Psicologia do Trânsito; 

- Psicanálise e Saúde Mental; 

- Engenharia de Segurança do Trabalho; 

- Psicopedagogia Clínica e Institucional; 

- Treinamento Personalizado e Musculação.  


