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APRESENTAÇÃO

Pelo segundo ano consecutivo a Direção da Escola Nacional de Saúde Pública organiza 
o Catálogo de Disciplinas esperando manter viva a memória de nossa capacidade 
produtiva no ensino da Saúde Coletiva e torná-la pública ao inicio do ano letivo. 

Este produto divulga a produção docente da Escola, disponibilizando na forma impressa o 
conjunto de disciplinas obrigatórias e eletivas ofertadas para fim de inscrição e matrícula 
de alunos dos programas da Escola e outros interessados em cada período do ano letivo, 
incluindo os cursos de Inverno propostos para o período de férias entre os semestres. 

É uma ferramenta fundamental para atração de alunos internos dos quatro programas e 
alunos externos que vejam nas ofertas de programação anual de disciplinas dos quatro 
Programas de Pós-graduação, propostas curriculares estruturantes e complementares a 
seu processo formativo.

É ainda um instrumento de planejamento da formação ao longo do ano letivo para 
discentes e  docentes orientadores, que apostam no diálogo e no aprofundamento das 
escolhas de cada trajetória formativa.

Para a Direção a apropriação deste material recebido das Coordenações dos Programas 
de Pós-graduação tem sido um recurso para o planejamento de médio prazo quanto à 
organização da infra-estrutura de salas de aula e material didático indispensável para o 
bom funcionamento docente. 

A produção do Catálogo também tem permitido o acompanhamento do comportamento 
das áreas de conhecimento dos programas quanto à oferta e demanda de cursos de 
formação em Saúde Pública, que é a chave para o debate interno do projeto de ensino e 
pesquisa realizado na instituição, em permanente revisão em face da especialização dos 
seus programas de pós-graduação. 

Antônio Ivo de Carvalho
Diretor

Maria Helena Magalhães de Mendonça
Vice-Diretora de Pós-Graduação
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PóS-GRADUAÇÃO DE SAúDE PúbLICA NA ENSP

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), por meio de seu corpo 
docente, composto de cerca de 180 doutores, organizados em atividades de pesquisa, 
ensino e cooperação, oferece à sociedade uma produção científica diversificada 
e uma formação profissional significativa. Integra, dinamiza e potencializa áreas 
temáticas e linhas de investigação em pesquisas básicas, problemas de saúde da 
população, promoção, programação e política de saúde, gestão ambiental e análise 
institucional. 

Hoje, a ENSP possui três programas de pós-graduação stricto sensu que oferecem 
cursos de mestrado e doutorado acadêmicos e mestrado profissional nas áreas 
de Saúde Pública, Saúde Pública e Meio Ambiente e Epidemiologia em Saúde 
Pública. Os cursos se destacam pelas excelentes avaliações da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Oferece ainda, em 
associação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
um quarto Programa - Bioética e Ética Aplicada em Saúde Coletiva, com mestrado 
e doutorado acadêmicos.

Este Catálogo de Disciplinas apresenta o conjunto de disciplinas obrigatórias e 
eletivas para a formação pós-graduada nos quatro programas da ENSP, oferecido 
prioritariamente a seu corpo discente, mas que também está aberto, em obediência 
a alguns pré-requisitos, a alunos externos que tenham interesse ou indicação de 
outros programas de pós-graduação para cursá-las.

Também se realizarão Cursos de Inverno de curta duração, no mês de julho de 2012, 
com o objetivo principal de permitir a pesquisadores e alunos de pós-graduação em 
saúde pública o acesso ao que de mais recente vem se produzindo na área, de forma 
compacta e com uma seleção diferenciada. A carga horária varia entre 15 e 60 horas 
(1 a 4 créditos) e os cursos,  que valerão créditos acadêmicos nos Programas de Pós-
Graduação da ENSP, terão em sua maioria aulas práticas. Para os pesquisadores de 
quaisquer instituições e alunos externos que atendam aos pré-requisitos específicos 
será fornecida declaração de frequência. 
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Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública

DOUTORADO

O Doutorado em Ciências na área de Saúde Pública, credenciado pelo Conselho Federal de 
Educação, visa à formação de profissionais para atuar nas áreas de docência e pesquisa. 
O Programa de Doutorado contempla e abrange a área de concentração em saúde 
púbica, com ênfase na concepção basicamente tutorial. O curso tem como exigência duas 
disciplinas obrigatórias: “Ciência: Conceito, Teorias e Métodos” e “Seminários Avançados”. 
O orientador poderá estimular o doutorando a cursar disciplinas em outros programas 
existentes no país ou no exterior, de acordo com a necessidade de sua formação. Da mesma 
forma, o orientador atribuirá créditos a cursos realizados, participação em congressos 
científicos, seminários e outras modalidades acadêmicas vinculadas ao ensino e à pesquisa. 
O doutorando deverá se inserir na linha de pesquisa do orientador. 

A Comissão de Pós-Graduação (CPG) credenciará a indicação feita pelo orientador, 
em caso de necessidade acadêmica, de um ou dois doutores qualificados em áreas 
específicas para auxiliar o aluno, em regime de co-orientação.

O exame de qualificação  ocorrerá  até  o  final  do segundo ano do programa, quando o 
aluno deverá ter concluído os créditos obrigatórios para apresentação de seu projeto de 
pesquisa. Considera-se conclusão final do doutorado um trabalho original e relevante, 
sob uma das formas padronizadas pela CPG nas Normas para a Apresentação e Defesa 
de Dissertações e Tese, de acordo com o regimento do programa. 

Para obtenção do título, o aluno deverá ser aprovado nos cursos obrigatórios e do currí-
culo personalizado, comprovar proficiência em inglês e realizar o exame de qualificação 
e defesa de tese. 

Linhas de Pesquisa

Alimentação e Nutriçã•	 o

Assistência Farmacêutic•	 a

Avaliação de Políticas, Sistemas e Programas de Saúd•	 e

Avaliação de Serviços e Tecnologias em Saúd•	 e

Avaliação do Impacto sobre a Saúde dos Ecossistema•	 s

Biossegurança e Ambient•	 e

Construção do Conhecimento Epidemiológico Aplicado às Práticas de Saúde•	

Desenvolvimento, Estado e Saúd•	 e
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Desigualdades Sociais, Modelos de Desenvolvimento e Saúd•	 e

Determinação e Controle de Endemia•	 s

Direito, Saúde e Cidadani•	 a

Economia em Saúd•	 e

Educação e Comunicação em Saúd•	 e

Epidemiologia de Doenças Transmissívei•	 s

Exposição a Agentes Químicos, Físicos e Biológicos e Efeitos Associados na Saúde •	
Humana e Animal

Formulação e Implementação de Políticas Públicas e Saúd•	 e

Gestão Ambienta•	 l

Gênero e Saúd•	 e

Habitação e Saúd•	 e

Informação e Saúd•	 e

Instituições, Participação e Controle Socia•	 l

Pesquisa Clínic•	 a

Planejamento e Gestão em Saúd•	 e

Política e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em Saúd•	 e

Políticas e Sistemas de Saúde em Perspectiva Comparad•	 a

Profissão e Gestão do Trabalho e da Educação em Saúd•	 e

Promoção da Saúd•	 e

Saneamento e Saúde Ambienta•	 l

Saúde Indígen•	 a

Saúde Menta•	 l

Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescent•	 e

Saúde e Trabalh•	 o

Toxicologia e Saúd•	 e

Vigilância Epidemiológic•	 a

Vigilância Sanitári•	 a

Violência e Saúd•	 e



12

MESTRADO

O Mestrado em Ciências na área de Saúde Pública, credenciado pelo Conselho Federal de 
Educação, tem como objetivo a formação de docentes, pesquisadores e gestores em uma 
perspectiva interdisciplinar e multiprofissional. É desenhado para capacitar profissionais 
para a análise, planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação de políticas 
públicas e tecnologias, considerando os contextos epidemiológico, social e ambiental nos 
cenários nacional e internacional. 

Áreas de Concentração

Abordagem Ecológica de Doenças Transmissíveis•	

Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde•	

Políticas Públicas e Saúde•	

Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social•	

Saneamento Ambiental•	

Saúde e Sociedade•	

Saúde, Trabalho e Ambiente•	

Violência e Saúde•	

Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente

DOUTORADO

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente, credenciado 
pelo Conselho Federal de Educação, tem como objetivo a capacitação de docentes, 
pesquisadores e gestores em saúde e ambiente, em uma perspectiva interdisciplinar, 
multiprofissional e interinstitucional para análise e proposição de soluções sobre os 
efeitos decorrentes das exposições ambientais na saúde humana.  Está voltado para 
profissionais e pesquisadores das áreas de saúde e de meio ambiente já graduados em 
diferentes campos do conhecimento, e interessados na análise de problemas de saúde 
e ambiente.

Linhas de Pesquisa

Avaliação do Impacto sobre a Saúde dos Ecossistema•	 s

Desigualdades Sociais, Modelos de Desenvolvimento e Saúd•	 e

Epidemiologia de Doenças Crônicas•	  
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Exposições Ambientais e Avaliação dos Efeitos no Ciclo de Vida•	

Exposição a Agentes Químicos, Físicos e Biológicos e Efeitos Associados na Saúde •	
Humana e Animal

Exposições Ambientais e Avaliação dos Efeitos no Ciclo de Vid•	 a

Gestão Ambiental e Saúd•	 e

Patologia Clínica, Ambiental e do Trabalh•	 o

Saneamento e Saúde Ambiental•	  

Toxicologia e Saúde•	  

MESTRADO

Áreas de Concentração

Epidemiologia Ambiental•	

Gestão de Problemas Ambientais e Promoção da Saúde•	

Toxicologia Ambiental•	

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia em Saúde Pública

O Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia em Saúde Pública, credenciado pelo 
Conselho Federal de Educação, tem como objetivo a formação de docentes, pesquisadores 
e gestores numa perspectiva interdisciplinar e multiprofissional. É desenhado para 
capacitar profissionais para análise, planejamento, desenvolvimento, implementação e 
avaliação de políticas públicas e tecnologias; considerando os contextos epidemiológico, 
social e ambiental nos cenários nacional e internacional.

O Programa oferece os cursos de Mestrado e de Doutorado em Epidemiologia em Saúde 
Pública.  Durante o ano letivo, o programa inova ao se estruturar em quatro bimestres 
por ano, o que proporciona aos alunos maior flexibilidade e direcionamento de esforços 
nas disciplinas oferecidas.

DOUTORADO

Linhas de Pesquisa

A Construção do Conhecimento Epidemiológico e sua Aplicação às Práticas de •	
Saúde

Avaliação de Políticas, Sistemas e Programas de Saúd•	 e

Avaliação de Serviços e Tecnologias em Saúd•	 e
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Desigualdades Sociais, Modelos de Desenvolvimento e Saúd•	 e

Determinação e Controle de Endemia•	 s

Epidemiologia de Doenças Crônica•	 s

Epidemiologia de Doenças Transmissívei•	 s

Informação e Saúd•	 e

Modelagem Estatística, Matemática e Computacional Aplicadas à Saúd•	 e

Paleopatologia, Paleoparasitologia e Paleoepidemiologi•	 a

Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente•	

Saúde Indígen•	 a

Saúde Menta•	 l

MESTRADO 

Áreas de Concentração

Epidemiologia Geral•	

Epidemiologia das Doenças Transmissíveis•	

Epidemiologia, Etnicidade e Saúde•	

Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia•	

Métodos Quantitativos em Epidemiologia•	

Programa de Pós-Graduação em bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva

O Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva oferece 
os cursos de mestrado e doutorado. Tem a singularidade de se constituir como uma 
associação ampla. Conta com o corpo docente e a infraestrutura da FIOCRUZ (Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca), das Universidades Federal do Rio de Janeiro 
(Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina, COPPE, Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais – IFCS), da Universidade Federal Fluminense (Instituto de 
Saúde da Comunidade e Instituto Biomédico) e da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Instituto de Medicina Social, Faculdade de Direito e Faculdade de Filosofia).

Os alunos são titulados por meio do Programa e matriculados nas instituições de seus 
orientadores, onde as disciplinas são oferecidas.
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DOUTORADO

Linhas de pesquisa

Bioética: questões teóricas e de fronteira •	
Bioética e saúde pública•	
Bioética clínica•	
Ética em Pesquisa•	

MESTRADO 

Área de concentração na ENSP
Bioética, Ética Aplicada e Saúde coletiva•	
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SAúDE PúbLICA
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – 1º SEMESTRE 2012

DOUTORADO . Ciência: conceitos, teorias e métodos

. Seminários Avançados de Doutorado II (alunos do 

2º ano)

MESTRADO (TODAS AS SUBÁREAS DE 

CONCENTRAÇÃO)

. História e Paradigmas da Saúde Coletiva

. Seminários Avançados I

. Seminários Avançados II

ABORDAGEM ECOLÓGICA DE DOENÇAS 

TRANSMISSÍVEIS

. Ecologia de Doenças Transmissíveis

. Noções de Epidemiologia em Saúde Pública

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS E 

SERVIÇOS DE SAÚDE

. Planejamento e Gestão em Saúde I

. Políticas de Saúde no Brasil I

SANEAMENTO AMBIENTAL

. Estatística I

. Introdução à Saúde Ambiental e ao Saneamento I

. Noções de Epidemiologia em Saúde Pública

SAÚDE E SOCIEDADE

. Metodologia da Pesquisa Social em Saúde

. Teoria Social I

SAÚDE, TRABALHO E AMBIENTE . Produção e Saúde I

VIOLÊNCIA E SAÚDE . Bases Conceituais da Violência

. Noções de Epidemiologia em Saúde Pública
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SAúDE PúbLICA
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – 2.o SEMESTRE 2011 

DOUTORADO . Seminários Avançados de Doutorado (Turma 

2012)

MESTRADO (TODAS AS SUBÁREAS DE 

CONCENTRAÇÃO)

. Seminários Avançados I1*

. Seminários Avançados II2*

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS E 

SERVIÇOS DE SAÚDE

. Planejamento e Gestão em Saúde II

SANEAMENTO AMBIENTAL

. Introdução à Saúde Ambiental e ao Saneamento II

SAÚDE, TRABALHO E AMBIENTE

. Estratégias de Investigação em Saúde, Trabalho e 

Ambiente: a contribuição dos métodos qualitativos 

OU  a contribuição dos métodos quantitativos

VIOLÊNCIA E SAÚDE . Leituras em Violência e Saúde

. Políticas Públicas e Violência

* Continuação da disciplina iniciada no 1o semestre, obrigatória para todas as subáreas de concentração.
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SAúDE PúbLICA

SUMÁRIO

1º semestre
Cursos de Inverno

2º semestre

1º SEMESTRE

01 - Análise Comparada de Políticas e Sistemas de Saúde Mental (DL), 23 

02 - Avaliação Institucional e Qualidade do Ensino: leituras em perspectiva, 23 

03 - Bases Conceituais da Violência, 24 

04 - Bases da Ecotoxicologia, 25 

05 - Bases de Dados para Estudo da Oferta, Acesso e Demanda por Bens e Serviços de    
       Saúde (DL), 25 

06 - Caminhos para Análise das Políticas de Saúde, 26 

07 - Ciência: conceitos, teorias e métodos, 27 

08 - Determinação e Controle dos Processos Saúde e Doença, 28 

09 - Direito e Saúde, 29 

10 - Direito, Saúde e Socioambientalismo, 29 

11 - Disposição de Efluentes Domésticos em Ambientes Aquáticos (DL), 30 

12 - Ecologia de Doenças Transmissíveis, 31 

13 - Educação e Sociedade (DL), 32 

14 - Educação Popular e Construção Partilhada do Conhecimento em Saúde (DL), 32 

15 - Estatística I, 33 

16 - Estatística Básica Orientada às Ciências Sociais em Saúde, 34 

17 - Gestão das Vigilâncias do Campo da Saúde: dilemas de integração e articulação, 35 

18 - História e Paradigmas da Saúde Coletiva, 36 

19 - História Socioambiental e Saúde Coletiva, 36 

20 - Informática em Saúde I (DL), 37 

21 - Introdução à Saúde Ambiental e ao Saneamento I, 38 
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22 - Leituras em Biossegurança, Saúde e Ambiente, 39 

23 - Leituras em Consumo, Saúde e Ambiente (DL), 39 

24 - Leituras em Etnografia e Trabalho de Campo (DL), 40 

25 - Matemática Aplicada I, 41 

26 - Metodologia da Pesquisa Social em Saúde, 41 

27 - Noções de Epidemiologia em Saúde Pública, 42 

28 - O Processo das Políticas: teorias e modelos em  políticas públicas, 43 

29 - Paleopatologia, Paleoparasitologia e Paleoepidemiologia, 44  

30 - Planejamento e Gestão em Saúde I, 44 

31 - Políticas de Saúde no Brasil I, 46 

32 - Prevenindo Doenças Crônicas Não-Transmissíveis: tabaco, álcool, hábitos alimentares e  
       atividade física, 46 

33 - Produção e Saúde I, 48 

34 - Profissão e Trabalho em Saúde, 48 

35 - Saúde, Trabalho e Direito: uma trajetória crítica e a crítica de uma trajetória, 49 

36 - Saúde-Trabalho e Produção de Sentido, 50 

37 - Saúde Urbana I, 51 

38 - Seminários Avançados I – Abordagem Ecológica de Doenças Transmissíveis, 52 

39 - Seminários Avançados I – Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, 52 

40 - Seminários Avançados I – Saneamento Ambiental, 53 

41 - Seminários Avançados I – Saúde e Sociedade, 54 

42 - Seminários Avançados I – Saúde, Trabalho e Ambiente, 54 

43 - Seminários Avançados I – Violência e Saúde, 55 

44 - Seminários Avançados II – Abordagem Ecológica de Doenças Transmissíveis, 55 

45 - Seminários Avançados II – Planejamento e Gestão de Sistemas 

e Serviços de Saúde, 56 

46 - Seminários Avançados II – Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social, 57 

47 - Seminários Avançados II – Saúde e Sociedade, 57 

48 - Seminários Avançados II – Saúde, Trabalho e Ambiente, 58 

49 - Seminários Avançados II – Violência e Saúde, 59 

50 - Seminários Avançados de Doutorado II, 59

51 - Teoria Social I, 60 

52 - Teorias do Desenvolvimento Moral e o Ensino da Ética, 61 

53 - Trabalho, Educação e Saúde (DL), 61 
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CURSOS DE INVERNO

54 - A Visualidade das Informações - oficina de preparação de apresentações, 63

55 - Comunicação de Riscos à Saúde e ao Ambiente (DL), 63

56 - Introdução à Avaliação em Saúde (DL), 64

57 - Produção de Artigos em Saúde, Trabalho e Ambiente, 65

58 - Tópicos em Política de Medicamentos, 66

2º SEMESTRE

59 - A Filosofia de Georges Canguilhem: contribuições para o estudo do campo da saúde  
       coletiva, 67 

60 - A Perspectiva Socioantropológica na Pesquisa em Saúde, 67 

61 - A Prática Docente em Saúde e Trabalho, 68 

62 - Análise de Indicadores Sociais (DL), 69 

63 - Análise de Situações de Saúde (DL), 70 

64 - Aportes Teórico-Metodológicos da Avaliação de Qualidade em Saúde, 71 

65 - Avaliação da Contaminação Ambiental e Exposição a Fatores 

de Risco à Saúde Pública, 72 

66 - Avaliação em Saúde (DL), 72 

67 - Biossegurança e Resíduos Sólidos, 73 

68 - Complexo Industrial da Saúde (DL), 74 

69 - Conceitos Básicos em Teoria das Políticas Públicas, 75 

70 - Dilemas da Gestão do Sistema de Saúde no Brasil, 76 

71 - Epistemologia, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Saúde Coletiva, 76 

72 - Escola, Currículo e Formação em Saúde (DL), 77 

73 - Estatística I Aplicada às Ciências Sociais, 78 

74 - Estatística II, 78 

75 - Estratégias de Investigação em Saúde, Trabalho e Ambiente: a contribuição dos    
       métodos qualitativos, 79 

76 - Estratégias de Investigação em Saúde, Trabalho e Ambiente: a contribuição dos  
        métodos quantitativos, 80

77 - Estudos de Integralidade, 80 

78 - Estudos Sociais sobre Ciência e Risco em Saúde, 81 

79 - Gênero, Trabalho e Saúde Reprodutiva, 82 
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80 - Gestão do Trabalho em Saúde no Contexto de Mudanças, 83 

81 - História dos Saberes e Políticas Públicas em Saúde Mental, 83 

82 - Informática em Saúde II (DL), 84 

83 - Introdução à Análise de Discurso (DL), 85

84 - Introdução à Promoção da Saúde (DL), 85 

85 - Introdução à Saúde Ambiental e ao Saneamento II, 86 

86 - Leituras em Violência e Saúde, 87 

87 - Leituras para Compreender o Mercado de Trabalho em Saúde, 88 

88 - Metodologia da Pesquisa Social II: as técnicas de investigação, 88

89 - Métodos Computacionais para Redação de Teses e Artigos Científicos (DL), 89 

90 - Microbiologia Aplicada à Engenharia Sanitária e Saúde Ambiental (DL), 90 

91 - Mudanças Climáticas e Saúde, 90 

92 - Paradigma da Linguagem e Gestão em Saúde, 91 

93 - Planejamento e Gestão em Saúde II, 92 

94 - Políticas Públicas e Proteção Social (DL), 93 

95 - Políticas Públicas e Violência, 93 

96 - Princípios da Ecossaúde, 94 

97 - Produção e Saúde II, 95 

98 - Saúde Urbana II, 95 

99 - Segurança do Paciente, 96 

100 - Seminários Avançados de Doutorado, 97 

101 - Seminários de Gestão da Clínica e Qualidade da Atenção à Saúde, 98 

102 - Subjetividade, Gestão e Cuidado em Saúde (DL), 99 

103 - Teoria e Pesquisa em Representações Sociais, 100 

104 - Território, Ecologia Política e Justiça, 101 

105 - Vigilância de Base Laboratorial de Doenças Infecciosas (DL), 101 

106 - Vigilância em Saúde Ambiental, 102 

* DL = disciplina livre
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DISCIPLINAS DO 1º SEMESTRE

Nota: As disciplinas aqui constantes poderão vir a sofrer alterações em suas datas e/ou 
conteúdos.

ANÁLISE COMPARADA DE POLÍTICAS E SISTEMAS DE SAúDE MENTAL

Código: DL.03.002.1

Professor(es) coordenador(es): Paulo Roberto Fagundes da Silva

Professor(es) colaborador(es): Maria Cecília Carvalho (EPSJV), Maria Tavares Cavalcanti 
(UFRJ), Marcelo Santos Cruz (UFRJ)

Carga horária: 30 horas     N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): não há

Início: 24/04/2012     Término: 03/07/2012

Dia(s) da semana: terça-feira    Horário: 14h às 17h

Vagas: 12

Candidatos externos: poderão ser aceitos, desde que estejam cursando outra pós-graduação.

Subárea de concentração: Políticas Públicas e Saúde

Ementa: 
O objetivo da disciplina é estudar políticas e modelos de atenção em saúde mental, em uma 
perspectiva comparada e a partir de temas selecionados, de forma a habilitar aos alunos 
melhor apreensão do estágio atual do sistema de atenção em saúde mental no Brasil.  A 
disciplina está organizada em dois blocos temáticos: o primeiro compreendendo a reflexão 
sobre alguns modelos  internacionais selecionados de organização de sistemas de atenção 
em saúde mental e o segundo, focalizando mais detalhadamente alguns temas específicos: 
1) Dispositivos assistenciais voltados para a desinstitucionalização da assistência; 2) Saúde 
Mental e atenção primária; 3) Estigma e suas implicações; 4)  Políticas voltadas para a 
atenção ao uso prejudicial de álcool e outras drogas; 5) Saúde Mental na Saúde Suplementar 
no Brasil. 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E QUALIDADE DO ENSINO: LEITURAS EM PERSPECTIVA

Código: ENSP.03.744.1

Professor(es) coordenador(es): Virginia Alonso Hortale

Professor(es) colaborador(es): Rafael Arouca Höfke Costa
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Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: alunos de 2o ano de Mestrado e de 2o e 3o anos de Doutorado

Início: 13/03/2012   Término: 10/07/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 10 (mínimo de 05 alunos)

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

Explorar, dentro de determinado recorte epistêmico, o referencial teórico acerca do tema 
avaliação educacional, com o intuito de discutir, de uma perspectiva interdisciplinar, a 
avaliação institucional como um instrumento fundamental de garantia e melhoria da qualidade 
do ensino.

Observação: As aulas serão quinzenais, com exceção do mês de julho, quando serão 
semanais.

bASES CONCEITUAIS DA VIOLÊNCIA

Código: ENSP.02.849.1

Professor(es) coordenador(es): Romeu Gomes, Maria Cecília de Souza Minayo

Professor(es) colaborador(es): Edinilsa Ramos de Souza, Suely Ferreira Deslandes, Miriam 
Schenker, Fátima Ceccheto, Simone Gonçalves de Assis

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 13/03/2012   Término: 22/05/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 30

Candidatos externos: poderão ser aceitos, desde que estejam cursando outra pós-graduação

Subárea de concentração: Violência e Saúde

Ementa:

Espera-se que os cursistas sejam capazes de analisar as diferentes bases conceituais da 
violência, bem como caracterizar as lógicas subjacentes aos conceitos. Síntese do conteúdo 
programático: A Polissemia da Violência. Pontos de vista sócio-histórico e antropológico. 
Epidemiologia da Violência: a lógica das causas externas. O modelo ecológico da violência.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Violência e Saúde.
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bASES DA ECOTOXICOLOGIA

Código: ENSP.07.799.1

Professor(es) coordenador(es): Maria de Fátima Ramos Moreira 

Carga horária: 30 horas    N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): nenhum

Início: 16/03/2012   Término: 25/05/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 10

Candidatos externos: só serão aceitos alunos externos que participem de programas de PG.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

A disciplina aborda aspectos fundamentais que caracterizem a relação saúde e ecotoxicologia, 
destacando a importância do conhecimento dos fundamentos da toxicologia, toxicocinética, 
toxicodinâmica e avaliação da toxicidade na exposição do ambiente e populações a substâncias 
químicas. Monitoramento da exposição de populações a agentes tóxicos, ecotoxicologia 
e avaliação do risco ecotoxicológico à saúde humana também serão destacados nesta 
disciplina.   

bASES DE DADOS PARA ESTUDO DA OFERTA, ACESSO E DEMANDA POR bENS E SERVIÇOS DE SAúDE

Código: DL.02.002.1

Professor(es) coordenador(es): Sonia Regina Lambert Passos, Marina Ferreira de Noronha

Professor(es) colaborador(es): Ricardo Montes de Moraes, Yara Hahr Marques Hökerberg, 
Luciana Servo, Marco Antonio Ratzsch de Andreazzi,  Rebeca Palis, Alex Alexandre Molinaro, 
Isabel Cristina Silva Arruda Lamarca,  Ana Cecília de Sá Campello Faveret

Assistentes do professor: Maria Angélica Borges dos Santos, Jurema Corrêa da Mota

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03 

Pré-requisito(s): nenhum

Início: 06/03/2012   Término: 29/05/2012

Dia(s) da semana: terça-feira   Horário: 8h30min às 12h30min

Vagas: 15. Caso a demanda exceda o número de vagas, os critérios de preenchimento das 
vagas são os definidos pela CPG. 
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Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa: 

As bases de dados secundários disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) têm sido subutilizadas considerando sua utilidade potencial para gestores 
e pesquisadores em saúde. Esta disciplina é direcionada a alunos que desejam conduzir 
estudos dentro de linhas de pesquisa epidemiologia aplicada à avaliação de serviços de 
saúde, macroeconomia da saúde e mix público-privado em saúde e busca introduzir os alunos 
ao uso dessas bases. Apresenta: um panorama geral das informações e indicadores sobre 
estrutura e recursos em saúde disponíveis no Brasil; as principais bases de dados brasileiras 
sobre produção e consumo (Conta-satélite de saúde/IBGE e Pesquisa sobre Orçamentos 
Familiares/IBGE) de bens e serviços de saúde e sobre acesso e utilização de serviços de saúde 
(Pesquisa da Assistência Médico-Sanitaria/IBGE e Suplemento Saúde da Pesquisa Nacional de 
Amostragem por Domicílio/IBGE); os conceitos macro e microeconômicos que as estruturam; 
e discute delineamentos de estudos e ferramentas para utilização desses bancos de dados. 
A disciplina constitui um produto/desdobramento do projeto de pesquisa do programa Inova-
Ensp2010 - intitulado “Avanços para a Conta Satélite de Saúde Brasileira”, sendo ministrada 
pelos pesquisadores/professores inseridos no projeto.

Metodologia: O conteúdo será desenvolvido através de aulas expositivas, mesas-redondas, 
seminários e exercícios.

Avaliação dos alunos: A avaliação dos alunos considerará os seguintes critérios: trabalho 
individual, apresentação em seminário, participação e frequência.

CAMINHOS PARA ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE SAúDE

Código: ENSP.03.841.1

Professor(es) coordenador(es): Tatiana Wargas de Faria Baptista 

Professor(es) colaborador(es): Ruben Araujo de Mattos  (IMS/UERJ) 

Pré-requisitos: disciplina voltada para alunos de mestrado e doutorado

Carga horária: 60 horas    N.o de créditos: 04

Início: 15/03/2012   Término: 28/06/2012

Dia da semana: quinta-feira   Horário: 13h às 17h 

Vagas: 25 (mínimo de 05 alunos)

Candidatos externos: Aceitam-se alunos de mestrado e doutorado externos ao Programa.

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:
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A disciplina tem como proposta discutir os desafios para a pesquisa e análise de políticas de saúde 
no Brasil, buscando ofertar referenciais teóricos que subsidiem uma postura não-essencialista 
e modelar na análise das políticas públicas. Iniciaremos a disciplina compartilhando a reflexão 
sobre o processo de produção de conhecimento e nosso entendimento sobre ciência. Em 
seguida abordaremos a literatura que se dedica a análise de políticas públicas, identificando 
conceitos, abordagens e referenciais utilizados, problematizando-os frente à leitura de ciência. 
Num terceiro momento, apresentaremos situações de política que ilustram/exercitam o nosso 
olhar sobre o processo de construção das políticas de saúde no Brasil.

CIÊNCIA: CONCEITOS, TEORIAS E MÉTODOS

Código: ENSP.00.805.1

Professor(es) coordenador(es): Fermin Roland Schramm

Professor(es) colaborador(es): Alberto Oliva (UFRJ), Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel 
(ENSP), Sergio Alarcon (EPSJV/ENSP)

Assistente do professor: Anibal Guimarães

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): Mestrado

Início: 15/03/2012   Término: 05/07/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 9h às 13h

Vagas: De acordo com o número de doutorandos inscritos no Programa.

Ementa:

O objetivo geral da disciplina consiste em fornecer uma caixa de ferramentas capaz de 
introduzir o aluno à reflexão crítica acerca da construção, usos e abusos do saber-fazer 
científico. A disciplina tem três módulos de aulas expositivas dos docentes, três seminários de 
apresentação em grupo de um problema epistemológico pelos alunos e uma avaliação coletiva 
final. No primeiro módulo, que é introdutório, serão abordados os temas e problemas do 
saber-fazer científico, da Filosofia da Ciência, os principais conceitos utilizados e os âmbitos 
de sua aplicação, contextualizados pela tradição epistemológica, desde a epistemologia 
logoteórica dos Gregos até Kant. No segundo módulo será abordada a Epistemologia Pós-
kantiana, algumas de suas vertentes e reformulações. No terceiro módulo serão abordados 
alguns aspectos da reconstrução do campo epistemológico, centrada nas elaborações teóricas 
das Ciências Sociais e das Ciências da Vida. No final de cada módulo haverá um seminário 
de defesa, crítica e julgamento de um problema epistemológico, mediado pelos professores 
responsáveis e que conta para avaliação do desempenho dos discentes.
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Observações:

 A disciplina, obrigatória para os doutorandos em Saúde Pública,  prevê aulas 1.	
expositivas, feitas pelos professores, e seminários de apresentação pelos alunos 
que, revezando-se, deverão participar como defensores, acusadores ou juízes do 
problema em pauta. Ao final da disciplina haverá uma avaliação do desempenho 
dos docentes por parte dos discentes.

Aceitam-se alunos externos ao programa, desde que inscritos em um programa de 2.	
doutorado vinculado à ENSP.

DETERMINAÇÃO E CONTROLE DOS PROCESSOS SAÚDE E DOENÇA

Código: ENSP.06.743.1

Professor(es) coordenador(es): Carlos Machado de Freitas

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito: Recomenda-se fortemente que o aluno esteja frequentando a disciplina Noções 
de Epidemiologia em Saúde Pública, obrigatória para os alunos da subárea Processo Saúde-
Doença, Território e Justiça Social

Início: 15/03/2012   Término: 28/06/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 13h30min às 17h30min

Vagas: 15

Subárea de concentração: Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social

Ementa:

A disciplina, obrigatória para a subárea Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social, busca 
capacitar os alunos para análise da determinação dos processos de saúde, doença e cuidado, 
através da integração de abordagens e conceitos das ciências da vida, da epidemiologia, da 
geografia crítica, da ecologia, das ciências sociais e da educação popular. O conteúdo teórico, 
conceitual e metodológico considera os diferentes níveis de organização e dimensões dos 
processos de saúde-doença e cuidado. São enfatizadas as categorias mediadoras e variáveis 
relevantes na construção de modelos explicativos das tendências históricas e da distribuição 
socioespacial dos processos analisados, tendo em vista sua expressão coletiva no território 
e das forças sociais atuantes. O processo didático-pedagógico envolve leituras e estudos 
dirigidos de textos obrigatórios e de exposições dialogadas,  apresentações e discussão de 
textos em pequenos grupos e seminários.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos daa subárea Processo Saúde-Doença, 
Território e Justiça Social
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DIREITO E SAúDE

Código: ENSP.07.720.1

Professor(es) coordenador(es): Maria Helena Barros de Oliveira, Luiz Carlos Fadel de 
Vasconcellos, Renato José Bonfatti

Professor(es) convidado(s): João Arriscado Nunes, Gabriel Schutz, Marcos Besserman, Renan 
Aguiar

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): não há

Início: 13/03/2012   Término: 08/05/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h às 17h

Vagas: 20 (mínimo de 05 alunos ENSP)

Candidatos externos: serão aceitos, sem exigência de vinculação dos mesmos a um 
programa de pós-graduação stricto sensu, estando sujeitos à aprovação pela coordenação 
da disciplina.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

Analisar a relação existente entre o Direito e a Saúde, com foco em aspectos dos Direitos 
Constitucional, Sanitário, Previdenciário, Ambiental e Trabalho. Discutem-se questões 
fundamentais como a concepção de Estado, a ética, a cidadania, o acesso à Justiça, a 
organização do Poder Judiciário, a constituição do SUS e as formas de apropriação dos 
direitos.

DIREITO, SAúDE E SOCIOAMbIENTALISMO

Código: ENSP.07.800.1

Professor(es) coordenador(es): Maria Helena Barros de Oliveira,  Colin Crawford

Professor(es) convidado(s): Sidney Guerra, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, Renato José 
Bonfatti

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): não tem

Início: 15/05/2012   Término: 03/07/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h às 17h

Vagas: 15 (mínimo de 05 alunos)
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Candidatos externos: serão aceitos, sem exigência de vinculação dos mesmos a um 
programa de pós-graduação stricto sensu, estando sujeitos à aprovação pela coordenação 
da disciplina.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

O Brasil e outros países na America Latina são líderes nas questões socioambientais. O 
movimento e as ideias socioambientais defendem que o uso dos recursos naturais visando 
a proteção do meio ambiente somente podem ser executados com uma preocupação 
simultânea e profunda das necessidades sociais e, sobretudo, das necessidades das pessoas e 
comunidades mais pobres, vulneráveis e carentes. Em outras palavras, o socioambiental é um 
caminho que busca criar e preservar os direitos coletivos e difusos de todos. Esta disciplina 
vai considerar a teoria e a proposta do pensamento socioambiental, com um enfoque especial 
no (1) papel de direito de garantir e ampliar essas ideias e/ou impedi-las; e (2) as implicações 
socioambientais na promoção da qualidade da saúde pública. Exemplos concretos do Brasil e 
outros países serão considerados para concretizar o estudo e permitir apreciação dos desafios 
na implementação da teoria socioambiental. A participação ativa e intensa dos alunos e 
alunas será essencial.

DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS EM AMbIENTES AQUÁTICOS

Código: DL.05.004.1

Professor(es) coordenador(es): Renato Castiglia Feitosa

Pré-requisito: Nenhum

Carga horária: 15 horas  N.o de créditos: 1

Início: 10/04/2012  Término: 15/05/2012

Dia da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 15 (mínimo de 5 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu sensu, 
depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

A disciplina apresenta uma abordagem sobre o uso de sistemas de disposição oceânica 
(emissários submarinos) como destino final de efluentes domésticos em regiões costeiras. 
São analisados os aspectos sanitários e ambientais decorrentes do lançamento desses 
efluentes em ambientes aquáticos. Para tal incluem-se também o entendimento dos 
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fatores responsáveis pela circulação hidrodinâmica e o processo de deterioração do 
contaminante no meio ambiente. As aulas objetivam fornecer subsídios para análise 
das questões ambientais e do risco potencial de contaminação das áreas balneáveis 
quanto à utilização desta solução para como destino final de efluentes domésticos.

ECOLOGIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Código: ENSP.06.724.1

Professor(es) coordenador(es): Adauto José Gonçalves de Araújo

Professor(es) colaborador(es): André Luiz Rodrigues Roque, André Reynaldo Santos Périssé, 
Antonio Nascimento Duarte, Diana Pinheiro Marinho, Elizabete Captivo Lourenço, Luciana de 
Fátima Sianto Martins, Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva, Raimundo Wilson de Carvalho, 
Marcos Barbosa de Souza, Paulo Sergio D’Andrea, Sérgio Augusto de Miranda Chaves, Valmir 
Laurentino Silva

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito: estar matriculado em programa de pós-graduação

Início: 13/03/2012   Término: 03/07/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 15 (mínimo 04 alunos)

Subárea de concentração: Abordagem Ecológica de Doenças Transmissíveis

Ementa:

Doenças infecciosas envolvem, necessariamente, interações entre o patógeno, as espécies 
hospedeiras e o ambiente de circulação. Em alguns casos, patógenos são transmitidos de 
hospedeiro para hospedeiro por pelo menos uma espécie de vetor. Compreender a dinâmica 
que envolve esse complexo sistema de interações entre os organismos na transmissão de 
doenças, considerando a doença infecciosa em seu contexto mais amplo, biológico, genético, 
climático, paisagístico, evolutivo e cultural, sob o ponto de vista da ecologia, se constitui 
no principal propósito desta disciplina, obrigatória para a subárea Abordagem Ecológica de 
Doenças Transmissíveis, cujo processo didático e pedagógico consiste em aulas teóricas, na 
discussão de casos, em dinâmicas de grupo e na apresentação de artigos científicos sob a 
forma de seminários.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos da subárea Abordagem Ecológica de 
Doenças Transmissíveis
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EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

Código: DL.06.001.1

Professor(es) coordenador(es): Carlos Otávio Fiúza Moreira

Carga horária: 45 horas   N.° de créditos: 03

Pré-requisito(s): não há

Início: 13/03/2012    Término: 03/07/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 20 (mínimo de 05 alunos)

Candidatos externos: Aceitam-se alunos externos, mediante apresentação de curriculum vitae 
e justificativa, a serem analisados pelo coordenador da disciplina.

Subárea de concentração: Saúde e Sociedade

Ementa:

Considerando que a Educação é um campo de conhecimento e uma prática social, a disciplina 
visa construir reflexões sobre a relação entre educação escolar e vida social, tendo em vista 
principalmente as práticas no campo da Saúde. A disciplina apresenta discussões elaboradas 
a partir da Sociologia da Educação, em que se encontram formulações necessárias para um 
professor ou profissional da Saúde construir um conhecimento crítico sobre os campos da 
Educação e da Saúde e desenvolver práticas reflexivas nas escolas ou nos serviços.

EDUCAÇÃO POPULAR E CONSTRUÇÃO PARTILHADA DO CONHECIMENTO EM SAúDE

Código: DL.04.003.1

Professor(es) coordenador(es): Eduardo Navarro Stotz

Professor(es) colaborador(es): Marize Bastos da Cunha, Helena Maria Scherlowski Leal 
David

Carga horária: 45 horas   Nº de créditos: 03

Pré-requisito: estar matriculado em curso de pós-graduação (stricto ou lato sensu)

Início: 09/03/2012   Término: 15/06/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira  Horário: 8h às 12h

Vagas: 15

Subárea de concentração: Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social
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Ementa:

A disciplina tem por objetivo propiciar aos alunos a oportunidade de fazer leituras e reflexões 
sobre a importância e a necessidade do diálogo entre conhecimento científico e conhecimento 
comum, principalmente no nível local, para dar conta da complexidade dos problemas de saúde 
coletiva. Especificamente busca-se: a) apresentar o papel central da ciência na sociedade 
na época contemporânea; b) situar as interpretações sociológicas a respeito deste papel; 
c) evidenciar as limitações do processo de educação científica; d) ressaltar a relevância da 
participação social e dos métodos de pesquisa participativa; e d) estudar a Educação Popular 
de Paulo Freire como abordagem teórico-metodológica participativa para a compreensão da 
realidade centrada no diálogo entre diferentes saberes em contextos de luta contra a opressão. 
As questões abordadas ao longo da disciplina terão como temas: Ciência e conhecimento 
social: a auto-reflexividade como característica da sociedade moderna e seus limites. Injustiça 
social e cognitiva. Participação social. Um caminho de ruptura: a educação popular de Paulo 
Freire. Análise de textos do autor: a conscientização na ação como ato de conhecimento da 
realidade em contextos de luta contra a opressão. Metodologia: a disciplina estrutura-se em 
três módulos, com sessões voltadas para debater:(i) os desafios postos à ciência na época 
contemporânea; (ii) o marco teórico-metodológico da educação popular; (iii) as contribuições 
metodológicas dos mestres formados na subárea.

ESTATÍSTICA I

Código: ENSP.03.842.1

Professor(es) coordenador(es): Carla Lourenço Tavares de Andrade

Professor(es) colaborador(es): Liana Wernersbach Pinto

Carga horária: 45 horas  N.o de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 09/03/2012  Término: 29/06/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira Horário: 9h às 12h

Vagas: 25

Candidatos externos: serão aceitos alunos externos vinculados a um programa de pós-
graduação.

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

O curso tem por objetivo instrumentalizar os alunos de mestrado e doutorado com as 
técnicas estatísticas. O curso será dividido em três módulos: (1) Estatística Descritiva, (2) 
Probabilidade e (3) Estatística Inferencial, sendo ministrado por meio de aulas teóricas e 
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práticas. O módulo de Estatística Descritiva incluirá: tabelas, gráficos e cálculo de medidas 
de resumo. No módulo de probabilidade serão apresentados conceitos básicos, cálculo de 
probabilidades, probabilidade condicional e os modelos normal, binomial e Poisson. No 
módulo de inferência serão abordados os seguintes temas: estimação e testes de hipótese 
(para uma e duas amostras). Ao final do curso espera-se que os alunos estejam habilitados a 
empregar as técnicas na elaboração de suas dissertações e teses.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos das subáreas Saneamento Ambiental e 
Violência e Saúde.

ESTATÍSTICA bÁSICA ORIENTADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS EM SAúDE

Código: ENSP.01.742.1

Professor(es) coordenador(es): Mônica Rodrigues Campos, Carla Lourenço Tavares de 
Andrade

Carga horária: 30 horas   N.º de créditos: 02

Pré-requisito(s): não há

Início: 30/01/2012   Término: 15/02/2012

Dia(s) da semana: segundas, quartas e sextas-feiras

Horário: 9h às 17h (2as e 6as feiras) e 13h às 17h (4as feiras)

Vagas: 30 (mínimo de 05 alunos)

Candidatos externos: Preferencialmente, serão aceitos alunos externos vinculados a um 
programa de pós-graduação stricto sensu.

Subárea de concentração: Políticas Públicas e Saúde

Ementa:

Oferecer ao aluno de pós-graduação uma introdução aos conceitos básicos de estatística e 
como aplicá-los às Ciências Sociais em Saúde. O curso estará dividido em três módulos: Parte 
I – Análise Exploratória de Dados; Parte II – Noções de Probabilidades; Parte III – Inferência 
Estatística. O curso contará sempre com muitos exemplos e exercícios. A lista efetiva de 
tópicos poderá variar, dependendo das condições da turma. Contará com a presença de 
um monitor com graduação em estatística e mestre na área da Saúde. Devido ao caráter 
instrumental da disciplina, as aulas serão tanto teóricas expositivas quanto práticas, através 
de recursos computacionais.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos da subárea Políticas Públicas e Saúde
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GESTÃO DAS VIGILÂNCIAS DO CAMPO DA SAúDE: DILEMAS DE INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO

Código: ENSP.03.838.2

Professor(es) coordenador(es): Marismary Horsth De Seta, Vera Lúcia Edais Pepe

Professor(es) colaborador(es): Lenice Gnocchi da Costa Reis, Marcelo Battesini (UFSM)

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 13/03/2012   Término: 26/06/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h30min às 16h30min

Candidatos externos: serão bem-vindos alunos de outros programas de pós-graduação. Alunos 
não-vinculados a Programas de Pós Graduação serão aceitos após avaliação da coordenação 
da disciplina. 

Vagas: 15 (mínimo de 05 alunos matriculados em programa de pós-graduação da Fiocruz 
para a realização da disciplina)

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

A disciplina se propõe a abordar as quatro vigilâncias do campo da saúde (epidemiológica, 
sanitária, ambiental e em saúde do trabalhador) do ponto de vista da gestão e da sua 
construção federativa e sistêmica. Discutem-se as especificidades de cada uma delas à luz 
do seu processo de trabalho, das estratégias de descentralização empregadas e das formas 
diversas de operacionalização de alguns dos seus conceitos fundamentais (risco, território, 
externalidade, etc.). Destacam-se suas relações com a Promoção e com o Cuidado em Saúde 
e enfatizam-se aspectos relacionados à política (instâncias, interesses e atores); ao processo 
de descentralização das ações e da gestão; ao planejamento, programação, financiamento e 
avaliação das ações; e, também, à sua articulação com o planejamento mais geral do governo 
(o chamado planejamento governamental). Debatem-se os desafios das vigilâncias, a sua 
regionalização e descentralização em face dos seus altos requerimentos técnicos e políticos 
e da necessidade de maior transparência e de seu controle pela sociedade. A disciplina se 
organiza com base em (poucas) aulas expositivas, (diversas) exposições dialogadas inclusive 
de professores convidados, (muita) discussão de textos e (alguns) seminários, que contribuirão 
também para acompanhamento da conjuntura. A disciplina conta com uma Comunidade 
Virtual, em que se pretende sejam realizados dois fóruns de discussão (também com 
convidados), com vigência de uma semana.
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Avaliação

Realizada mediante seminários presenciais (peso 1- predominando o empenho sobre o 
desempenho) e pela participação nos fóruns virtuais (peso 2 – contribuição para o coletivo). 
A participação fundamentada nos fóruns da Comunidade Virtual será um critério de avaliação 
preferencial. Pretende-se que dos fóruns resultem documentos de síntese, a contribuir no 
enfrentamento das lacunas da gestão da área.

HISTóRIA E PARADIGMAS DA SAúDE COLETIVA

Código: ENSP.00.701.1

Professor(es) coordenador(es):  Tatiana Wargas de Faria Baptista

Professor(es) colaborador(es): Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 14/03/2012   Término: 27/06/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 9h às 13h

Vagas: corresponde ao número de alunos inscritos no Mestrado Acadêmico do Programa de 
Saúde Pública. Alunos do Doutorado do Programa de Saúde Pública e de outros programas da 
Escola devem solicitar previamente a autorização para inscrição, com justificativa do orientador.

Local: Sala 410 - 4º Andar ENSP

Objetivo:

Apresentar elementos básicos das dimensões histórica, social e epistemológica associados ao 
surgimento, desenvolvimento e transformação do campo da saúde pública. Com este propósito 
serão abordados alguns dos modelos teóricos envolvidos na constituição do campo da saúde 
pública, aspectos da história e da organização institucional das políticas de saúde no Brasil, bem 
como alguns dos temas referentes ao processo de globalização envolvidos na produção de novos 
conhecimentos e práticas no campo da saúde.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos do mestrado acadêmico (M1) do Programa 
de Saúde Pública.

HISTóRIA SOCIOAMbIENTAL E SAúDE COLETIVA

Código: ENSP.06.745.1

Professor(es) coordenador(es): Carlos Machado de Freitas

Carga horária: 60 horas   N.º de créditos: 04

Pré-requisito: Nenhum
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Início: 16/03/2012   Término: 29/06/2012

Dia(s) da semana: sexta feira  Horário: 9h às 13h

Vagas: 10

Subárea de concentração: Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social

Ementa:

Ao longo de sua existência no planeta terra os homens, através de suas diversas formas de 
organização social e de seus diversos processos de produção econômica e apropriação dos 
recursos naturais vem transformando simultaneamente o ambiente que vivem e trabalham e 
suas condições de vida e saúde. O objetivo desta disciplina é apresentar e discutir textos que 
tratem em uma perspectiva histórica dos processos de mudanças socioambientais e condições 
de saúde das populações em diferentes tempos históricos (do surgimento da agricultura aos 
dias atuais) em diferentes continentes, com especial atenção a realidade do Brasil.

INFORMÁTICA EM SAúDE I

Código: DL.02.004.1

Professor(es) coordenador(es): Sérgio Pacheco de Oliveira

Professor(es) colaborador(es):  Sergio Tavares de Almeida Rego, Nelson Peixoto Kotowski 
Filho

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: não há

Início: 01/03/2012   Término: 03/05/2012

Dia)s) da semana: quinta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 15

Candidatos externos: serão aceitos, mediante aprovação da coordenação.

Áreas de concentração Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

Fornecer subsídios aos alunos de mestrado e doutorado para um melhor entendimento e 
aplicação das tecnologias de informática na área da saúde. Estimular o uso da Informática 
em Saúde como ferramenta Estratégica, Gerencial e Operacional no planejamento e na gestão 
da saúde. Durante o curso serão apresentados e discutidos conceitos sobre bases dados, 
padrões de armazenamento e transferência de dados em saúde, infraestrutura tecnológica 
para sistemas de informação (redes de computadores, internet, telemedicina), gerenciamento 
da informação e tomada de decisão, e introdução às bases de dados em saúde. Também serão 
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discutidas as tendências na evolução das bases de dados, incluindo a utilização conjunta de 
dados de bases diferentes a as possibilidades de prospecção de conhecimento em bases de 
dados. A partir do conteúdo do curso, estimular a discussão e reflexão sobre as na área da 
Informática em Saúde, colaborando no desenvolvimento de visão crítica construtiva por parte 
dos alunos.

INTRODUÇÃO À SAúDE AMbIENTAL E AO SANEAMENTO I

Código: ENSP.05.716.1

Professor(es) coordenador(es): Débora Cynamon Kligerman

Professor(es) colaborador(es): Simone Cynamon Cohen, Telma Abdalla de Oliveira Cardoso, 
Renato Gama, Moacelio Veranio Silva Filho, Renato Castiglia Feitosa, Marta Pimenta Velloso

Pré-requisito: Nenhum

Carga horária: 60 horas    N.o de créditos: 04

Início: 06/03/2012    Término: 19/06/2012

Dia(s) da semana: terça-feira   Horário: 13h às 17h

Vagas: 15

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu sensu, 
depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

A disciplina será conduzida com base no princípio da Aprendizagem Baseada em Problemas, 
método construtivista centrado no aluno e baseado na identificação e busca da solução do 
problema central de um caso real. No caso desta disciplina, o aluno deverá elaborar um 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de uma cidade fictícia a partir da reflexão 
sobre o território urbano e rural e da necessidade de participação da sociedade. O aluno irá 
discutir o planejamento integrado das ações de saneamento como parte da Promoção da 
Saúde. Nesta disciplina, o aluno deverá finalizar o primeiro semestre com o diagnóstico social 
e a caracterização do município, descrevendo: os sistemas de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos e a drenagem das águas pluviais. Para auxiliar neste 
trabalho, ao longo do semestre ocorrerão conferências sobre temas específicos que possam 
contribuir na realização deste diagnóstico, bem como serão discutidos conceitos básicos de 
Saúde e Saneamento Ambiental. Durante a disciplina os alunos serão organizados em grupos 
multidisciplinares, tendo por base a proposta de trabalho de tese de cada aluno e a experiência 
de seus orientadores.
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Observação: disciplina obrigatória para os alunos da área de concentração Saneamento 
Ambiental.

LEITURAS EM bIOSSEGURANÇA, SAúDE E AMbIENTE

Código: ENSP.05.751.1

Professor(es) coordenador(es): Telma Abdalla de Oliveira Cardoso 

Professor(es) colaborador(es): Marli Brito Moreira de Albuquerque Navarro, Bernardo Elias 
Correa Soares

Pré-requisito: Nenhum

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01 

Início: 06/03/2012   Término: 03/04/2012

Dia da semana: terça-feira   Horário: 9h às 12h

Vagas: 19 (mínimo de 05 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu sensu, 
depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

Através do debate plural, o curso tem por objetivo apresentar, estudar e discutir as principais 
leituras sobre temas referentes às análises e interpretações sobre o contexto da formulação 
da Biossegurança, tendo como problematização os interesses da Indústria biotecnológica, os 
laboratórios de pesquisa, os riscos ambientais, estabelecendo como base debates sobre a 
conceituação de sociedade de risco.

LEITURAS EM CONSUMO, SAúDE E AMbIENTE

Código: DL.05.002.1

Professor(es) coordenador(es): Marcelo Bessa de Freitas

Pré-requisito: Nenhum

Carga horária: 30 horas   N.o  de créditos: 02

Início: 05/04/2012   Término: 14/06/2012

Dia da semana: quinta-feira  Horário: 13h às 17h

Vagas: 10 (mínimo de 5 alunos)
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Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu 
sensu, depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

A disciplina tem por objetivo discutir no plano teórico-conceitual as relações de consumo na 
sociedade contemporânea, dando ênfase às transformações associadas aos diferentes ciclos 
produtivos e suas consequências no modo de vida da sociedade, na saúde e no ambiente. 
Neste contexto, serão abordados os elementos centrais que caracterizaram cada um desses 
ciclos e suas influências na formação de uma antropologia do consumo, assim como seus 
efeitos e impactos nos sistemas socioecológicos e culturais, analisando categorias como 
marketing e seus produtos midiáticos, perfis simbólicos, normas e padrões de produção-
consumo e sua importância na formação da cultura consumista e na sociedade do descarte.

LEITURAS EM ETNOGRAFIA E TRAbALHO DE CAMPO

Código: DL.06.002.1

Professor(es) coordenador(es): Fabio de Faria Peres

Assistente do professor: Paulo Renato Flôres Durán

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): não há

Início: 15/03/2012   Término: 28/06/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 15 (mínimo 5 alunos)

Candidatos externos: Aceitam-se alunos externos mediante apresentação de curriculum vitae 
e justificativa, a serem analisados pelo coordenador da disciplina.

Subárea de concentração: Saúde e Sociedade

Ementa:

O trabalho de campo e a etnografia vêm ocupando lugar central em diversos campos de 
conhecimento, inclusive no campo da Saúde Pública. Nesse sentido, o objetivo da disciplina 
é apresentar os fundamentos teóricos e metodológicos da etnografia e da pesquisa de campo. 
Não se trata apenas de introduzir os alunos nas técnicas e métodos, mas antes refletir sobre: 
a) o tipo de conhecimento que a etnografia produz; e b) as relações pesquisador-pesquisados 
(sujeito-sujeitos) que se estabelecem no “campo”, tomado em sentido amplo. O curso 
terá como foco a leitura e o debate de textos clássicos e contemporâneos da antropologia, 
buscando discutir as possibilidades de aplicação da abordagem etnográfica na Saúde Pública. 
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A avaliação terá como base a participação nos debates desenvolvidos em sala de aula e a 
elaboração de trabalho de final de curso.

MATEMÁTICA APLICADA I

Código: D.09.001.1

Professor(es) coordenador(es): Paulo Barata

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): não há

Início: 20/03/2012   Término: 29/06/2012

Dia(s) da semana: terças e sextas-feiras Horário: 9h às 12h 

Vagas: 20

Subárea de concentração: sem vínculo

Ementa:

A disciplina tem como objetivo fazer uma revisão de conceitos básicos da matemática, de 
modo a se construir uma base mínima para os cursos de epidemiologia e estatística. Tópicos: 
sistemas de números (inteiros, racionais, reais); operações numéricas (frações, potências, 
raízes, logaritmos); o conceito de proporcionalidade e a regra de três; razões, proporções e 
taxas; equações lineares; desigualdades; notação de somatório; noções de geometria (áreas, 
volumes, problemas de inclusão); conjuntos; coordenadas cartesianas; o conceito de função; 
o gráfico de uma função; a função linear. O curso contará sempre com muitos exemplos e 
exercícios. A lista efetiva de tópicos poderá variar, dependendo de condições da turma.

Observação:  a disciplina não estará aberta a alunos externos à Fiocruz.

METODOLOGIA DA PESQUISA SOCIAL EM SAúDE

Código: ENSP.01.738.1

Professor(es) coordenador(es): Célia Leitão Ramos

Professor(es) colaborador(es): Willer Baumgarten Marcondes

Carga horária: 45 horas    N.o de créditos: 03

Pré-requisitos: alunos regularmente inscritos em programas de Mestrado e Doutorado.

Início: 13/03/2012    Término: 05/06/2012

Dia(s) da semana: terça-feira   Horário: 13h às 17h

Vagas: 25 (mínimo 10 alunos)
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Candidatos externos: Serão aceitos alunos regularmente inscritos em programas de Mestrado 
e Doutorado da ENSP e de fora dela.

Subárea de concentração: Saúde e Sociedade

Ementa:

Através de aulas interativas, e partindo das propostas de investigação dos próprios alunos, 
a disciplina se propõe a discutir aspectos essenciais que devem ser observados durante o 
processo de elaboração e desenvolvimento de um projeto, com ênfase na escolha do tema, 
focalização do problema, atenção aos conceitos e o recurso ao método. As discussões serão 
feitas recorrendo ao artifício de esquemas e mapas conceituais, sem esquecer a especificidade 
da pesquisa no campo da saúde coletiva. A intenção da disciplina é funcionar como uma linha 
auxiliar ao trabalho desempenhado pelos orientadores, visando melhorar o conhecimento do 
aluno sobre a prática cientifica.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos do primeiro ano (M1) da subárea Saúde e 
Sociedade.

NOÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA EM SAúDE PúbLICA

Código: ENSP.00.719.1

Professor(es) coordenador(es): André Reynaldo Santos Périssé

Professor(es) colaborador(es): Sonia Duarte de Azevedo Bittencourt, Rosane Härter Griep, 
Liliane Reis Teixeira, Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel, Cosme Marcelo Furtado Passos 
da Silva, Taynãna César Simões

Carga horária: 60 horas    N.º de créditos: 04

Pré-requisito(s): não há

Início: 05/03/2012    Término: 28/06/2012

Dia(s)s da semana: segunda e quinta-feira

Horário: 13h30min às 16h30min (segunda) e 9h às 12h (quinta)

Vagas: 40 (mínimo 10)

Candidatos externos: A seleção de candidatos externos ao Programa de Saúde Pública será 
realizada através de entrevista pessoal.

Subárea de concentração: sem vínculo

Ementa:

Esta disciplina tem como objetivo apresentar as raízes históricas, aplicações e os principais 
fundamentos da Epidemiologia, com ênfase no método epidemiológico: medidas de frequência 
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e indicadores de saúde; fontes de dados; delineamento de estudos, aspectos metodológicos 
relativos à adequada seleção e classificação de sujeitos, procedimentos de mensuração, erros 
e vieses, bem como considerações gerais sobre análise de dados.

Observação: Disciplina obrigatória para alunos da subárea Processo Saúde-Doença, Território 
e Justiça Social. Aqueles que já cursaram outras disciplinas em curso de pós-graduação em 
Saúde Pública (lato ou stricto sensu), com conteúdo equivalente ao ministrado na disciplina, 
poderão ser dispensados da obrigatoriedade, após parecer do coordenador da subárea. 
Disciplina obrigatória também para alunos das subáreas Abordagem Ecológica de Doenças 
Transmissíveis, Saneamento Ambiental, e Violência e Saúde.

O PROCESSO DAS POLÍTICAS: TEORIAS E MODELOS EM  POLÍTICAS PúbLICAS 

Código: ENSP.01.825.1

Professor(es) coordenador(es): Jeni Vaitsman 

Professor(es) colaborador(es): Eliane Hollanda 

Carga horária: 60  horas   N.o de créditos: 04 

Pré-requisito(s): nenhum

Início: 08/03/2012   Término: 28/06/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 9h às 13h

Vagas: 20 

Subárea de concentração: Políticas Públicas e Saúde

Ementa:  

O objetivo da disciplina é fornecer ao aluno instrumental teórico e metodológico para entender 
os processos de formulação, implementação e análise das políticas públicas e programas 
sociais. A disciplina aborda os processos de formulação e implementação das políticas 
públicas a partir da leitura e discussão das principais teorias e modelos analíticos do campo 
das políticas públicas. Serão abordados os seguintes temas: construção da agenda, processos 
decisórios, formulação e implementação de políticas públicas. 
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PALEOPATOLOGIA, PALEOPARASITOLOGIA E PALEOEPIDEMIOLOGIA

Código: ENSP.06.744.1

Professor(es) coordenador(es): Adauto José Gonçalves de Araújo, Sheila Maria Ferraz 
Mendonça de Souza

Professor(es) colaborador(es): Luciana de Fátima Sianto Martins, Daniela Leles de Souza

Carga horária: 45 horas    N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Não há

Início: 12/03/2012    Término: 25/06/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira   Horário: 14h às 17h

Vagas: 15

Candidatos externos: serão aceitos

Subárea de concentração: Abordagem Ecológica de Doenças Transmissíveis

Ementa:

Apresentar o processo saúde-doença em populações humanas com base nas pesquisas 
paleopatológicas a partir das quais se consolidou a abordagem populacional e 
paleoepidemiológica. Discutir o estudo evolutivo dos agravos à saúde no passado histórico e 
pré-histórico. Oferecer subsídios da paleoparasitologia e da paleopatologia como contraponto 
aos modernos estudos epidemiológicos, abrangendo as  principais endemias a partir de seus 
primeiros registros pré-históricos, mas considerando tanto doenças transmissíveis como outras 
de interesse ao conhecimento das relações do homem com os ecossistemas e estilo de vida, 
no que toca à saúde.

PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAúDE I

Código: ENSP.03.707.1

Professor(es) coordenador(es): Francisco Javier Uribe Rivera, Sheyla Maria Lemos Lima

Professor(es) colaborador(es): Creuza da Silva Azevedo, Elizabeth Artmann, Francisco Campos 
Braga Neto, Marilene de Castilho Sá, Pedro Ribeiro Barbosa

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Início: 06/03/2012   Término: 19/06/2012

Dia(s) da semana: terça-feira (16 sessões) Horário: 9h às 12h

Vagas: 30
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Candidatos externos: aceitam-se alunos externos, desde que inscritos em outros programas 
de pós-graduação e respeitada a disponibilidade prioritária de vagas para alunos da ENSP.

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

1.  Objetivos e estruturação da disciplina

A disciplina tem como propósito introduzir conteúdos dos campos do planejamento e gestão em 
saúde e das organizações, apresentando diferentes aportes teórico-metodológicos que podem 
contribuir para uma melhor compreensão da complexidade dos fenômenos organizacionais 
e um melhor desenvolvimento de seus processos de planejamento e gestão.  Os conteúdos 
trabalhados estão estruturados em 5 blocos temáticos: (1) Contexto; (2) História do 
planejamento em saúde e da administração pública na América Latina e no Brasil; (3) Teoria 
organizacional, estratégia e planejamento; (4) Cultura, subjetividade e gestão; (5) Mudança 
organizacional.

São objetivos específicos da disciplina: Revisar os aspectos históricos e metodológicos do 
planejamento de saúde na AL e no Brasil; Identificar as principais características do processo 
de construção e desenvolvimento da burocracia estatal brasileira; Apresentar um painel 
de enfoques de gestão e planejamento do cenário internacional; Apreender a lógica dos 
enfoques de planejamento estratégico: situacional, gestão estratégica hospitalar e prospectiva 
estratégica; Compreender e explicar a dinâmica de funcionamento das organizações de 
saúde e suas implicações para a gestão; Apresentar diferentes explicações teóricas sobre 
o funcionamento das organizações; Identificar especificidades das organizações de saúde, 
do trabalho em saúde e do trabalho gerencial; Discutir modelos alternativos de gestão das 
organizações públicas no Brasil; Refletir sobre os desafios da mudança organizacional nos 
serviços públicos de saúde. 

2.  Metodologia

Alguns temas serão abordados a partir de seminários a serem apresentados e debatidos 
pelos alunos, com base em leitura de bibliografia previamente identificada.  Ao final de cada 
seminário o docente responsável fará uma síntese do tema abordado. Outros conteúdos serão 
introduzidos a partir de apresentação teórica pelo respectivo docente responsável, seguidos 
por debates com a turma. É fundamental ao longo da disciplina, a leitura prévia dos textos, a 
participação ativa e a reflexão conjunta sobre os assuntos apresentados.

3.  Avaliação

O processo de avaliação dos alunos será realizado através dos seminários (peso 1) e de uma 
prova com questões abertas (peso 2) a ser realizada ao final da disciplina. A prova poderá 
ser desenvolvida com consulta bibliográfica, sendo entregue aos docentes responsáveis pela 
disciplina, num prazo máximo de 1 semana após o término da disciplina.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Planejamento e Gestão de 
Sistemas e Serviços de Saúde.
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POLÍTICAS DE SAúDE NO bRASIL I

Código: ENSP.01.709.1

Professor(es) coordenador(es): Luciana Dias de Lima, Lígia Giovanella, Nilson do Rosário 
Costa

Professores convidados: Antônio Ivo de Carvalho, Sarah Maria Escorel de Moraes

Carga horária: 60 horas    N.o de créditos: 04

Início: 09/03/2012    Início: 29/06/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira   Horário: 9h às 13h

Vagas: 25

Candidatos externos: Aceitam-se alunos externos ao Programa vinculados a programas de 
pós-graduação.

Subáreas de concentração: Políticas Públicas e Saúde; Planejamento e Gestão de Sistemas 
e Serviços de Saúde

Ementa:

A disciplina tem como objetivo discutir a trajetória histórica e institucional da política de 
saúde no Brasil, propondo uma análise crítica sobre os avanços, dificuldades e desafios para 
a implantação de um sistema de saúde orientado para a universalidade e a justiça social 
no país. Para isso, são abordados: relações entre saúde, desenvolvimento e proteção social; 
padrões de atuação do Estado na saúde no período de 1889 a 1970; redemocratização e 
formação da agenda do direito universal à saúde nos anos 1980; Sistema Único de Saúde - 
princípios e lógica organizativa; aspectos-chave do SUS e balanço da implantação nas duas 
últimas décadas.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos das subáreas Políticas Públicas e Saúde e 
Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

PREVENINDO DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS: TAbACO, ÁLCOOL, HÁbITOS ALIMENTARES E 
ATIVIDADE FÍSICA

Código: ENSP.00.813.1

Professor(es) coordenador(es): Luiz Antonio Bastos Camacho

Professor(es) colaborador(es): Vera Luiza da Costa e Silva

Carga horária: 30 horas    N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): alunos matriculados nos cursos de mestrado e doutorado ou alunos que 
obtenham permissão da coordenação da disciplina
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Início: 14/03/2012    Término: 16/05/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira   Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 20 (mínimo de 5 alunos)

Candidatos externos: serão aceitos após entrevista e apresentação de CV e desde que o 
preenchimento de vagas com alunos dos programas da ENSP tenha sido garantido

Subárea de concentração: sem vínculo

Ementa:

As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) são as principais causas de morte no mundo, 
gerando mortes prematuras, perda de qualidade de vida, além de impactar economicamente 
sobre pessoas, famílias e países, ampliando iniquidades e pobreza1.  O Brasil tem implementado 
políticas públicas de prevenção deste grupo de doenças e sua mortalidade ajustada por idade 
vem diminuindo 1,8% ao ano. Esta redução pode ser atribuída ao controle do tabagismo 
e ao maior acesso à atenção básica de saúde2.  No entanto, é preciso notar que as DCNTs 
continuam sendo o maior problema de saúde pública no Brasil já que 72% das mortes 
ocorridas no país em 2007 foram atribuídas às DCNTs3 e alguns de seus fatores de risco, 
como o sobrepeso e a obesidade tem aumentado, com consequente aumento dos índices de 
sobrepeso e obesidade.   As quatro doenças crônicas de maior impacto sobre a mortalidade 
por DCNTs (doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doenças respiratórias 
crônicas) têm quatro fatores de risco modificáveis em comum (tabaco, inatividade física, 
dieta não-saudável e uso nocivo do álcool). Esta disciplina abordará a prevenção  e o controle 
dos quatro principais fatores de risco das doenças crônicas não-transmissíveis em linha com 
os eixos e metas do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não-Transmissíveis (DNCT) no Brasil, 2011-2022.  Neste curso serão abordados os temas:  
(a) controle do tabagismo (epidemiologia, as melhores apostas em intervenções públicas, 
a política de controle do tabagismo no Brasil com a implementação da Convenção-Quadro 
para o  Controle do Tabaco da OMS)4; (b) controle do uso nocivo do álcool (epidemiologia, as 
melhores apostas em intervenções públicas, a política de controle do uso nocivo do álcool no 
Brasil e a Estratégia Global da OMS para reduzir o uso nocivo do álcool)5; (c)  promoção de 
hábitos de vida saudáveis e atividade física (epidemiologia do consumo de alimentos, atividade 
física e sedentarismo, sobre peso e obesidade, as melhores apostas em intervenções públicas, 
a política de promoção de hábitos saudáveis e atividade física no Brasil e a Estratégia Global 
para a Alimentação, Atividade Física e Saúde da OMS6.

Observação: 15 sessões em aulas semanais
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PRODUÇÃO E SAúDE I

Código: ENSP.07.705.2

Professor(es) coordenador(es): Carlos Minayo Gómez 

Professor(es) colaborador(es): Ary Carvalho de Miranda, Simone Santos Silva Oliveira 

Carga horária: 60 horas    N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): não há

Início: 13/03/2012    Término: 26/06/2012

Dia(s) da semana: terça-feira   Horário: 9h às 13h

Vagas: 15

Candidatos externos: serão aceitos, sem a exigência de vinculação a um programa de pós-
graduação stricto sensu.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

O curso se propõe a refletir, a partir de uma abordagem interdisciplinar, sobre os elementos 
teóricos adequados a compreensão das implicações entre as relações de produção, o processo 
e a organização do trabalho e a saúde dos trabalhadores. Serão apresentados conceitos e 
categorias fundamentais para o estudo das relações de produção na sua interseção com o 
processo de saúde-doença. Essas categorias e conceitos historicamente construídos serão 
discutidos no contexto da realidade brasileira. Além do caráter teórico, o curso pretende 
propiciar a discussão de alguns modelos e práticas de atenção à saúde dos trabalhadores, 
configurar as tendências de organização da força de trabalho no Brasil e, por fim, analisar o 
perfil de morbi-mortalidade de alguns setores da classe trabalhadora.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos da subárea Saúde, Trabalho e Ambiente.

PROFISSÃO E TRAbALHO EM SAúDE

Código: ENSP.03.712.2

Professor(es) coordenador(es): Maria Helena Machado  

Professor(es) colaborador(es): Mônica Carvalho de Mesquita Werner Wermelinger, Eliane dos 
Santos de Oliveira , Sábado Girardi 

Assistente do professor: Andréa Lanzillotti Cardoso

Carga horária: 30 horas    N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): nenhum
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Início: 05/03/2012   Término: 07/05/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 14h às 17h

Vagas: 15

Candidatos externos: serão aceitos

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

Serão abordados conceitos fundamentais sobre profissão e trabalho; os elementos teóricos 
e metodológicos para estudos sobre profissões; processo de profissionalização; aspectos 
regulatórios das profissões no que tange à sua constituição, relações com o Estado, papel social 
e representação no setor saúde; profissionalismo; mercado de trabalho em saúde. Conceito 
ampliado de saúde. Questões legais, administrativas, políticas que envolvem as relações 
profissionais no setor saúde. Aspectos sociológicos do processo regulatório das profissões de 
saúde; as ocupações técnicas que compõem a equipe de saúde; os fóruns governamentais 
das profissões de saúde no Brasil e no Mercosul; mobilidade regional e internacional do 
profissional do setor saúde.

SAúDE, TRAbALHO E DIREITO: UMA TRAJETóRIA CRÍTICA E A CRÍTICA DE UMA TRAJETóRIA 

Código: ENSP.07.798.1

Professor(es) coordenador(es): Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, Maria Helena Barros de 
Oliveira, Renato José Bonfatti

Professores convidados: Gabriel Schütz, Rosangela Gaze, Jairo da Matta, João Arriscado 
Nunes, Kátia Reis, Vanda D’Acri, Fátima Sueli Ribeiro 

Carga horária: 60 horas                 Nº de créditos: 04

Início: 14/03/2012   Término: 20/06/2012

Dia da semana: quarta-feira            Horário: 13h às 17h

Vagas: 25 

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

A disciplina reconstitui a trajetória histórica das relações saúde-trabalho, considerando 
o nascimento da Medicina do Trabalho, sua inserção no campo do direito do trabalho e 
sua consolidação como técnica subordinada ao contrato de trabalho. Analisa os aspectos 
históricos das legislações trabalhista, previdenciária e sanitária na dimensão das relações 
saúde-trabalho; o desenvolvimento de uma cultura operária contra-hegemônica à saúde 
ocupacional clássica e o nascimento do campo da saúde do trabalhador. Analisa, ainda, a 
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base conceitual que demarca as diferenças entre os campos da saúde ocupacional e da saúde 
do trabalhador e propõe reflexões sobre os rumos do campo da saúde do trabalhador no 
desenvolvimento produtivo dos tempos atuais.

Metodologia: A disciplina é organizada na forma de seminários apresentados pelos professores 
e pelos alunos, sempre com a participação de um professor convidado para coordenar o 
debate sobre o tema. A avaliação final é feita a partir da participação dos alunos nos debates 
e na apresentação dos seminários. 

SAúDE-TRAbALHO E PRODUÇÃO DE SENTIDO

Cóidigo: ENSP.07.795.1

Professor(es) coordenador(es): Jussara Cruz de Brito

Carga horária: 60 horas    N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): base teórica sobre os enfoques adotados; capacidade de leitura de textos 
em francês.

Início: 15/03/2012    Término: 28/06/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira   Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 08

Candidatos externos: devem estar cursando pós-graduação ou, ao menos, terem concluído 
mestrado.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:  

Esta disciplina visa o aprofundamento de conhecimentos teóricos a respeito de questões 
relativas à produção de sentido no/do trabalho e sobre a relação saúde/trabalho. Tais questões 
serão abordadas através de diferentes enfoques e conceitos. Para abordar a construção de 
sentido no/do trabalho serão explorados conceitos das abordagens clínicas do trabalho, como 
o de uso de si (ergologia) e de reconhecimento (psicodinâmica do trabalho). A noção de 
corporeidade também será discutida. Quanto ao sentido sobre a relação saúde/trabalho, serão 
explorados materiais que focam a produção dialógica de enunciados e de imagens. Os casos 
e problemas tratados nas pesquisas de mestrado e doutorado em curso serão tomados como 
eixo da disciplina, com a perspectiva de avançar na compreensão dessas questões, a partir 
de conhecimentos já acumulados no que tange a distintos campos empíricos e às diferentes 
perspectivas teóricas que serão acionadas.
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SAúDE URbANA I

Código: ENSP.05.752.1

Professor(es) coordenador(es): Simone Cynamon Cohen, Renato Gama-Rosa Costa

Professor(es) colaborador(es): Antonio Henrique Almeida de Moraes Neto, Marta Pimenta 
Velloso, Paulo Cesar Peiter

Pré-requisito: Nenhum

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Início: 21/03/2012   Término: 27/06/2012

Dia da semana: quarta-feira   Horário: 13h às 16h

Vagas: 15 (mínimo de 9 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu sensu, 
depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.

Público alvo: Profissionais ligados à área de interesse.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

A disciplina realizada no eixo temático de promoção de ambientes saudáveis discute o 
desenvolvimento urbano por meio de abordagens históricas, urbanísticas, físico-geográficas, 
habitacionais e ambientais na sua relação com a saúde. Do ponto de vista histórico e urbano, 
este curso pretende contribuir com as discussões acerca das transformações pelas quais 
passou a saúde pública na virada do século XIX para o século XX, e sua manifestação na cidade. 
Esse período pode ser considerado como o tempo do higienismo, sobretudo na França, cujas 
propostas eram traduzidas na intervenção pública e cuja bibliografia sobre o tema é a mais 
consistente. A população-alvo dessas medidas era, sobretudo, aquela que vivia nas cidades, 
na urbes insalubre, desorganizada. Logo, era preciso controlar essa população, sinônimo de 
desordem na cidade, fosse ela sanitária ou urbana; das condições de trabalho, moradia, 
alimentação e saúde, entre outras. Estas propostas atingiam diretamente o quotidiano das 
pessoas, corporificadas em uma complexa legislação sanitária; na construção de edifícios 
públicos e privados; e na circulação da cidade. Nesse sentido, o estudo das várias ações 
(concursos, projetos arquitetônicos, legislação sanitária, assistência pública) permitirá melhor 
compreender a relação entre saúde e cidade, tanto na Europa como no Brasil. No que se 
refere ao caso brasileiro, o curso privilegiará a especificidade da cidade do Rio de Janeiro, 
em diálogo constante com a produção historiográfica nacional e internacional sobre o tema. 
Sempre que possível serão discutidas fontes primárias.



52

SEMINÁRIOS AVANÇADOS I – AbORDAGEM ECOLóGICA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Código: ENSP.06.732.1

Professor(es) coordenador(es): Sheila Maria Ferraz Mendonça de Souza

Professor(es) colaborador(es): Joseli Maria da Rocha Nogueira, Rosemere Duarte

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): estar matriculado na subárea Abordagem Ecológica de Doenças 
Transmissíveis

Início: 12/03/2012   Término: 26/11/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 6

Ementa:

Visa coletivizar o processo de capacitação dos discentes para a elaboração dos projetos com 
a participação dos alunos, professores e orientadores, levando em conta o interesse temático 
individual do mestrando e a sensibilidade ética, possibilitando momentos de reflexão, debate 
e o aprofundamento de questões teórico-conceituais e metodológicas que permeiam o campo 
da ecologia das doenças transmissíveis.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos da subárea Abordagem Ecológica de 
Doenças Transmissíveis (M1)

SEMINÁRIOS AVANÇADOS I – PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAúDE

Código: ENSP.03.717.1

Professor(es) coordenador(es): Sheyla Maria Lemos Lima

Professor(es) colaborador(es): Willer Baumgarten Marcondes (DSC/ENSP), Evelyn Orrico 
(Programa de Pós-graduação em Memória Social da UNIRIO), Maria de Fátima Moreira Martins 
(chefe da Biblioteca ENSP), Francisco Viacava (ICICT/FIOCRUZ), Margareth Crisóstomo 
Portela (Vice-Direção de Pesquisa da ENSP), Carla Lourenço Tavares de Andrade (DAPS/
ENSP), Sergio Tavares de Almeida Rego (DCS/ENSP), Ângela Fernandes Esher Moritz (NAF/
ENSP, Presidente do Comitê de Ética em Pesquisa/ CEP/ENSP)

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 05/03/2012   Término: 24/09/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: Número de matriculados na subárea
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Ementa:

Objetivos: Contribuir para a capacitação do aluno no desenvolvimento do projeto de dissertação 
de mestrado. Abordagens pedagógicas: Aulas expositivas, leituras e discussão de textos, 
elaboração de trabalhos parciais com roteiros pré definidos com base nos pré projetos a serem 
discutidos em sala de aula. Critério de Avaliação: A avaliação do aproveitamento dos alunos 
será feita com base na participação e frequência nos Seminários. O mínimo exigido para 
aprovação é 75% de presença. Alunos com até 3 (três) faltas terão conceito A; de 4 (quatro) a 
5 (cinco) faltas, conceito B; e com 6 ou mais faltas, conceito C. A participação dos alunos nas 
Sessões de Pesquisa do DAPS é obrigatória e também será considerada na avaliação.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos da subárea Planejamento e Gestão de 
Sistemas e Serviços de Saúde (M1) e pré-requisito para a disciplina SA II

SEMINÁRIOS AVANÇADOS I – SANEAMENTO AMbIENTAL

Código: ENSP.05.709.1

Professor(es) coordenador(es): Telma Abdalla de Oliveira Cardoso

Professor(es) colaborador(es): Débora Cynamon Kligerman, Simone Cynamon Cohen, Renato 
Gama, Moacelio Veranio Silva Filho, Renato Castiglia

Carga horária: 60 horas    N.o de créditos: 04

Início: 12/03/2012   Término: 26/11/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 9

Ementa:

A disciplina será conduzida com base no princípio da Aprendizagem Baseada em Problemas, 
método construtivista centrado no aluno e baseado na identificação e busca da solução do 
problema central de um caso real. No caso desta disciplina, o aluno deverá construir seu projeto 
de qualificação, tendo por base discussões de metodologia científica e ética em pesquisa, 
requalificando sua proposta com temas específicos apresentados na forma conferências 
durante os dois semestres que ajudarão na delimitação de seu objeto e na definição da 
metodologia a ser aplicada no seu trabalho. Os alunos realizarão seminários com a presença 
de seus orientadores e demais professores da subárea possibilitando a troca de experiências. 
Durante a disciplina os alunos serão organizados em grupos multidisciplinares, tendo por base 
a sua proposta de trabalho e a experiência de seus orientadores e será estimulada a redação 
de artigos de revisão da literatura.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos da área de concentração Saneamento 
Ambiental (M1).
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SEMINÁRIOS AVANÇADOS I – SAúDE E SOCIEDADE

Código: ENSP.01.714.1

Professor(es) coordenador(es): Mônica Siqueira Malta

Professor(es) colaborador(es): Carlos Otávio Fiúza Moreira, Willer Baumgarten Marcondes, 
Marcelo Rasga Moreira,  Regina Cele de Andrade Bodstein, Sergio Tavares de Almeida Rego, 
Fabio de Faria Peres

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): não há

Início: 12/03/2012   Término: 10/12/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: alunos aprovados pela subárea no Mestrado em Saúde Pública

Ementa:

A disciplina tem como objetivos auxiliar o processo de construção do objeto de pesquisa, a 
discussão metodológica, a troca de experiências sobre métodos e técnicas de investigação 
e a elaboração dos projetos de dissertação dos alunos vinculados ao mestrado acadêmico 
em Saúde Pública, subárea Saúde e Sociedade. A disciplina está estruturada a partir das 
etapas de um projeto de pesquisa, visando acompanhar os alunos no desenvolvimento de 
seus respectivos projetos.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do primeiro ano (M1) da subárea Saúde e 
Sociedade

SEMINÁRIOS AVANÇADOS I – SAúDE, TRAbALHO E AMbIENTE

Código: ENSP.07.712.1

Professor(es) coordenador(es): Lúcia Rotenberg

Professor(es) colaborador(es): Marisa Moura, Katia Reis de Souza

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 12/03/2012   Término: 26/11/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 13h

Vagas: 10

Ementa:

Esta disciplina visa contribuir para a elaboração dos projetos de mestrado dos alunos, através 
da discussão de seus objetos de estudo. Baseia-se na leitura, compreensão e análise crítica, a 
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partir da identificação dos elementos que compõem os textos científicos (marco teórico, objeto, 
objetivos), de forma a instrumentalizar os alunos para a construção e amadurecimento de seus 
projetos no decorrer da disciplina. Pretende-se por intermédio de uma abordagem dialógica, 
a formulação coletiva do conhecimento e a reflexão a respeito de valores epistemológicos da 
pesquisa, principalmente: autonomia do sujeito, objetividade, rigor e ética.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Saúde, Trabalho e Ambiente 
(M1). As aulas serão quinzenais.

SEMINÁRIOS AVANÇADOS I – VIOLÊNCIA E SAúDE (Violência e Impactos na Saúde)

Código: ENSP.02.851.1

Professor(es) coordenador(es): Joviana Quintes Avanci

Professor(es) colaborador(es): Kathie Njaine, Liana Wernersbach Pinto, Renata Pires Pesce, 
Ana Elisa Bastos Figueiredo, Miriam Schenker

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 12/03/2012   Término: 03/12/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 5

Subárea de concentração: Violência e Saúde apresentará, a partir de um roteiro pré-definido, 
os avanços realizados por ele ao longo do segundo ano, tendo em vista a preparação para a 
qualificação no início do 3º ano do Doutorado.

Observações: Disciplina obrigatória para os alunos do 2º ano de Doutorado inscritos no 
Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública. As sessões, 10 ao total, com duração de 3 
horas, serão distribuídas ao longo do 1º e 2º semestres (25/03, 29/04, 27/05, 17/06, 19/08, 
30/09, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11).

SEMINÁRIOS AVANÇADOS II - AbORDAGEM ECOLóGICA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Código: ENSP.06.733.1

Professor(es) coordenador(es): Sheila Maria Ferraz Mendonça de Souza

Professor(es) colaborador(es): Joseli Maria da Rocha Nogueira, Rosemere Duarte

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): Ter cursado Seminários Avançados I, além de estar matriculado na subárea 
Abordagem Ecológica das Doenças Transmissíveis

Início: 12/03/2012   Término: 25/06/2012
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Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 9

Ementa:

Visa coletivizar o processo de capacitação dos discentes para a elaboração dos projetos com 
a participação dos alunos, professores e orientadores, levando em conta o interesse temático 
individual do mestrando e a sensibilidade ética, possibilitando momentos de reflexão, debate 
e o aprofundamento de questões teórico-conceituais e metodológicas que permeiam o campo 
da ecologia das doenças transmissíveis.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos da subárea Abordagem Ecológica de 
Doenças Transmissíveis (M2)

SEMINÁRIOS AVANÇADOS II – PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAúDE

Código: ENSP.03.729.2

Professor(es) coordenador(es): Sheyla Maria Lemos Lima

Carga horária: 30 horas    N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: Seminários Avançados I

Início: 12/03/2012    Término: 18/06/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira (quinzenalmente)

Horário: 14h às 17h

Vagas: Número de alunos da subárea no M2

Ementa:

Objetivos: Contribuir para a capacitação do aluno no desenvolvimento da dissertação de 
mestrado. Abordagem pedagógica: A proposta reside na apresentação por parte dos alunos 
de seus projetos já qualificados com comentários da banca de qualificação. São ao todo 
15 projetos e a cada sessão deverão ser apresentados 2 projetos, sendo que na última 
sessão somente 1 será apresentado. Começaremos com os projetos  já qualificados (4). Será 
constituída para cada sessão uma banca “simulada” de qualificação composta por 2 a 3 
alunos que deverão ler antecipadamente os projetos a serem apresentados e fazer comentários 
sobre os mesmos.  Os alunos fazem a apresentação de seus projeto já com as modificações 
incorporadas pós qualificação (30 min), a banca “simulada”  faz seus comentários (15 mim) e 
após a réplica dos alunos aos comentários da banca simulada (20 min). Em seguida abriremos 
para comentários dos coordenadores e da turma. Critério de Avaliação: A avaliação do 
aproveitamento dos alunos será feita com base na participação e frequência nos Seminários. 
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O mínimo exigido para aprovação é 75% de presença. Alunos com até 3 (três) faltas terão 
conceito A; de 4 (quatro) a 5 (cinco) faltas, conceito B; e com 6 ou mais faltas, conceito C. 
A participação dos alunos nas Sessões de Pesquisa do DAPS é obrigatória e também será 
considerada na avaliação.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos da subárea Planejamento e Gestão de 
Sistemas e Serviços de Saúde (M2)

SEMINÁRIOS AVANÇADOS II – PROCESSO SAúDE-DOENÇA, TERRITóRIO E JUSTIÇA SOCIAL

Código: ENSP.06.735.1

Professor(es) coordenador(es): Rosely Magalhães de Oliveira

Professor(es) colaborador(es): Marly Marques da Cruz, Marize Bastos da Cunha

Pré-requisito: Ter cursado Seminários Avançados I

Carga horária: 30 horas    N.º de créditos: 02

Início: 12/03/2012    Término: 26/11/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira   Horário: 13h às 17h

Vagas: 10

Ementa:

A disciplina se caracteriza como um momento didático de reflexão e acompanhamento do 
processo de elaboração da dissertação, englobando a apresentação dos resultados preliminares 
do trabalho e a produção de artigos científicos. Busca-se articular todo o conhecimento 
incorporado pelos alunos ao longo do Curso e contemplar dimensões distintas da atividade do 
mestrado: de um lado, a dimensão individual, tendo em conta as especificidades do interesse 
do mestrando; de outro, a do trabalho coletivo que é a de compartilhamento da experiência 
de construção do projeto. As atividades compreenderão basicamente: discussão do processo 
de construção dos projetos e apresentação dos resultados parciais da investigação.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do 2º ano da subárea Processo Saúde-
Doença, Território e Justiça Social.

SEMINÁRIOS AVANÇADOS II – SAúDE E SOCIEDADE

Código: ENSP.01.714.2

Professor(es) coordenador(es): Mônica Siqueira Malta 

Professor(es) colaborador(es): Carlos Otávio Fiúza Moreira, Willer Baumgarten Marcondes

Carga horária: 30 horas    N.o de créditos: 02
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Pré-requisitos: Seminários Avançados I

Início: 19/03/2012   Término: 17/12/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: alunos aprovados pela subárea no Mestrado em Saúde Pública e que cursaram 
Seminários Avançados I – Saúde e Sociedade.

Ementa:

A disciplina tem como objetivo acompanhar a elaboração das dissertações de mestrado 
acadêmico em Saúde Pública dos alunos vinculados subárea Saúde e Sociedade, a partir dos 
projetos apresentados no primeiro ano (MI). A disciplina está estruturada a partir das etapas 
de um projeto de pesquisa, visando acompanhar os alunos no seu desenvolvimento até a 
apresentação da dissertação.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do segundo ano (M2) da subárea Saúde e 
Sociedade

SEMINÁRIOS AVANÇADOS II – SAúDE, TRAbALHO E AMbIENTE

Código: ENSP.07.712.2

Professor(es) coordenador(es): Elida Azevedo Hennington

Professor(es) colaborador(es): Ana Maria Cheble Bahia Braga

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisitos: Seminários Avançados I

Início: 12/03/2012   Término: 26/11/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 15

Ementa:

A disciplina visa o acompanhamento do processo de elaboração da dissertação, bem como 
a apresentação dos resultados parciais da pesquisa. Os mestrandos também apresentarão 
seminários sobre artigos relacionados ao tema da dissertação, visando favorecer a discussão 
sobre os métodos e técnicas empregadas no trabalho, além de aprimorar as habilidades 
docentes.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Saúde, Trabalho e Ambiente 
(M2). As aulas serão quinzenais.
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SEMINÁRIOS AVANÇADOS II – VIOLÊNCIA E SAúDE (Violência e Impactos na Saúde)

Código: ENSP.02.852.1

Professor(es) coordenador(es): Romeu Gomes

Professor(es) colaborador(es): Patrícia Constantino, Liana Wernersbach Pinto, Miriam 
Schenker,  Ana Elisa Bastos Figueiredo, Renata Pires Pesce 

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 12/03/2012   Término: 03/12/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 6

Subárea de concentração: Violência e Saúde

Ementa:

A disciplina busca propiciar momentos didáticos de reflexão e acompanhamento do processo 
de elaboração da dissertação de mestrado. Possibilitará momentos de reflexão, debate e o 
aprofundamento de questões teórico-conceituais e metodológicas do campo da violência e 
saúde.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos do segundo ano (M2) da subárea Violência 
e Saúde.

SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE DOUTORADO II

Código: ENSP.00.811.1

Professor(es) coordenador(es): Maria Cristina Rodrigues Guilam, Virginia Alonso Hortale

Carga horária: 30 horas    N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: alunos que frequentaram a disciplina Seminários Avançados I, turma 
Doutorado 2011.

Início: 23/03/2012    Término: 30/11/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira (mensal)  Horário: 9h às 12h

Vagas: obrigatória para alunos do 2o ano de Doutorado inscritos no Programa de Pós-graduação 
de Saúde Pública.

Ementa:

Os Seminários Avançados constituem um componente essencial do curso de Doutorado e 
têm como principal objetivo estimular a elaboração dos projetos e das teses de doutorado 
com um alto nível acadêmico. Esta segunda parte está estruturada de modo a contemplar 
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o desenvolvimento do projeto de Tese dos alunos. Serão realizadas sessões em que o aluno 
apresentará, a partir de um roteiro pré-definido, os avanços realizados por ele ao longo 
do segundo ano, tendo em vista a preparação para a qualificação no início do 3o ano do 
doutorado.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos do 2o ano de Doutorado inscritos no Programa de Pós-
graduação em Saúde Pública.

2. As sessões serão distribuídas ao longo do 1o e 2o semestres (23/3, 20/4, 25/5, 22/6, 27/7, 
31/08, 21/9, 19/10, 16/11, 30/11).

Bibliografia:

Não se aplica.

TEORIA SOCIAL I

Código: ENSP.01.726.3

Professor(es) coordenador(es): Regina Cele de Andrade Bodstein

Professor(es) colaborador(es): Carlos Otávio Fiúza Moreira, Rosana Magalhães, Willer 
Baumgarten Marcondes, Marcelo Rasga Moreira, Fabio de Faria Peres

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): não há

Início: 08/03/2012   Término: 05/07/2012

Dia da semana: quinta-feira   Horário: 13h às 17h

Vagas: 25 (mínimo 05 alunos)

Subárea de concentração: Saúde e Sociedade

Ementa: 

Apresentar o universo conceitual que fundamenta as ciências sociais a partir dos autores e 
textos clássicos. Introduzir os principais modelos teórico-metodológicos que questionam as 
relações entre indivíduo, sociedade, grupos, classes, estruturas, instituições e regras sociais. 
Especial ênfase é dada ao debate entre os diversos paradigmas que marcam até hoje a teoria 
social e que alimentam diversas metodologias utilizadas no campo da Saúde Coletiva.

Observação: A disciplina, obrigatória para os alunos do primeiro ano (M1) da subárea Saúde 
e Sociedade, só será oferecida com um número mínimo de 5 alunos do programa e não serão 
aceitos alunos externos.
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TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO MORAL E O ENSINO DA ÉTICA

Código: ENSP.01.737.1

Professor(es) coordenador(es): Sergio Tavares de Almeida Rego

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): compreensão de textos em inglês e espanhol

Início: 13/03/2012   Término: 22/05/2012 

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 25

Alunos Externos: Aceitaremos até 05 alunos externos ao PPGSP e ao PPGBIOS

Subárea de concentração: Saúde e Sociedade

Ementa: 

Esta disciplina possibilita aos alunos conhecer e discutir as principais teorias que explicam 
o desenvolvimento moral dos indivíduos, com uma maior ênfase nas teorias cognitivistas. 
Partindo da teoria de Jean Piaget e da filosofia kantiana, discutem-se os postulados teóricos 
de Lawrence Kohlberg e dos pensadores pós-kohlbergianos Carol Gilligan, James Rest, Elliot 
Turiel e Georg Lind. Ao final da disciplina, os alunos serão capazes de compreender as diferentes 
abordagens teóricas desses autores e de seus métodos de investigação. Serão igualmente 
discutidas as implicações práticas para o exercício docente em cursos de graduação na área 
da saúde à luz das novas diretrizes curriculares dos cursos da saúde e o ensino da ética e da 
bioética, disciplinar e transversal.

Observação: disciplina obrigatória para bolsistas do PPGBIOS e eletiva para os alunos do 
PPGBIOS e PPG-SP.

TRAbALHO, EDUCAÇÃO E SAúDE

Código: DL.02.003.1

Professor(es) coordenador(es): Antenor Amâncio da Silva Filho, Mônica de Carvalho Werner 
Wermelinger

Professor(es) colaborador(es): Léa de Lourdes Calvão da Silva (UFF), Jairo Dias de Freitas 
(EPSJV/Fiocruz)

Carga horária: 30 horas    N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): não há

Início: 13/03/2012    Término: 22/05/2012
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Dia(s) da semana: terça-feira   Horário: 14h às 17h

Vagas: 15

Áreas de concentração Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

Refletir sobre concepções de trabalho e formas de organização social, enfocando: a) a 
categoria trabalho nas perspectivas marxista e liberal; b) o trabalho como princípio educativo; 
c) a articulação entre as categorias trabalho, educação e saúde. A disciplina busca incentivar 
a leitura crítica em relação a questões que marcam a sociedade contemporânea.

Candidatos externos: Serão aceitos, não havendo a exigência de vínculo a um programa de 
pós-graduação stricto sensu.

Ementa: Refletir sobre concepções de trabalho e formas de organização social, enfocando: 
a) a categoria trabalho nas perspectivas marxista e liberal; b) o trabalho como princípio 
educativo; c) a articulação entre as categorias trabalho, educação e saúde. A disciplina busca 
incentivar a leitura crítica em relação a questões que marcam a sociedade contemporânea.
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CURSOS DE INVERNO 2012

Nota: As disciplinas aqui constantes poderão sofrer alterações em suas datas e/ou 
conteúdos.

A VISUALIDADE DAS INFORMAÇÕES – OFICINA DE PREPARAÇÃO DE APRESENTAÇÕES

Código: ENSP.01.823.1

Professor coordenador: Paulo Roberto Vasconcellos-Silva

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Pré-requisitos: Conhecimentos elementares de acesso à Internet e dos aplicativos MS 
Powerpoint e MS Word

Início: 02/07/2012   Término: 06/07/2012

Dias da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 12h

Vagas: 20 (mínimo de 5 alunos)

Subárea de concentração: Saúde e Sociedade

Ementa:

O curso tem como objetivos: fornecer conteúdos essenciais de comunicação visual e 
organização de ideias para a elaboração de apresentações criativas e fiáveis; apresentar 
princípios conceituais básicos sobre comunicação visual; apresentar técnicas de identificação 
e classificação de imagens e seu impacto simbólico; analisar problemas gráficos resultantes 
do uso inapropriado dos recursos visuais; analisar os vícios mais frequentes das apresentações 
acadêmicas.

COMUNICAÇÃO DE RISCOS À SAúDE E AO AMbIENTE

Código: DL.07.001.1

Professor(es) coordenador(es): Frederico Peres

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 3

Pré-requisito(s): Nenhum

Início: 09/07/2012   Término: 13/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 17h

Vagas: 20 (mínimo de 07 alunos)
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Candidatos externos: Serão aceitos candidatos vinculados a programas de Pós-graduação 
reconhecidos pela Capes.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

Saúde e Ambiente são componentes indissociáveis e intimamente relacionados ao processo 
de desenvolvimento humano. A cada dia, novas tecnologias são desenvolvidas, aumentando a 
gama de fatores de risco e problemas ambientais com decorrências negativas à saúde humana. 
Torna-se necessário, cada vez mais, não apenas conhecer a dimensão dessas situações-
problema, mas aplicar esse conhecimento na melhoria da qualidade de vida e do ambiente 
que nos cerca. E, nessa perspectiva, a comunicação de risco se consolida como importante 
abordagem teórico-metodológica e de prática, voltada a aproximar o conhecimento técnico 
dos grupos populacionais envolvidos com os diversos problemas de Saúde & Ambiente, 
numa perspectiva dialógica e participativa. O presente curso visa apresentar e discutir as 
práticas e teorias da comunicação de riscos aplicadas ao enfrentamento de problemas de 
Saúde & Ambiente. Está baseado na discussão de casos e situações-problema, através dos 
quais se discute e apresenta a comunicação de risco como etapa/referencial de estratégias de 
gerenciamento de riscos à saúde e ao ambiente. A partir da análise dessas situações-problema 
e de material informativo (folders, sinalização de segurança, rótulos de produtos químicos 
etc.), serão focalizados aspectos relacionados a: a) a necessidade do conhecimento prévio 
da percepção de risco dos grupos populacionais específicos como subsídio a elaboração de 
estratégias de comunicação de riscos; b) planejamento, execução e avaliação de iniciativas 
de comunicação de risco; c) métodos e abordagens da comunicação de risco; e d) estudos 
de caso e situações-problema onde a comunicação de risco desempenha papel estratégico na 
gestão socioambiental.

INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO EM SAúDE

Código: DL.04.004.1

Professor(es) coordenador(es):  Marly Marques da Cruz, Elizabeth Moreira dos Santos

Professor(es) colaborador(es): Gisela Cordeiro Pereira Cardoso, Egléubia Andrade de 
Oliveira, Ana Cristina Gonçalves Vaz dos Reis

Carga horária: 45 horas    N.º de créditos: 03

Pré-requisito: estar matriculado em programa de pós-graduação stricto ou lato sensu e/ou 
experiência nos serviços de saúde.

Início: 09/07/2012   Término: 13/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 17h

Vagas: 20
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Subárea de concentração: Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social

Ementa:

A disciplina visa introduzir conteúdos e abordagens que propiciem o desenvolvimento de 
uma terminologia operacional e comum em Monitoramento e Avaliação (M&A). A proposta é 
desenvolver conceitos e tipologias em M&A; os requisitos de avaliabilidade; a noção de foco e 
uso da avaliação de processo, resultado e impacto; os componentes técnicos e estruturais de 
um Programa; os passos para a construção do Modelo Lógico de Programa (MLP) e Modelo 
Operacional de Avaliação (MOA); métodos rápidos em avaliação; apresentar abordagens de 
avaliação e seus aspectos institucionais; compreender as etapas de avaliação de um programa 
e os critérios de metavaliação. A disciplina estará centrada em duas dimensões: as dimensões 
sócio-histórica e técnico-operacional da avaliação, que são tratadas neste como os eixos 
teórico-práticos.

PRODUÇÃO DE ARTIGOS EM SAúDE, TRAbALHO E AMbIENTE

Código: ENSP.07.796.1

Professor(es) coordenador(es): Élida Azevedo Hennington, Jussara Cruz de Brito 

Professor(es) colaborador(es): Liliane Reis Teixeira

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Estar cursando, no mínimo, o 2º ano de doutorado ou de mestrado. Apresentar 
o esboço de um artigo 10 dias antes do início da disciplina.

Início: 02/07/2012   Término: 06/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 17h30min

Vagas: 10

Candidatos externos: serão aceitos apenas egressos dos cursos de mestrado e doutorado da 
ENSP.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

A transformação de uma pesquisa em manuscrito: os passos e os desafios. Orientações gerais 
para a redação de artigos em saúde, trabalho e ambiente: estrutura, estilo e normalização. 
Recursos e ferramentas de trabalho. Aspectos relativos à submissão de manuscritos aos 
periódicos científicos nacionais e internacionais. Elaboração individual de um artigo relativo à 
pesquisa de mestrado ou doutorado.
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TóPICOS EM POLÍTICA DE MEDICAMENTOS

Código: ENSP.01.804.1

Professor(es) coordenador(es): Claudia Garcia Serpa Osorio de Castro, Vera Lúcia Luiza, 
Maria Auxiliadora Oliveira, Elaine Miranda

Professor(es) colaborador(es): Ângela Esher

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): Matrícula em curso stricto sensu ou lato sensu. Para candidatos não 
matriculados em cursos de pós-graduação, apresentar diploma de curso stricto sensu ou lato 
sensu, pregresso. 

Início: 09/07/2012   Término: 20/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 17h

Vagas: 15. O número mínimo para realização do curso será de 03 alunos, externos ou não à 
ENSP. A manutenção do curso a cada ano dependerá do número mínimo de inscrições, bem 
como das determinações da Coordenação do Programa de Pós-Graduação, no âmbito do qual 
a disciplina é oferecida.

Subárea de concentração: Políticas Públicas e Saúde

Ementa:

O uso crescente de medicamentos nas últimas décadas vem motivando seu estudo como 
tecnologias em expansão. Os medicamentos podem ser intervenções terapêuticas custo-
efetivas e, ao mesmo tempo, potenciais fontes de iatrogenias e incremento orçamentário 
em programas, serviços e sistemas de saúde. Como ferramentas clínicas, estão submetidos 
não apenas à pressão dos mercados, à regulação sanitária e econômica, mas também a 
interesses muitas vezes conflitantes. Este é o caso do direito de acesso ao medicamento 
como bem essencial versus o direito da indústria em auferir lucros com sua comercialização. 
Atualmente os medicamentos possuem lugar de destaque nas agendas de governo e são o 
centro de debates no campo da judicialização da saúde. Os medicamentos são ainda possíveis 
indicadores da exclusão em saúde e dos seus determinantes sociais. Tudo isso conforma um 
campo complexo, com diferentes dimensões a serem postuladas, discutidas e analisadas.

Observação: O curso tem regime intensivo e de interação permanente em sala de aula. Há um 
máximo de 3 referências de leitura obrigatória para subsidiar cada tema de aula, que deverão 
ser lidas e preparadas pelos alunos para a aula correspondente. As referências complementares 
subsidiam aspectos específicos de cada tema. As referências obrigatórias estarão disponíveis 
aos alunos, com antecedência, em forma de CD (informações serão enviadas aos matriculados 
por e-mail). A avaliação será realizada por meio dos seguintes componentes: 1) resenha de 
um dos artigos recomendados para leitura obrigatória; 2) avaliação final realizada em sala de 
aula, individual e com consulta,na forma de ensaio, sobre as referências trabalhadas no curso, 
tendo como eixo temas transversais; e 3) assiduidade, leituras e participação em aula.
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DISCIPLINAS DO 2º SEMESTRE 2012
Nota: As disciplinas aqui constantes poderão vir a sofrer alterações em suas datas e/ou 
conteúdos.

A FILOSOFIA DE GEORGES CANGUILHEM: CONTRIbUIÇÕES PARA O ESTUDO DO CAMPO DA SAúDE 
COLETIVA

Código: ENSP.01.824.1

Professor(es) coordenador(es): Dina Czeresnia

Professor(es) colaborador(es): Elvira Maciel, Rafel Malagon Oviedo

Carga horária: 45             N.o de créditos: 03

Pré-requisito: nenhum

Início: 14/08/2012   Término: 06/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira    Horário: 13h às 16h 

Vagas: 15 (mínimo de 5 alunos) 

Candidatos externos: aceitam-se alunos externos, mediante apresentação de curriculum vitae 
e justificativa, a serem analisados.

Subárea de concentração: Saúde e Sociedade

Ementa:

A disciplina aborda a filosofia de Georges Canguilhem e sua importância para a medicina 
e a saúde coletiva contemporâneas. Serão estudados os conceitos de saúde, doença, 
normal, patológico, meio, organismo, vida, mediante a discussão de textos  do autor e de 
comentadores.

A PERSPECTIVA SOCIOANTROPOLóGICA NA PESQUISA EM SAúDE

Código: ENSP.06.729.2

Professor(es) coordenador(es): Simone Monteiro (ENSP/ IOC), Fátima Cecchetto (ENSP)

Professor(es) colaborador(es): liane Portes Vargas (IOC)

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): não há

Início: 21/08/2012   Término: 27/11/2012
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Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h às 17h

Vagas: 10 vagas para PGSP (ENSP) e 10 vagas para PGEBS (IOC)

Candidatos externos: serão aceitos alunos vinculados a programas de pós-graduação.

Subárea de concentração: Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social

Ementa:

Este curso objetiva apresentar e discutir os fundamentos e estratégias metodológicas 
da pesquisa social em saúde, a partir da perspectiva socioantropológica. A disciplina foi 
estruturada em dois eixos. No primeiro, tem-se o propósito de oferecer aporte conceitual que 
permita compreender a diversidade cultural que permeia o processo de interpretação e de 
enfrentamento dos fenômenos relativos à saúde e à doença entre os diferentes grupos sociais. 
No segundo eixo, são discutidos os usos deste instrumental teórico-metodológico na pesquisa 
social a partir da análise de estudos no campo da saúde coletiva e da educação e ensino em 
saúde.

A PRÁTICA DOCENTE EM SAúDE E TRAbALHO

Código: ENSP.07.775.3

Professor(es) coordenador(es): Elomar Christina Vieira Castilho Barill, Kátia Reis

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): conhecimentos básicos de informática e navegação na Internet

Início: 02/08/2012   Término: 04/10/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 14h às 17h

Vagas: 12

Candidatos externos: serão aceitos candidatos vinculados aos programas de pós-graduação 
stricto sensu da Fiocruz e de programas das universidades federais, porém sujeitos à aprovação 
pela Coordenação.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

A disciplina destina-se a capacitar formadores e futuros formadores do campo da Saúde 
dentro de uma visão crítico-reflexiva acerca do papel do professor no exercício da formação 
do trabalhador da saúde, bem como possibilitar o constructo da categoria trabalho em 
sua relação com a saúde, além de instrumentalizá-los para a utilização pedagógica das 
tecnologias virtuais no ensino presencial e a distância. Para tal, estruturamos o programa de 
formação em quatro eixos temáticos: a Educação Permanente em Saúde; mídias e mediações: 
sala de aula, local para aplicação de “velhas” e “novas” tecnologias (ambientes virtuais de 
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aprendizagem, ferramentas de cooperação, pesquisa, jogos); desenvolvimento e organização 
do processo de aprendizagem; o trabalho docente: processo de trabalho e saúde e  a prática 
profissional (processos comunicativos-relacionais) e modelos de avaliação da aprendizagem 
(classificatórios x emancipatórios). Os autores adotados como aporte teórico da disciplina são 
Donald Schon, Antoni Zabala, Maurice Tardiff e Paulo Freire.  Somam-se a estes fundamentos 
o socioconstrutivimo e aprendizagem significativa. Já no que e refere à utilização de recursos 
didáticos, são selecionados alguns recursos da chamada Web 2.0. A disciplina, de caráter 
transversal, busca, portanto, auxiliar o corpo discente em nível stricto sensu a desenvolver 
competências inerentes ao exercício docente voltado para a intencionalidade e transformação 
do cidadão profissional do campo da saúde.

Observação: Metodologicamente, a disciplina prevê a realização de momentos presenciais 
e a distância. Os momentos presenciais (aula presencial) é realizada em uma das salas 
de informática da ENSP, das 14 às 17, uma vez por semana. Na primeira parte destes 
encontros são apresentados e discutidos os marcos teóricos adotados. Na parte seguinte são 
apresentados alguns dos instrumentos virtuais disponíveis na internet sob a ótica didático-
pedagógica. Já os encontros virtuais visam garantir a perenidade do ambiente pedagógico 
que se dá por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), apoiado na tecnologia 
MOODLE, disponibilizado e apoiado pela Coordenação de Educação a Distância (EAD) da 
ENSP/Fiocruz. Através do AVA a comunidade de aprendizagem tem acesso a conteúdos 
multimidiáticos (texto, vídeo, animação), além de participar de atividades síncronas (chat) e 
assíncronas (fóruns de discussão) e realizar atividades didáticas (envio de produções textuais 
e trabalhos em grupos através da ferramentas wiki e google docs). A disciplina ainda trabalha 
com blog e ferramentas de produção e compartilhamento de conteúdos via internet. O sistema 
de avaliação/ avaliação formativa - baseiam-se na participação do aluno nos fóruns de 
discussão semanais, nas pesquisas realizadas na internet, postagens, construção cooperativa, 
realização de uma atividade (individual ou em grupo) e uma auto-avaliação semanais.

ANÁLISE DE INDICADORES SOCIAIS

Código: DL.03.003.1

Professor(es) coordenador(es): Judith Tiomny Fiszon, Eliane Hollanda, Sandra Aparecida 
Venancio de Siqueira

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requitos(s): não há

Início: 14/08/2012   Término: 27/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 10

Subárea de concentração: Políticas Públicas e Saúde
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Ementa:

A disciplina está dividida em três unidades. A primeira objetiva introduzir os alunos na temática 
dos Indicadores Sociais, e situar sua construção e utilização a partir de perspectiva histórica (das 
necessidades básicas ao desenvolvimento humano) e de aspectos metodológicos envolvidos na 
sua construção, suas principais características e tipologias. A segunda problematiza aspectos 
envolvidos na construção e utilização de indicadores sociais nas políticas públicas, a partir 
das alterações no contexto de desenvolvimento econômico e social no país, dando principal 
destaque às questões relativas à redução da pobreza e da desigualdade, a habitação e a 
educação.  A terceira trabalha com os alunos a produção dos dados nacionais, dando ênfase 
aqueles trabalhados pelo IBGE e a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar.

ANÁLISE DE SITUAÇÕES DE SAúDE

Código: DL.04.002.1

Professor(es) coordenador(es):  Paulo Cesar Peiter

Professor(es) colaborador(es): Paulo  Chagastelles Sabroza, Christovam Barcellos, Ângela 
Casanova, Cátia Oliveira, Diego Xavier

Carga horária: 60 horas   N.º de créditos: 04

Pré-requisitos: os alunos deverão ter concluído as disciplinas de “Determinação e Controle 
dos Processos Saúde e Doença” e “Noções de Epidemiologia em Saúde Pública”

Início: 08/08/2012   Término: 14/11/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 8h às 12h

Vagas: 15

Subárea de concentração: Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social

Ementa: 

A disciplina tem como objetivo apresentar e capacitar os alunos em relação as abordagens 
teóricas e metodológicas para a análise de situações de saúde nas suas dimensões temporais 
(historicidade) e espaciais (território). As abordagens teóricas e metodológicas encontram-se 
ancoradas em conceitos sobre processos saúde e doença, território, ambiente e equidade. 
O conteúdo disciplinar será desenvolvido através de procedimentos que se sedimentam nos 
pressupostos didáticos de que “para se aprender, tem que fazer” e de que “é só fazendo, que 
se apreende”. Serão adotados no processo didático-pedagógico estudos de caso de análises 
de situações de saúde nacionais e internacionais, bem como exercícios que permitam aos 
alunos aprender e praticar a partir de temas-problemas em espaços de complexidade diversas. 
Os estudos de caso e exercícios envolverão a articulação de indicadores, relacionados com o 
processo de determinação, com a sua expressão empírica, em termos de condições particulares 
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de vida e de saúde e serão desenvolvidos através de trabalho em grupos, laboratório de 
análise de dados situacionais e seminários, sempre centrados em análises de problemas mais 
relevantes na conjuntura sanitária atual.

APORTES TÉORICO-METODOLóGICOS DA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE EM SAúDE

Código: ENSP.03.832.2

Professor(es) coordenador(es): Vera Lúcia Edais Pepe, Marismary Horsth De Seta

Professor(es) colaborador(es): Marina Ferreira de Noronha. Lenice Gnocchi da Costa Reis

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 09/08/2012   Término: 22/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 15 (mínimo de 05 alunos matriculados em programa de pós-graduação da Fiocruz 
para a realização da disciplina)

Candidatos externos: serão bem-vindos alunos de outros programas de pós-graduação. Alunos 
não-vinculados a Programas de Pós Graduação serão aceitos após avaliação da coordenação 
da disciplina.

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

A disciplina se propõe a apresentar e discutir um conjunto de abordagens, conceitos e métodos 
oriundos do campo da avaliação, importantes para a Saúde Coletiva, com ênfase em aspectos 
da regulação sanitária. Além do enfoque teórico-metodológico da disciplina, a avaliação em 
saúde é tomada a partir de sua potencialidade em contribuir para uma reflexão acerca da 
base tecnocientífica das ações de regulação e gestão (inclusive o processo de construção de 
normas e regulamentos técnicos), ressaltando-se os limites e desafios de sua incorporação 
no Sistema Único de Saúde. A disciplina se organiza com base em seminários, construídos 
por leitura prévia. O debate será estimulado mediante apresentação, pelos alunos, de textos 
conceituais e pesquisas no campo da avaliação. Eles serão debatidos, do ponto de vista 
teórico-metodológico, à luz de bibliografia selecionada.



72

AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO AMbIENTAL E EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCO À SAúDE PúbLICA

Código: ENSP.07.797.1

Professor(es) coordenador(es): Aldo Pacheco Ferreira

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): não há

Início: 09/08/2012   Término: 11/10/2012

Dia(s) da semana: quintas-feiras  Horário: 9h às 12h

Vagas: 15

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a um programa de pós-
graduação, podendo ser lato ou stricto sensu.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

A disciplina tem como objetivo apresentar os mecanismos gerais pelos quais os fatores de 
risco à saúde humana são emitidos ao meio ambiente, entra em contato com a biota e os 
seres humanos, e os efeitos desses fatores de risco, sua avaliação, e medidas de controle, 
eliminação ou redução do risco. O conteúdo programático da disciplina inclui: Tipos de fatores 
ou agentes de risco encontrados no ambiente (químicos, físicos, biológicos). Conhecimento 
de fontes de exposição e as alterações que os agentes de risco causam no meio ambiente 
físico e biológico. Avaliação qualitativa de ambientes: caracterização básica e priorização, 
mapeamento de risco. Noções de análise quantitativa dos agentes e dos efeitos: critério para 
avaliação, critérios para priorização. Fatores que regem a resposta do meio ambiente e dos 
seres humanos quando expostos a estes agentes de risco (resistência e susceptibilidade). 
Análise dos agentes químicos, físicos e biológicos no meio físico ou biológico; técnicas de 
coleta e análise de amostras do meio ambiente ou fluidos humanos. Critérios para escolha de 
amostras. A importância de visitas in loco para avaliação preliminar. Limites de exposição e 
indicadores biológicos de exposição.

AVALIAÇÃO EM SAúDE

Código: DL.04.001.1

Professor(es) coordenador(es): Marly Marques da Cruz, Elizabeth Moreira dos Santos

Professor(es) colaborador(es): Vera Lucia Luiza, Luiz Antonio Bastos Camacho, Margareth 
Crisóstomo Portela, Gisela Cordeiro Pereira Cardoso, Ana Tambeline, Egléubia Andrade de 
Oliveira, Pedro Paulo Magalhães Chrispim

Carga horária: 60 horas    N.º de créditos: 04
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Pré-requisito: Estar matriculado em programa de pós-graduação stricto sensu. Recomenda-
se fortemente que o aluno tenha cursado a disciplina de inverno Introdução à Avaliação em 
Saúde.

Início: 07/08/2012   Término: 27/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 13h

Vagas: 20

Subárea de concentração: Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social

Ementa:

A disciplina busca desenvolver os conceitos, tipologias e abordagens de Monitoramento e 
Avaliação (M&A) aplicadas à saúde pública; a compreensão sobre  papel do M&A na melhoria 
dos programas; a construção de Modelos Lógicos de Programas (MLP), identificando seus 
componentes estratégicos, técnicos e estruturais; o uso do MLP para focalizar os usos da 
avaliação, as perguntas avaliativas e o seu foco (implementação, resultado ou impacto); a 
identificação e análise dos interesses e papéis de stakeholders e as técnicas de consenso em 
avaliação; as semelhanças e diferenças entre modelos operacionais e modelos teóricos em 
avaliação; a caracterização das dimensões (desempenho, acesso, qualidade, integralidade), 
evidências e julgamento na prática avaliativa; método quantitativo e qualitativo e a 
triangulação de métodos em avaliação; método rápido em avaliação; noções sobre avaliação 
econômica; plausibilidade e probabilidade em avaliação; e o conhecimento sobre princípios da 
metavaliação, da prática em processos avaliativos e os aspectos éticos envolvidos neste.  Além 
disso, a proposta da disciplina envolve a discussão do papel dos determinantes programáticos 
e não programáticos (contexto) na hibridização programa-processo avaliativo e nos efeitos 
esperados do programa.

bIOSSEGURANÇA E RESÍDUOS SóLIDOS

Código: ENSP.05.738.1

Professor(es) coordenador(es): Débora Cynamon Kligerman, Telma Abdalla de Oliveira 
Cardoso

Professor(es) colaborador(es): Marli B. M. de Albuquerque Navarro

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisito(s): Nesta disciplina há avaliação de currículo. Serão aceitos candidatos que 
trabalhem com Resíduos de Serviços de Saúde.

Início: 09/08/2012   Término: 22/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 13h às 16h
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Vagas: 30 (mínimo de 05 alunos).

Candidatos externos: Serão aceitos alunos de programas strictu sensu, preferencialmente 
do Programa de Saúde Publica, que exerçam atividades ligadas a Resíduos de Serviços de 
Saúde.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

O conceito de Biossegurança vem sendo cada vez mais difundido, na medida em que 
há o entendimento da responsabilidade do profissional que tem atividades onde há o 
manejo de agentes de risco. A ação desse profissional não se limita à prevenção de 
riscos na execução de suas atividades que geram resíduos sólidos, mas também na 
sua responsabilidade com o ambiente onde as executa e com o ambiente externo e que 
devem estar em conformidade com os princípios da Biossegurança. O curso aborda os 
fatores da complexidade entre ambiente e Biossegurança no contexto da saúde pública, 
considerando fundamental a construção de conhecimento para elaboração de plano 
de gerenciamento de resíduos. Esta disciplina se propõe, então, discutir a interface 
entre duas abordagens: a da Saúde Pública e Ambiental e a da Biossegurança, expondo 
a legislação pertinente, oferecendo subsídios que permitam realizar diagnóstico e/ou 
ações de intervenção, para o correto gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. 
Apresenta as etapas do gerenciamento desses resíduos, abordando a sua classificação, 
identificação, acondicionamento, tratamento, transporte, armazenamento e descarte 
final, à luz da Biossegurança, das legislações sanitárias e ambientais, discutindo sua 
pertinência e apontando soluções.

COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAúDE

Código: DL.02.007.1

Professor(es) coordenador(es): Carlos Augusto Grabois Gadelha

Professor(es) colaborador(es):  Cristiane Quental, José Manuel Santos de Varge Maldonado

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): alunos de pós-graduação ou com experiência nos segmentos do Complexo 
da Saúde

Início: 03/08/2012   Término: 30/11/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira  Horário: 13h às 17h

Vagas: 20 (a disciplina só será oferecida com um  mínimo de 06 alunos inscritos)

Candidatos externos: serão aceitos, desde que observados os pré-requisitos.
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Ementa:

Oferecer conhecimentos teóricos e instrumentais aos alunos para compreender a dinâmica 
econômica e da inovação nos segmentos do complexo industrial da saúde, permitindo articular 
a lógica sanitária com a lógica do desenvolvimento econômico.

Avaliação: Participação em aula e trabalho orientado ao final do curso.

CONCEITOS bÁSICOS EM TEORIA DAS POLÍTICAS PúbLICAS

Código: ENSP.03.743.1

Professor(es) coordenador(es): Silvia Gerschman

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 16/08/2012   Término: 22/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 14h às 17h

Vagas: 20 (mínimo 05 alunos)

Candidatos externos:  Aceitam-se alunos externos, desde que matriculados em programas de 
mestrado ou doutorado.

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

A disciplina trata dos conceitos centrais contemplados pelas teorias fundantes das políticas 
públicas. Partindo das duas maiores construções teóricas da ciência política - o liberalismo 
e o marxismo -, definem-se os alicerces histórico-políticos do desenvolvimento das políticas 
sociais no mundo ocidental. O estudo do surgimento, desenvolvimento e crise do Welfare 
State marca a trajetória da política social. Dentro deste marco conceitual, que vai do conceito 
de cidadania às formulações social-democratas predominantes na segunda década do século 
XX, têm seu lugar específico as políticas de saúde. Sobre estas se debruça a última parte do 
programa.

Metodologia e avaliação: As aulas expositivas demarcarão alguns eixos teórico-metodológico e 
conceituais sobre as linhagens do pensamento clássico e contemporâneo do campo da ciência 
política e das abordagens sobre políticas públicas. Exige-se dos alunos a leitura dos textos 
correspondentes a cada sessão de maneira que possam formular perguntas e trocar ideias 
sobre os conceitos emitidos em cada aula. A avaliação do curso contará com: participação 
dos alunos nas aulas; entrega de uma resenha sobre texto discutido em aula expositiva (a 
ser selecionado pelo professor); entrega - após o fechamento do curso - de um trabalho 
dissertativo, elaborado a partir de um enunciado e que aborde, ao menos, três autores/textos 
apresentados na bibliografia do curso.
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DILEMAS DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAúDE NO bRASIL

Código: ENSP.03.823.2

Professor(es) coordenador(es): Tatiana Wargas de Faria Baptista, Cristiani Vieira Machado, 
Luciana Dias de Lima

Pré-requisito(s): disciplina voltada para alunos de mestrado e doutorado

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 09/08/2012   Término: 29/11/2012

Dia da semana: quinta-feira   Horário: 13h às 17h

Vagas: 25 (mínimo 06 alunos)

Candidatos externos: aceitam-se alunos externos ao Programa

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

A disciplina tem como objetivo central analisar a interferência de aspectos mais gerais 
relacionados ao papel, à organização e à atuação do Estado na condução das políticas e gestão 
do sistema de saúde brasileiro. Para isso, são abordados os seguintes temas: o modelo de 
desenvolvimento e de proteção social, o sistema político (relações entre Poderes, federalismo 
e relações intergovernamentais, sistema de governo e sistema partidário) e as características 
da Administração Pública brasileira.

EPISTEMOLOGIA, MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM SAúDE COLETIVA

Código: ENSP.00.810.1

Professor(es) coordenador(es): Cecília Minayo, Mônica Malta

Professor(es) colaborador(es): Willer Baumgarten Marcondes, Patrícia Constantino, Romeu 
Gomes, André Perissé, Cosme Furtado, Letícia Cardoso, Ednilsa Ramos de Souza

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): disciplina recomendada para doutorandos

Início: 01/08/2012   Término: 28/11/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 40

Candidatos externos: Caso existam vagas disponíveis, poderão ser aceitos alunos vinculados 
a programas de pós-graduação stricto sensu; no entanto, a disciplina tem como público 
prioritário doutorandos vinculados ao Programa de Saúde Pública da ENSP.
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Subárea de concentração: sem vínculos

Ementa:

A disciplina objetiva apresentar e discutir fundamentos epistemológicos e práticos relacionados 
à metodologia da pesquisa em Saúde Coletiva, abordando, de forma interativa, metodologias 
qualitativas e quantitativas. A disciplina é voltada principalmente para doutorandos, com 
a intenção de prepará-los para realizar e coordenar pesquisas de forma independente. A 
disciplina inclui uma combinação de exposições orais, discussões e atividades individuais. 

Avaliação: A avaliação será realizada cotidianamente durante as aulas com tarefas específicas 
demandadas pelos professores. E, ao final da disciplina, por meio da leitura crítica e parecer 
sobre um relatório de pesquisa realizada por meio de triangulação de método. Essa leitura e 
essa avaliação ocorrerão durante o tempo em que a disciplina será ministrada e em grupos 
de cinco doutorandos. 

ESCOLA, CURRÍCULO E FORMAÇÃO EM SAúDE

Código: DL.06.004.1

Professor(es) coordenador(es): Rafael Arouca Höfke Costa

Carga horária: 45 horas    N.o de créditos: 03

Pré-requisito: não há

Início: 07/08/2012   Término: 13/11/2012

Dia da semana: terça-feira   Horário: 9h às 12h

Vagas: 20 (mínimo de 5 alunos)

Candidatos externos: Aceitam-se alunos externos, mediante apresentação de curriculum vitae 
e justificativa, a serem analisados pelo coordenador da disciplina.

Subárea de concentração: Saúde e Sociedade

Ementa

Reconhecendo a escola como um espaço sociocultural e o currículo como a expressão de 
dinâmicas sociais, esta disciplina tem como objetivos apresentar conceitos, categorias e 
perspectivas metodológicas adotados em Sociologia da Educação para apreender escolas e 
currículos como objetos de pesquisa científica e, a partir destes, fomentar reflexões sobre o 
estudo de processos de formação profissional em saúde.
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ESTATÍSTICA I APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS

Código: ENSP.01.796.2

Professor(es) coordenador(es): Mônica Rodrigues Campos

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisito(s): Estatística Básica Orientada às Ciências Sociais em Saúde ou equivalente 
(curso básico de Estatística)

Início: 07/08/2012   Término: 27/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 15 (mínimo de 05 alunos)

Candidatos externos: Preferencialmente, serão aceitos alunos externos vinculados a um 
programa de pós-graduação stricto sensu.

Subárea de concentração: Políticas Públicas e Saúde

Ementa:

O curso tem como objetivo instrumentalizar o aluno na metodologia estatística aplicada 
às Ciências Sociais em Saúde, tendo o seguinte conteúdo: revisão de estatística descritiva 
aplicada à Saúde, distribuições de probabilidade, inferência estatística (estimação, 
propriedades dos estimadores; testes de hipóteses e intervalos de confiança; testes de média, 
variância, independência e correlação); regressão linear e regressão logística. Devido ao 
caráter instrumental da disciplina, as aulas serão tanto teóricas expositivas quanto práticas, 
através de recursos computacionais.

ESTATÍSTICA II

Código: ENSP.03.843.1

Professor(es) coordenador(es): Carla Lourenço Tavares de Andrade

Professor(es) colaborador(es): Liana Wernersbach Pinto

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Estatística I

Início: 03/08/2012   Término: 07/12/2012

Dia(s) da semana: Sexta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 25

Candidatos externos: serão aceitos alunos externos vinculados a algum programa de pós-
graduação.
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Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

A disciplina tem por objetivo instrumentalizar os alunos de mestrado e doutorado com algumas 
técnicas de análise de regressão aplicadas à Saúde Pública. Serão abordados os seguintes 
temas: análise de variância, correlação, modelos de regressão linear simples e múltipla e 
modelos de regressão logística. Espera-se que, ao final, o aluno seja capaz de aplicar essas 
técnicas aos seus projetos de dissertação/tese.

ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO EM SAúDE, TRAbALHO E AMbIENTE: A CONTRIbUIÇÃO DOS MÉTODOS 
QUALITATIVOS

Código: ENSP.07.783.2

Professor(es) coordenador(es): Jussara Cruz de Brito

Professor(es) colaborador(es): Jussara Cruz de Brito, Brani Rozemberg

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): não há

Início: 07/08/2012   Término: 16/10/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 15

Candidatos externos: só serão aceitos alunos externos inscritos em programas de pós-
graduação.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa 

A disciplina visa apresentar estratégias de investigação em saúde, trabalho e ambiente 
mediante a discussão de aspectos conceituais e metodológicos considerados fundamentais 
para análise dos processos de trabalho e das vivências cotidianas dos trabalhadores. Visa 
também tratar de elementos pertinentes ao desenvolvimento de ações de promoção da saúde 
relacionadas à transformação do trabalho e do ambiente. Com essa perspectiva, trata das 
contribuições das ciências sociais, das clínicas do trabalho e de abordagens da produção 
linguageira.

Observação: os alunos da subárea Saúde, Trabalho e Ambiente deverão cursar obrigatoriamente 
uma das duas disciplinas Estratégias de Investigação em Saúde, Trabalho e Ambiente 
(Contribuição dos Métodos Quantitativos ou Contribuição dos Métodos Qualitativos).
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ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO EM SAúDE, TRAbALHO E AMbIENTE: A CONTRIbUIÇÃO DOS MÉTODOS 
QUANTITATIVOS

Código: ENSP.07.784.2

Professor(es) coordenador(es): Rosane Griep

Professor(es) colaborador(es): Maria de Fátima Ramos Moreira, Marcelo Bessa de Freitas

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): não há

Início: 09/10/2012   Término: 27/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 15

Candidatos externos: só serão aceitos alunos externos que participem de programas de pós-
graduação.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa 

A disciplina apresenta as diferentes estratégias utilizadas para apreender e tratar o “objeto” 
de estudo geral da subárea: as relações entre a saúde, o trabalho e o ambiente, considerando 
os modos de produção com a perspectiva de intervenção e de promoção da saúde. Serão 
discutidas noções gerais da utilização de dados quantitativos em saúde, trabalho e ambiente, 
metodologias de vigilância em saúde ambiental e ocupacional, de avaliação de riscos e de 
gestão de áreas contaminadas e passivos ambientais. Também serão abordados na disciplina 
os conceitos de validação de metodologia, de amostragem ambiental e biológica e de fatores 
interferentes nas análises dos indicadores biológicos de exposição.

Observação: os alunos da subárea Saúde, Trabalho e Ambiente deverão cursar obrigatoriamente 
uma das duas disciplinas Estratégias de Investigação em Saúde, Trabalho e Ambiente 
(Contribuição dos Métodos Quantitativos ou Contribuição dos Métodos Qualitativos).

ESTUDOS DE INTEGRALIDADE

Código: ENSP.03.844.1

Professor(es) coordenador(es): Gisele O´Dwyer 

Professor(es) colaborador(es): Carlos Eduardo Estelitta-Lins (ICICT), Regina Daumas, Mônica 
Ramos, Valéria Lino, Inês Reis, Denise Barros, Lucília Elias, André Pereira

Carga horária: 30h   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): disciplina optativa para o os alunos do mestrado acadêmico/doutorado do 
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Programa de Saúde Pública. Obrigatória para os residentes do Programa de Residência Médica 
da Saúde da Família e Comunidade (PRMSFC)

Início: 10/08/2012    Término: 07/12/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira   Horário: 13h às 17h 

Vagas: 15 alunos. Alunos de outros Programas da Escola devem solicitar previamente a 
autorização para inscrição, com justificativa do orientador. 

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde 

Ementa:

Apresentar elementos básicos para a análise da integralidade, um princípio estruturante do 
SUS cuja produção prática é complexa e dependente de variáveis estruturais e de atitudes 
comportamentais. A integralidade é destacada por sua potência para qualificar o cuidado. 
Esse princípio tem sido estudado a partir de três sentidos principais: o da relação indivíduo 
profissional; o da organização e integração dos serviços; e o das respostas governamentais a 
uma necessidade em saúde. Privilegiaremos, para a abordagem nesta disciplina, dois espaços 
de atenção que representam políticas prioritárias e uma resposta governamental a uma 
necessidade em saúde. A atenção básica e o atendimento às urgências. O primeiro é o locus 
privilegiado de vínculo e organiza o acesso à rede de assistência a partir da responsabilização 
por uma população adscrita. A urgência apresenta a especificidade de ser o momento de 
maior anseio e expectativa de atendimento pela população, além de representar o espaço de 
consumo de tecnologias médicas no sentido imaginário e real. Também é um eixo organizativo 
e integrador da rede.

ESTUDOS SOCIAIS SObRE CIÊNCIA E RISCO EM SAúDE

Código: ENSP.01.817.1

Professor(es) coordenador(es): Luis David Castiel

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): não há

Início: 09/08/2012   Término: 06/12/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 13h às 17h

Vagas: 15 (mínimo 05 alunos)

Candidatos externos: serão aceitos alunos externos e os critérios básicos para a sua admissão 
se localizam nos aspectos curriculares que sejam compatíveis com a admissão à disciplina.

Subárea de concentração: Saúde e Sociedade
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Ementa 

Os estudos sociais de ciência e tecnologia (ESCT) se caracterizam por estudar vários aspectos 
das ciências - seus produtos, sua instituições, seus métodos, seu estatuto epistemológico, 
sua linguagem, suas formas de divulgação etc. Os ESCT não se apresentam mediante 
uma configuração disciplinar evidente. É difícil delimitar os limites/fronteiras dos ESCT 
na contemporaneidade ou traçar o mapa de suas ramificações acadêmicas ou poderes 
institucionais e sociopolíticos. Os ESCT não têm interesse em responder o que se entende 
por ciência, mas sim em estudar as formas de operação da ciência. Este aspecto apresenta 
especiais dificuldades que se localizam na crítica de tais estudos se basearem em enfoques 
interpretativos de caráter eminentemente socioantropológico. Até porque seria um contra 
senso se abordar a ciência de modo empiricamente e objetivamente garantido, gerador de 
evidências científicas. Mas, isto não desfaz seu objeto de estudo - os processos de construção 
dos saberes científicos, que se instituem como fatos historicamente situados e não como 
produtos de definições disciplinares. Sob esta perspectiva, na segunda metade, a disciplina 
procura discutir também as perspectivas científicas no âmbito biomédico-epidemiológico em 
relação ao risco. A disciplina tem como objetivos: 1) expor questões conceituais e teóricas do 
campo da filosofia, das ciências humanas e sociais relativas às noções de saúde/doença, risco 
e responsabilidade no campo da saúde; 2) apresentar criticamente aspectos das propostas de 
promoção da saúde e do autocuidado sob o ponto de vista da dos estudos sociais da ciência 
e tecnologia.

GÊNERO, TRAbALHO E SAúDE REPRODUTIVA

Código: ENSP.07.794.1

Professor(es) coordenador(es): Vanda D’Acri  Soares, Regina Helena Simões Barbosa

Professor(es) colaborador(es): Jussara Cruz de Brito,  Sônia Maria Dantas Berger, Tizuko 
Shiraiwa

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): nenhum

Início: 08/08/2012   Término: 28/11/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 9h às 13h

Vagas: 15

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

A disciplina propõe-se a elaborar uma visão sociológica crítica dos Estudos de Gênero, 
Trabalho e Saúde Reprodutiva, no contexto da globalização, das políticas neoliberais e da 
mercantilização da saúde. Serão abordadas as seguintes temáticas: marcos conceituais, 
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históricos e políticos sobre gênero, trabalho e saúde; crítica feminista à ciência e o novo 
paradigma dialético e relacional; ideologias e identidades de gênero; divisão social e sexual 
do trabalho e impactos sobre a saúde; reestruturação produtiva e divisão sexual do trabalho; 
abordagem multidisciplinar das questões e temas da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos 
(assistência ao parto, mortalidade materna, aborto, contracepção, DST/Aids e violência contra 
as mulheres, entre outros).

GESTÃO DO TRAbALHO EM SAúDE NO CONTEXTO DE MUDANÇAS

Código: ENSP.03.826.1

Professor(es) coordenador(es): Maria Helena Machado 

Professor(es) colaborador(es): Neuza Maria Moysés, Márcia Teixeira

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 10/09/2012   Término: 05/11/2012

Dia da semana: segunda-feira   Horário: 9h às 12h

Vagas: 20 (mínimo 05 alunos)

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa: 

A disciplina propõe refletir, a partir de uma abordagem interdisciplinar e multidisciplinar, os 
elementos teóricos e analíticos no campo da teoria da gestão do trabalho no setor público, 
com ênfase na saúde. Serão apresentados os conceitos e categorias fundamentais para a 
análise das relações institucionais no contexto das reformas organizacionais no Sistema Único 
de Saúde e no mundo do trabalho com o advento da reestruturação produtiva e da revolução 
tecnológica.

HISTóRIA DOS SAbERES E POLÍTICAS PúbLICAS EM SAúDE MENTAL

Código: ENSP.03.710.1

Professor(es) coordenador(es) Paulo Amarante 

Professor(es) colaborador(es): Fernando Ferreira Pinto de Freitas

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Início: 07/08/2012   Término: 13/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 20
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Ementa 

Fornecer ao aluno as bases teóricas para a compreensão do processo de reforma psiquiátrica 
evolutivo da apropriação conceitual da loucura/doença mental pela Psiquiatria, assim como 
de suas várias formas de organização institucional e de formulação de políticas públicas de 
saúde mental, indo do modelo clássico pineliano aos modelos contemporâneos de reforma e 
desinstitucionalização com ênfase nas experiências italiana e brasileira.

INFORMÁTICA EM SAúDE II

Código: DL.02.005.1

Professor(es) coordenador(es): Sérgio Pacheco de Oliveira

Professor(es) colaborador(es): Sergio Miranda Freire, Nelson Peixoto Kotowski Filho

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: Informática em Saúde I (disciplina do 1º semestre) ou entrevista com a 
coordenação.

Início: 09/08/2012   Término: 11/10/2012

Dia)s) da semana: quinta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 15

Candidatos externos: serão aceitos, mediante aprovação da coordenação.

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

Fornecer subsídios aos alunos de mestrado e doutorado para um aprofundamento de 
conhecimentos e habilidades nas tecnologias de informática na área da saúde, com objetivo 
de estimular o uso da Informática em Saúde como ferramenta estratégica, gerencial e 
operacional no planejamento e na gestão da saúde. Será ampliada a discussão sobre bases 
dados, padrões, infraestrutura tecnológica para sistemas de informação, gerenciamento da 
informação e tomada de decisão, além de aspectos sobre estratégias e políticas de TI e causas 
de sucesso e fracasso das iniciativas de TI. A disciplina visa estimular a discussão e reflexão 
sobre a Informática em Saúde, colaborando no desenvolvimento de visão crítica construtiva 
por parte dos alunos, além de tentar identificar e estimular futuros pesquisadores na área.
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INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DISCURSO

Código: DL.08.001.1

Professor(es) coordenador(es): Liane Maria Braga da Silveira, Ana Elisa Bastos Figueiredo

Professor(es) colaborador(es): Branca Telles Ribeiro

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): Ser aluno do mestrado ou doutorado

Início: 09/08/2012   Término: 11/10/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 12

Subárea de concentração: Violência e Saúde

Ementa:

Refletir sobre a importância da análise de discurso para profissionais de saúde pública na 
relação do trabalho cotidiano. O discurso será abordado de forma distinta da análise de 
conteúdo. Enfatizar as formas de atravessamento e incompletude do discurso produzido 
no espaço público, urbano, da rua, numa perspectiva histórica, onde a própria história e o 
sujeito são tomados pela ideologia. Abordar o movimento do sujeito, cujo dizer não deriva de 
aprendizado, nem tem sede localizada ou num espaço da mente, ou num sistema fechado, ou 
na circunscrição de um território social. Discutir, igualmente, temas da narrativa antropológica 
e sua relação com análise do discurso do não-verbal e de imagens.

INTRODUÇÃO À PROMOÇÃO DA SAúDE

Código: DL.06.003.1

Professor(es) coordenador(es): Maria de Fátima Lobato Tavares

Professor(es) colaborador(es): Paulo Marchiori Buss, Leila Adesse, Rosa Maria da Rocha

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): estar vinculado ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu da ENSP 
(Mestrado e Doutorado) ou de outras instituições acadêmicas. Candidatos sem vínculo com 
programas de pós-graduação stricto sensu só serão aceitos mediante avaliação da coordenação 
da disciplina, através de entrevista e condicionada à existência de vagas, após preenchimento 
pelos candidatos de Mestrado e Doutorado.

Início: 23/08/2012   Término: 06/12/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 9h às 12h
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Vagas: 15 (mínimo 5 alunos)

Candidatos externos: serão aceitos, desde que respeitado o pré-requisito.

Subáreas de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde; Saúde 
e Sociedade

Ementa:

A presente disciplina visa refletir sobre os marcos conceituais da promoção da saúde, 
articulando-os com o campo da Saúde Pública. Para tanto, analisará as contribuições 
conceituais e metodológicas mais recentes neste campo do conhecimento, assim como 
as principais estratégias para sua implementação. Estimulará também, o debate sobre os 
determinantes sociais  e a articulação de experiências bem sucedidas com as bases conceituais 
da promoção da saúde, enfocando dimensões da avaliação.

Observação: parte do corpo docente desta disciplina é formada por convidados intra e 
interinstituicionais.

INTRODUÇÃO À SAúDE AMbIENTAL E AO SANEAMENTO II

Código: ENSP.05.723.1

Professor(es) coordenador(es): Simone Cynamon Cohen

Professor(es) colaborador(es): Débora Cynamon Kligerman, Telma Abdalla, Renato Gama, 
Moacelio V Silva Filho, Renato Castiglia

Carga horária: 60 horas    N.o de créditos: 04

Pré-requisito: Introdução à Saúde Ambiental e ao Saneamento I

Início: 07/08/2012    Término: 13/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira   Horário: 9h às 13h

Vagas: 15

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu sensu, 
depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

Esta disciplina complementa a disciplina Introdução à Saúde Ambiental e ao Saneamento I 
e também será conduzida com base no princípio da Aprendizagem Baseada em Problemas. 
Nesta disciplina o aluno deverá, a partir do diagnóstico elaborado na disciplina precedente, 
traçar objetivos específicos para cada sistema de saneamento ambiental, considerando a 
especificidade daquela cidade e o cenário de seu desenvolvimento sustentável de médio e 
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longo prazo em termos de aspectos fundamentais: população e habitação; sistema territorial 
e urbano; atividades industriais e agrícolas. Ao término da disciplina o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) da cidade fictícia deverá estar elaborado e, para auxiliar neste 
trabalho, ao longo do semestre ocorrerão algumas conferências sobre temas específicos que 
possam contribuir para a avaliação do material produzido. Durante a disciplina os alunos 
serão organizados em grupos multidisciplinares, tendo por base a proposta de trabalho de tese 
de cada aluno e a experiência de seus orientadores.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos da área de concentração Saneamento 
Ambiental

LEITURAS EM VIOLÊNCIA E SAúDE

Código: ENSP.02.724.1

Professor(es) coordenador(es): Edinilsa Ramos de Souza 

Professor(es) colaborador(es): Patrícia Constantino 

Professor(es) convidado(s): Maria Cecília de Souza Minayo, Suely Ferreira Deslandes, Simone 
Gonçalves de Assis, Corina Mendes, Anna Tereza Miranda Soares de Moura, Queiti Oliveira, 
Liane Maria Braga da Silveira, Marta Silva, Romeu Gomes, Liana Furtado Ximenes, Olga 
Bastos, Miriam Schenker

Pré-requisitos: não há

Carga horária: 45 horas    N.o de créditos: 03

Início: 07/08/2012   Término: 13/11/2012

Dia da semana: terça-feira    Horário: 9h às 12h

Vagas: 15 (mínimo 02  alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos alunos externos vinculados a um programa de pós-
graduação.

Área de concentração: Violência e Saúde

Ementa:

Refletir e aprofundar o conhecimento acerca da violência no campo da saúde pública, 
discutindo do ponto de vista teórico e prático os aspectos socioepidemiológicos, políticos e 
comunicacionais que permeiam as questões relacionadas ao tema.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Violência e Saúde
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LEITURAS PARA COMPREENDER O MERCADO DE TRAbALHO EM SAúDE

Código: ENSP.03.827.1

Professor(es) coordenador(es): Maria Helena Machado 

Professor(es) colaborador(es): Ana Luiza Stiebler Vieira, Eliane dos Santos de Oliveira, Mônica 
Wermelinger

Carga horária: 30 horas    N.o de créditos: 02

Início: 10/09/2012   Término: 12/11/2012

Dia da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 15

Candidatos externos: serão aceitos

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

A disciplina, em formato de leituras orientadas, tem por objetivo contextualizar o campo de 
recursos humanos em saúde e estudar os elementos teóricos e metodológicos adequados para 
entender as profissões de saúde e o Mercado de Trabalho setorial. São abordados os conceitos 
e categorias chaves para compreender as mudanças ocorridas no mercado de trabalho de 
saúde considerando a oferta e a demanda; a sociologia das profissões e os perfis profissionais 
no campo da saúde; a gestão e a regulação do trabalho para a qualidade e fortalecimento do 
SUS.

METODOLOGIA DA PESQUISA SOCIAL II: AS TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO

Código: ENSP.01.730.2

Professor(es) coordenador(es): Marcelo Rasga Moreira

Professor(es) colaborador(es): Fernando Manuel Bessa Ferndandes

Carga horária: 45 horas    N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): não há

Início: 09/08/2012    Término: 29/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira   Horário: 9h às 13h

Vagas: 15 (mínimo 8 alunos)

Candidatos externos: serão aceitos candidatos externos.
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Ementa:

A disciplina busca apresentar e problematizar, dos pontos de vista teórico-conceitual e prático-
operacional, técnicas de levantamento de informação utilizadas em pesquisa social, a saber: 
Observação Participante, Entrevista, Pesquisa Jornalística e Grupos Focais. Pretende-se, ainda, 
fomentar entre os alunos reflexões metodológicas que possam contribuir substancialmente 
para o debate crítico e construtivo acerca das possibilidades, vicissitudes e peculiaridades 
na utilização destas técnicas de pesquisa, assim como para a elaboração e execução de seus 
projetos de pesquisa envolvendo trabalho de campo.

MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA REDAÇÃO DE TESES E ARTIGOS CIENTÍFICOS

Código: DL.05.001.1

Professor(es) coordenador(es): Moaceli o Veranio Silva Filho

Professor(es) colaborador(es): Renato Matos Lopes

Pré-requisito: Nenhum

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 09/08/2012   Término: 06/12/2012

Dia da semana: quinta-feira   Horário: 10h às 12h

Vagas: 30

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu sensu, 
depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

Normas brasileiras e da ENSP para redação de Teses e Monografias. Principais métodos 
computacionais de redação: Editor de Texto, Planilha Eletrônica, Apresentação de Slides. 
Introdução aos métodos computacionais de estatística. Produção e edição de gráficos e 
figuras. Sistemas de revisão e acompanhamento da bibliografia pela Internet. Sistemas de 
comutação de material bibliográfico e acesso aos artigos e teses. Modelos para redação de 
artigos, teses e monografias.

Observação: Além dos encontros presenciais, esta disciplina será oferecida tendo a 
complementação do apoio virtual da Plataforma Moodle disponível em http://aprendersozinho.
com.br. Todos os alunos inscritos receberão uma senha de acesso que será válida até o 
encerramento de sua matrícula, de modo a dar suporte para a redação de artigos e da tese.



90

MICRObIOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA SANITÁRIA E SAúDE AMbIENTAL

Código: DL.05.003.1

Professor(es) coordenador(es): Jaime L. M. Oliveira, Paulo R. Barrocas

Pré-requisito: Nenhum

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 07/08/2012   Término: 09/10/2012

Dia da semana: terça-feira   Horário: 13h às 16h

Vagas: 20 (mínimo de 5 alunos)

Candidatos externos: Preferencialmente serão aceitos alunos matriculados em programas 
strictu senso de áreas afins da engenharia, da microbiologia e do meio ambiente. Alunos de 
programas lato sensu e de outras áreas de atuação deverão enviar suas intenções quanto ao 
interesse em cursar esta disciplina para avaliação pelos docentes.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

Esta disciplina vai abordar os principais mecanismos da microbiologia ambiental aplicados 
no campo da engenharia sanitária como nas diferentes vias metabólicas (aeróbia, anaeróbia e 
fermentativa), na ciclagem do carbono e de nutrientes, o uso de bioindicadores de processo e os 
principais microrganismos patógenos associados ao saneamento. Ela se propõe ainda mostrar 
as diferentes aplicações da microbiologia no campo da biotecnologia em diferentes manejos 
ambientais para restauração da saúde ambiental, como biorremediação, biodegradação, 
biolixiviação, bioacumulação, bioagumentação, entre outros, bem como os fenômenos de 
transferência genômica no ambiente.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SAúDE

Código: ENSP.05.750.1

Professor(es) coordenador(es): Sandra Hacon 

Professor(es) colaborador(es): Paulo Barrocas, Debora Cynamon Kligerman, Renato Castiglia, 
Martha Macedo de Lima Barata 

Pré-requisito: Nenhum

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Início: 13/08/2012   Término: 19/11/2012

Dia da semana: segunda-feira  Horário: 13h30min às 16h30min
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Vagas: 15 (mínimo de 9 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu sensu, 
depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.

Público alvo: Profissionais ligados à área de interesse;

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

A disciplina será realizada no eixo temático de gestão em saúde ambiental e objetiva discutir 
os principais conceitos de mudanças climáticas, vulnerabilidade, impactos socioambientais, 
adaptação e a importância destes temas para a gestão integrada de ambiente e saúde, com 
apresentação de estudos de caso e a construção de indicadores que possam monitorar as 
alterações ambientais e seus impactos na saúde. A disciplina é composta de aulas expositivas, 
com a contextualização dos problemas socioambientais resultantes de mudanças ambientais 
locais, regionais e globais, apresentação e discussão de textos, seminários e estudos de 
caso. 

PARADIGMA DA LINGUAGEM E GESTÃO EM SAúDE

Código: ENSP.03.833.2

Professor(es) coordenador(es): Elizabeth Artmann, Francisco Javier Uribe Rivera

Professor(es) colaborador(es): Juliano de Carvalho Lima

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 14/08/2012   Término: 30/10/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 20 (mínimo de 05 alunos)

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

A Razão Comunicativa de Habermas / A organização como uma rede de conversações. 
As principais classes linguísticas de uma rede organizacional / Interdisciplinaridade, 
Agir Comunicativo e Planejamento /A Escuta (e a indagação) como componentes da fala 
e da negociação / Negociação e argumentação racional / Liderança, Confiança e ações da 
linguagem /Agir Comunicativo, Integralidade e Promoção em Saúde / Humanização e Cultura 
da Comunicação/ Agir Comunicativo e Clínica do Sujeito / Cultura e Gestão Estratégica / Teoria 
da Argumentação e Saúde Pública: aplicações.



92

PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAúDE II

Código: ENSP.03.701.1

Professor(es) coordenador(es): Walter Vieira Mendes Junior, Vera Lúcia Edais Pepe

Professor(es) colaborador(es): Marina Ferreira de Noronha, Monica Silva Martins, Lenice G. 
da  Costa Reis

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito: Ter cursado a disciplina Planejamento e Gestão em Saúde I

Início: 01/08/2012   Término: 28/11/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira (18 sessões) Horário: 9h às 12h30min

Vagas: 25 (máximo)

Candidatos externos: serão aceitos, desde que com vinculação dos mesmos a um programa 
de pós-graduação stricto sensu e após serem preenchidas as vagas dos alunos da subárea de 
Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde.

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

Esta disciplina vem complementar a disciplina de Planejamento e Gestão de Sistemas e 
Serviços de Saúde I, oferecida pelo Departamento de Administração e Planejamento em 
Saúde. Nesta disciplina de Planejamento e Gestão em Saúde II, optou-se por apresentar 
dois blocos de discussão. No primeiro, a utilização de serviços de saúde é o pano de fundo 
para a discussão de alguns fatores macro-determinantes e componentes do sistema e dos 
serviços de saúde brasileiro. Será apresentada uma visão macroeconômica do sistema de 
saúde brasileiro, sua conformação e relações público-privadas, a organização dos serviços de 
saúde, o seu financiamento e o planejamento e gestão de recursos humanos. Serão também 
alvo de discussão, os principais Sistemas de Informação produzidos e/ou utilizados e como 
se interdependem a oferta, a demanda a necessidade e a produção de serviços de saúde. 
No segundo bloco será apresentado o campo da avaliação em saúde com um olhar sobre 
a avaliação de qualidade dos serviços de saúde, de programas, de tecnologias e avaliação 
econômica em saúde. Buscar-se-á, portanto, apresentar instrumentos teóricos e metodológicos 
que auxiliem na construção, organização, planejamento e avaliação dos Sistemas e Serviços 
de Saúde.

Metodologia: O conteúdo será desenvolvimento através de aulas expositivas, mesa-redonda 
e seminários.

Avaliação dos alunos: A avaliação dos alunos considerará os seguintes critérios: trabalho 
individual, apresentação em seminário, participação e frequência.
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Temas: O Sistema de Saúde brasileiro e a Organização dos Serviços de Saúde; Uma perspectiva 
macroeconômica do Sistema de Saúde brasileiro; Financiamento em saúde; O Planejamento 
e Gestão de Recursos Humanos; Sistemas de Informação em saúde; Utilização de serviços de 
saúde; Avaliação em Saúde; Avaliação de Programas em saúde; Avaliação de Qualidade em 
saúde; Avaliação Tecnológica em saúde; Avaliação Econômica em Saúde

POLÍTICAS PúbLICAS E PROTEÇÃO SOCIAL

Código: ENSP.03.001.1

Professor(es) coordenador(es): Nilson do Rosário Costa

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Não há

Início: 11/09/2012   Término: 18/12/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 14h às 17h

Vagas: 15

Candidatos externos: poderão ser aceitos, desde que estejam cursando outra pós-graduação.

Subárea de concentração: Políticas Públicas e Saúde

Ementa:

Discutir o desenvolvimento institucional dos sistemas de proteção social contemporâneos. 
Apresentar os principais dilemas nos modelos de proteção social nas últimas décadas. 
Fornecer evidências sobre a configuração das políticas sociais brasileiras em perspectiva 
histórica e transversal. As Instituições da Proteção Social: Morfologia e Dinâmica do Estado 
de Bem Estar Social; Interpretações do Welfare State; Constituição, Padrões e Tendências do 
Crescimento; As Interpretações da Crise nos anos 1990; Economias Secundárias e a Política 
Social; O Desenvolvimento do Sistema de Proteção Social no Brasil e as Mudanças Recentes. 
Metodologias: Aulas Expositivas, Painel com Especialistas e Trabalho de Grupo. Avaliação: 
Apresentação de trabalho de grupo e prova ou trabalho individual.

POLÍTICAS PúbLICAS E VIOLÊNCIA

Código: ENSP.02.853.1

Professor(es) coordenador(es): Suely Ferreira Deslandes

Professor(es) colaborador(es): Fernanda Mendes Lages Ribeiro, Queiti Batista Moreira 
Oliveira

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02
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Pré-requisito(s): Não há

Início: 10/08/2012   Término: 26/10/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 20

Subárea de concentração: Violência e Saúde

Ementa:

A disciplina discute historicamente a construção de políticas públicas a partir do contexto do  
Estado Moderno. Através de um debate e compreensão das principais correntes teóricas que 
versam sobre o tema, nacional e internacionalmente, objetiva-se problematizar o que são as 
políticas públicas, suas definições e papel na sociedade.  Especial destaque será concedido 
às políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da violência, focalizando sua trajetória 
de construção, atores e grupos envolvidos e processos de implantação, avaliação e controle 
social.

PRINCÍPIOS DA ECOSSAúDE

Código: ENSP.07.792.1

Professor(es) coordenador(es): Maria de Fátima Ramos Moreira, Brani Rozemberg

Professor(es) colaborador(es): Jussara Brito

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): não há

Início: 09/08/2012   Término: 22/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 10

Ementa: 

A investigação com enfoque na ecossaúde que vincula ambiente, sociedade e saúde 
com intervenção. Por meio de uma abordagem sistemática e interdisciplinar, incorpora a 
participação social, sustentabilidade ambiental e equidade social e de gênero, buscando a 
interface entre investigação e ação, na perspectiva de novos conhecimentos, melhoria das 
condições humanas e dos ecossistemas, fortalecimento dos afetados e instituições, avanços 
tecnológicos e melhoria dos programas de políticas públicas, entre outros.
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PRODUÇÃO E SAúDE II

Código: ENSP.07.718.1

Professor(es) coordenador(es): Aldo Pacheco Ferreira

Professor(es) colaborador(es): Ana Maria C. B. Braga, Brani Rozemberg, Marcelo Bessa de 
Freitas,

Pré-requisito(s): nenhum

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 07/08/2012   Término: 13/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 13h

Vagas: 15 (mínimo 05 alunos ENSP)

Candidatos externos: Aceitam-se alunos externos, sem exigência de vinculação dos mesmos a 
um programa de pós-graduação stricto sensu, estando sujeitos à aprovação pela coordenação 
da disciplina.

Subárea de concentração: Saúde, Trabalho e Ambiente

Ementa:

A disciplina tem por objetivo discutir as relações de produção e consumo na sociedade 
atual no plano conceitual e metodológico, a partir de uma visão eco-sócio-sanitária, dando 
ênfase às transformações engendradas pelos diferentes ciclos produtivos tecnológicos e 
industriais do capitalismo e suas consequências nas condições de vida e saúde da população. 
Apresenta, também, os principais condicionantes da atual sociedade de consumo e o papel 
da produção na caracterização do desenvolvimento econômico e social. Serão discutidos 
temas como a evolução tecnológica, a globalização e suas consequências para sociedades em 
desenvolvimento, a intensificação das atividades econômicas, o consumo associado aos estilos 
de vida, o papel da mídia e a influência desse contexto para a saúde e o meio ambiente.

SAúDE URbANA II

Código: ENSP.05.753.1

Professor(es) coordenador(es): Simone Cynamon Cohen, Renato Gama-Rosa Costa

Professor(es) colaborador(es): Antonio Henrique Almeida de Moraes Neto, Marta Pimenta 
Veloso, Paulo Peiter

Pré-requisito: Saúde Urbana I

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Início: 08/08/2012   Término: 14/11/2012
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Dia da semana: quarta-feira    Horário: 9h às 12h

Vagas: 15 (mínimo de 9 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu sensu, 
depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.

Público alvo: Profissionais ligados à área de interesse.

Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

A disciplina realizada no eixo temático de promoção de ambientes saudáveis discute o 
desenvolvimento urbano por meio de abordagens históricas, urbanísticas, físico-geográficas, 
habitacionais e ambientais na sua relação com a saúde. Do ponto de vista histórico e urbano, 
este curso pretende contribuir com as discussões acerca das transformações pelas quais 
passou a saúde pública na virada do século XIX para o século XX, e sua manifestação na cidade. 
Esse período pode ser considerado como o tempo do higienismo, sobretudo na França, cujas 
propostas eram traduzidas na intervenção pública e cuja bibliografia sobre o tema é a mais 
consistente. A população-alvo dessas medidas era, sobretudo, aquela que vivia nas cidades, 
na urbes insalubre, desorganizada. Logo, era preciso controlar essa população, sinônimo de 
desordem na cidade, fosse ela sanitária ou urbana; das condições de trabalho, moradia, 
alimentação e saúde, entre outras. Estas propostas atingiam diretamente o quotidiano das 
pessoas, corporificadas em uma complexa legislação sanitária; na construção de edifícios 
públicos e privados; e na circulação da cidade. Nesse sentido, o estudo das várias ações 
(concursos, projetos arquitetônicos, legislação sanitária, assistência pública) permitirá melhor 
compreender a relação entre saúde e cidade, tanto na Europa como no Brasil. No que se 
refere ao caso brasileiro, o curso privilegiará a especificidade da cidade do Rio de Janeiro, 
em diálogo constante com a produção historiográfica nacional e internacional sobre o tema. 
Sempre que possível serão discutidas fontes primárias.

SEGURANÇA DO PACIENTE

Código: ENSP.03.835.2

Professor(es) coordenador(es): Walter Mendes

Professor(es) colaborador(es): Claudia Travassos, Mônica Martins, Suely Rozenfeld

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: não há

Início: 09/08/2012   Término: 27/09/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 13h às 17h

Vagas: 20 (mínimo de 05 alunos)
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Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

Há décadas estudam-se os riscos aos pacientes relacionados aos serviços de saúde. A 
magnitude das consequências desses riscos para os pacientes, os profissionais e o sistema de 
saúde coloca em relevância a questão da segurança do paciente. A segurança é uma dimensão 
da qualidade do cuidado e objeto de preocupação tanto para o meio acadêmico como para 
os gestores. O objetivo desta disciplina é discutir conceitos e metodologias relacionados à 
qualidade do cuidado, com ênfase na segurança do cuidado prestado aos pacientes e no 
monitoramento de eventos adversos.

SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE DOUTORADO

Código: ENSP.00.803.1

Professor(es) coordenador(es): Maria Cristina Rodrigues Guilam, Virginia Alonso Hortale

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): disciplina exclusiva para alunos de doutorado

Início: 10/08/2012   Término: 29/11/2013

Dia(s) da semana: sexta-feira

Horário: 9h às 12h

Vagas: disciplina exclusiva para alunos de doutorado do Programa de Pós-graduação em 
Saúde Pública, turma 2012.

Ementa:

Os Seminários Avançados constituem um componente essencial do curso de Doutorado e têm 
como principal objetivo estimular a elaboração dos projetos e das teses de doutorado com 
um alto nível acadêmico. Atende, de um lado, à dimensão individual, ao levar em conta a 
especificidade de interesses dos doutorandos; de outro, o trabalho coletivo buscando articular 
saberes específicos com o universo de conhecimento interdisciplinar em torno de temas 
relevantes da saúde pública. Está organizado em duas partes, de modo a contemplar dimensões 
distintas dessa atividade. A primeira parte, realizada no segundo semestre do primeiro ano 
do curso, consta de apresentação de pesquisas dos docentes da ENSP, privilegiando temas de 
interesse para a Saúde Pública, as diversas abordagens teóricas e metodológicas e relato das 
experiências em pesquisa. A segunda parte, realizada durante os terceiro e quarto semestres 
do curso, está estruturada de modo a contemplar o desenvolvimento do projeto de tese dos 
alunos. Serão realizadas sessões em que o aluno apresentará, a partir de um roteiro pré-
definido, os avanços realizados por ele, tendo em vista a preparação para a qualificação do 
projeto no início do 3o ano do Doutorado.
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Observações:

1. Disciplina exclusiva para alunos de doutorado do Programa de Pós-graduação em Saúde 
Pública, turma 2012.

2. As sessões serão distribuídas ao longo do 2o semestre de 2012 (10/08, 24/08, 14/09, 
28/09, 05/10, 19/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11) e 1º e 2º semestres de 2013 
(29/03, 26/04, 24/05, 21/06, 26/07, 23/08, 27/09, 25/10, 22/11, 29/11).

SEMINÁRIOS DE GESTÃO DA CLÍNICA E QUALIDADE DA ATENÇÃO À SAúDE

Código: ENSP.03.829.2

Professor(es) coordenador(es): Margareth Crisóstomo Portela, Sheyla Maria de Lemos Lima

Professor(es) colaborador(es): Mônica Martins, Walter Mendes, Marina Noronha

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Início: 02/08/2012   Término: 22/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira   Horário: 9h às 12h

Vagas: 20 (a disciplina só será oferecida se houver no mínimo 8 alunos inscritos)

Candidatos externos: serão aceitos desde que com vinculação dos mesmos a um programa 
de pós-graduação stricto sensu

Subárea de concentração: Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde

Ementa:

 Introdução  

A gestão das organizações de saúde deve ter como foco a prestação da assistência com 
qualidade, considerada como a atenção certa, no lugar certo e no tempo certo. Para tanto 
precisa basear-se nas evidências científicas e tecnológicas disponíveis acerca de quais são 
as intervenções que poderão trazer maiores benefícios para os pacientes. É disso que se 
ocupa a gestão da clínica possibilitando ao dirigente da organização de saúde fazer uma 
gestão dos fins baseada em evidências. A gestão da clínica utiliza-se de um conjunto de 
tecnologias voltadas para a microgestão das atividades assistenciais/clínicas, tais como as 
diretrizes clínicas, gestão de patologias, gestão do caso, indicadores clínico-assistenciais, etc.,  
de forma a contribuir para a melhoria continua da qualidade da atenção prestada. 

Objetivo

Esta disciplina, em formato de seminário, tem como objetivo a discussão de conceitos, 
práticas e instrumentos da gestão da clínica e da qualidade da atenção como dimensões 
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fundamentais da gestão das organizações de saúde, tendo como eixo orientador a melhoria 
continua de qualidade.

Metodologia 

A disciplina será desenvolvida através de leitura e debate de bibliografia previamente 
selecionada sobre temas relacionados à gestão da clínica e à qualidade da atenção. É 
fundamental, ao longo da disciplina, a leitura prévia dos textos, a participação ativa e a 
reflexão conjunta sobre os assuntos apresentados. Haverá também algumas aulas expositivas 
sobre temas relacionadas à qualidade da atenção e apresentação de experiências relacionadas 
à gestão da clínica.  

Avaliação

O processo de avaliação dos alunos será realizado através da participação nos 
seminários. 

Temas  

Contexto organizacional da atenção à saúde; Utilização dos serviços de saúde; Medicina 
baseada em evidência; Melhoria Contínua de Qualidade; Gestão da Clínica; Avaliação do 
desempenho de serviços de saúde; Indicadores de desempenho do cuidado à saúde; Estudos 
de variações no desempenho de serviços de saúde; Sistemas de classificação de pacientes; 
Diretrizes clínicas; Gestão do Caso e Gestão de Patologias; Gestão do risco; Monitoramento de 
eventos adversos; Auditoria cirúrgica; Uso de ferramentas da gestão da clínica em sistema de 
saúde e serviços de saúde; As redes de atenção à saúde e a gestão da clínica.

Observação: não haverá aulas na semana do feriado de 15 de novembro.

SUbJETIVIDADE, GESTÃO E CUIDADO EM SAúDE.

Código: DL.02.006.1

Professor(es) coordenador(es): Creuza da Silva Azevedo, Marilene de Castilho Sá

Professora convidada: Lilian Miranda (UFFRJ)

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 09/08/2012   Término: 11/10/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 14h às 17h

Vagas: 15 (mínimo 05 alunos)

Candidatos externos: Disciplina oferecida para alunos regularmente matriculados em programas 
de pós-graduação. Demais casos serão analisados pelas coordenadoras da disciplina.
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Ementa:

A disciplina tem por objetivos: a) analisar as implicações dos padrões de sociabilidade e das 
modalidades de subjetivação predominantes na sociedade contemporânea sobre os processos 
coletivos e, particularmente, sobre a gestão e o trabalho em saúde; b) compreender o processo 
organizacional a partir de sua dimensão intersubjetiva, imaginária e inconsciente; c) reconhecer 
a importância dos processos grupais como instância de análise das organizações e suas 
implicações sobre a função de liderança, o trabalho em equipe e o exercício da cooperação; d) 
compreender a característica intersubjetiva do trabalho em saúde e suas consequências sobre 
a produção do cuidado;  e) Compreender a dimensão intersubjetiva do trabalho gerencial; 
f) discutir as possibilidades de utilização da abordagem clínica, de base psicanalítica, para 
a compreensão e intervenção nos processos organizacionais e para a formação em gestão; 
e g) discutir as características da abordagem clínica psicosssociológica e de narrativas de 
vida para a pesquisa. Esta disciplina apoia-se centralmente na Psicossociologia Francesa, na 
abordagem psicanalítica dos processos grupais e na Psicodinâmica do Trabalho.

TEORIA E PESQUISA EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Código: ENSP.01.809.1

Professor(es) coordenador(es): Maria Cecilia de Souza Minayo, Fátima Cecchetto

Carga horária: 45 horas    N.o de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 09/08/2012    Término: 22/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira   Horário: 9h às 12h30min

Vagas: 15 (mínimo 05 alunos)

Candidatos externos: serão aceitos alunos vinculados preferencialmente a um programa de 
pós-graduação.

Área de concentração: Violência e Saúde

Ementa:

As representações sociais são constituídas por elementos estruturantes, passíveis de 
interpretação e sinalizadores da dinâmica, do sentido e da coerência interna de grupos, 
comunidades e instituições sociais. No campo da saúde e da educação em saúde, a temática 
tem influenciado de maneira consistente a agenda de pesquisa e ensino. Neste sentido, o 
curso vem contribuir para aprofundar o debate conceitual e metodológico sobre representações 
sociais, fortalecendo assim a investigação na área de Saúde Pública.
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TERRITóRIO, ECOLOGIA POLÍTICA E JUSTIÇA

Código: ENSP.06.738.1

Professor(es) coordenador(es): Marcelo Firpo de Souza Porto 

Professor(es) colaborador(es): Maurício Monken, Christovam Barcellos

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisito: estar matriculado em programa de pós-graduação stricto sensu

Início: 16/08/2012   Término: 08/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 15

Subárea de concentração: Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social

Ementa:

A disciplina tem por objetivo central analisar problemas de saúde e ambiente a partir das 
contribuições conceituais e operacionais da geografia política e da saúde, da ecologia política, 
da economia ecológica e da justiça ambiental. A disciplina está organizada em torno de quatro 
temáticas: (i) a primeira discute a importância do conceito de território para a saúde coletiva, 
sua conexão com a globalização, as desigualdades sócio-espaciais, a vulnerabilidade sócio-
ambiental e a relação local-global. Também será discutida a relação entre território, cotidiano, 
promoção e vigilância da saúde; (ii) a segunda temática apresenta algumas contribuições da 
ecologia política e da economia ecológica, como metabolismo social e conflitos ecológicos 
distributivos. Tais conceitos visam analisar criticamente a relação entre saúde, ambiente e 
modelos de desenvolvimento; (iii) a terceira enfoca as desigualdades sócio-espaciais e suas 
implicações para a saúde coletiva, sob a ênfase da justiça ambiental. Também será apresentado 
um histórico da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e suas principais lutas nos últimos 
anos no país; (iv) finalmente serão selecionados e aprofundados alguns estudos de casos 
da realidade brasileira envolvendo conflitos sócio-ambientais e implicações para a saúde. 
Tais conflitos decorrem historicamente do modelo de desenvolvimento, como a produção de 
commodities rurais e metálicas, os grandes projetos de infra-estrutura, e o crescimento das 
periferias urbanas.

VIGILÂNCIA DE bASE LAbORATORIAL DE DOENÇAS INFECCIOSAS

Código: DL.01.001.1

Professor(es) coordenador(es): Antonio Nascimento Duarte

Professor(es) colaborador(es): Valmir Laurentino Silva, Adriana Hamond Régua Mangia, 
Joseli Maria da Rocha Nogueira, Rosemere Duarte, Marcos Barbosa de Souza
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Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): não há

Início: 07/08/2012   Término: 18/12/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 15 (mínimo 05 alunos)

Candidatos externos: os candidatos devem estar envolvidos com atividades laboratoriais 
aplicadas ao estudo de doenças infecciosas

Subárea de concentração: Abordagem Ecológica de Doenças Transmissíveis

Ementa:

Abordagem dos princípios fundamentais dos métodos laboratoriais tradicionais, moleculares 
e de inovação tecnológica, empregados no diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias, 
como ferramentas da vigilância epidemiológica e ambiental, com vistas a proporcionar 
uma melhor compreensão do processo saúde-doença e a subsidiar ações de vigilância e 
promoção da saúde. Tópicos específicos nas áreas da parasitologia, entomologia, imunologia 
e microbiologia constituem o eixo de integração temática da disciplina, proporcionando uma 
análise crítica sobre o impacto dos fatores bióticos e abióticos na saúde pública. O processo 
didático e pedagógico será desenvolvido na modalidade presencial incluindo a apresentação 
de seminários e discussões sobre os temas em análise de modo a contribuir para a formação 
do senso crítico científico e a construção de conhecimentos e habilidades específicas da 
área.

VIGILÂNCIA EM SAúDE AMbIENTAL

Código: ENSP.05.749.1

Professor(es) coordenador(es): Debora Cynamon Kligerman 

Professor(es) colaborador(es): Paulo Peiter, Marcelo Bessa, Simone Cynamon Cohen, Paulo 
Barrocas, Moacelio V. Silva Filho, Jaime L. M. Oliveira 

Pré-requisito: Nenhum

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 08/08/2012    Término: 12/12/2012

Dia da semana: quarta-feira   Horário: 9h às 12h

Vagas: 15 (mínimo de 5 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos candidatos externos vinculados a programas strictu sensu, 
depois de preenchidas as vagas da Subárea de Saneamento Ambiental.
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Subárea de concentração: Saneamento Ambiental

Ementa:

Apresentar os conceitos formadores da vigilância em saúde com ênfase na área da saúde 
ambiental, apontando para a necessidade de integração deste objeto na rede de serviços 
de saúde, de acordo com as políticas de descentralização, regionalização e hierarquização. 
Analisar situações-problemas que envolvam questões ambientais e o processo saúde-doença, 
a partir do enfoque da territorialização em saúde, visando a gestão do risco e as ações de 
promoção e proteção das populações humanas e dos ecossistemas. Apresentar o modelo de 
operacionalização da vigilância em saúde a partir da metodologia força motriz-pressão-estado-
exposição/situação-exposição-efeito e ação, apresentando estudos de caso e evidenciando a 
construção de indicadores, a avaliação do risco e a relevância do processo decisório em torno 
das ações de gerenciamento de risco ambiental. 
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SAúDE PúbLICA E MEIO AMbIENTE
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – 1º SEMESTRE 2012

DOUTORADO História da Filosofia•	

MESTRADO (TODAS AS SUBÁREAS) Epi I: Fundamentos do Método Epidemiológico•	

Estatística I: Introdução à Estatística•	

Fundamentos da Toxicologia•	

Saúde e Ambiente: Gestão de Risco e Sustentabilidade•	

Seminários Avançados I (alunos do 1º ano)•	

Seminários Avançados III (alunos do 2º ano)•	

TOXICOLOGIA AMBIENTAL Toxicologia Ambiental•	

SAúDE PúbLICA E MEIO AMbIENTE
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – 2º SEMESTRE 2012

DOUTORADO Seminários de Tese do Doutorado•	

MESTRADO (TODAS AS SUBÁREAS) Saúde Coletiva e Saúde Ambiental: história e •	

paradigmas

Seminários Avançados II•	

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL Epi II: Epidemiologia e Estatística II•	

Epidemiologia e Estatística III•	

TOXICOLOGIA AMBIENTAL Avaliação de Toxicidade•	
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MEIO AMbIENTE
SUMÁRIO

1º semestre
Cursos de Inverno

2º semestre

1º SEMESTRE

01 - Epi I: Fundamentos do Método Epidemiológico, 108

02 - Estatística I: Introdução à Estatística, 108

03 - Fundamentos da Toxicologia, 109

04 - História da Filosofia, 110

05 - Introdução ao Uso de Programas Estatísticos para Análise de Dados, 111

06 - Leituras Orientadas I: epidemiologia de doenças crônicas relacionadas a exposições 
ambientais, 111  

07 - Saúde e Ambiente: gestão de risco e sustentabilidade, 112

08 - Seminários Avançados I, 113

09 - Seminários Avançados III, 113

10 - Toxicologia Ambiental, 114

CURSOS DE INVERNO

11 - Agrotóxicos e seus Impactos sobre a Saúde no Brasil (VII Seminário 

David Capistrano), 115

12 - Ambiente, Saúde e Doença: aspectos filosóficos (VII Seminário David Capistrano), 116

13 - Biologia Molecular Aplicada à Pesquisa Ambiental e ao Diagnóstico Clínico (VII      
        Seminário David Capistrano), 116

14 - Construção e Validação de Instrumentos de Coleta de Dados (Questionários) para  
       Pesquisa em Saúde (VII Seminário David Capistrano), 117

15 - Contaminantes Químicos Ambientais em Águas de Abastecimento Público (VII        
       Seminário David Capistrano), 117

16 - Direito Ambiental e Saúde (VII Seminário David Capistrano), 118

17 - Ecogenotoxicologia e Avaliação da Qualidade Ambiental (VII Seminário David     
       Capistrano), 118

18 - Economia, Saúde e Ambiente (VII Seminário David Capistrano), 119
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19 - Efeitos de Exposições Ambientais no Ciclo de Vida (VII Seminário 
David Capistrano), 120

20 - Estudos de Fauna para Avaliação da Saúde de Ecossistemas (VII Seminário David 
Capistrano), 120

21 - Exposições Ambientais e Distúrbios Neurocomportamentais na Infância (VII Seminário  
       David Capistrano), 121

22 - Genética, Ambiente e Enfermidade (VII Seminário David Capistrano), 121

23 - Metais no Ambiente e na Saúde Humana: aspectos toxicológicos e avaliação de  
       exposição (VII Seminário David Capistrano), 122

24 - Metodologia da Investigação: O Desenho do Projeto (VII Seminário 

David Capistrano), 123

25 - Metodologias de Avaliação de Risco da Exposição Humana à Contaminação Ambiental  
       (VII Seminário David Capistrano), 123

26 - Saúde, Ambiente e Comunicação (VII Seminário David Capistrano), 124

27 - Saúde Ambiental Infantil, 124

28 - Saúde do Trabalhador sob uma Perspectiva de Saúde Ambiental (VII Seminário David  
       Capistrano), 125

29 - Teorias sobre o Método Científico e a Interface coma Pesquisa em Saúde e Ambiente  
       (VII  Seminário David Capistrano), 126

30 - Vigilância Ambiental: aplicação do modelo da OMS (Força Motriz, Pressão, Estado/ 
        Situação, Exposição, Efeito e Ação) - Estudo de casos (VII Seminário 

David Capistrano), 127

2º SEMESTRE

31 - Aspectos Econômicos da Mudança do Clima e Saúde, 128

32 - Avaliação de Toxicidade, 129

33 - Epi II: Epidemiologia e Estatística II, 129

34 - Epidemiologia do Câncer, 130

35 - Epidemiologia e Estatística III, 131

36 - Estudos e Avaliação de Impactos Ambientais, 131

37 - Leituras Orientadas II: epidemiologia de doenças crônicas relacionadas a exposições  
        ambientais, 132

38 - Processos Ecológicos e Saúde, 133

39 - Saúde Coletiva e Saúde Ambiental: história e paradigmas, 133

40 - Seminários Avançados II, 134

41 - Seminários de Tese do Doutorado, 135
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DISCIPLINAS - 1.o SEMESTRE 2012

Nota: As disciplinas abaixo poderão vir a sofrer alterações em suas datas e/ou conteúdos.

EPI I: FUNDAMENTOS DO MÉTODO EPIDEMIOLóGICO

Código: ENSP.90.109.2

Professor(es) coordenador(es): Rosalina Jorge Koifman

Professor(es) colaborador(es): Gina Torres Rego Monteiro, Inês Echenique Mattos

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito: nenhum

Início: 13/03/2012   Término: 21/06/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras Horário: 9h às 12h30min

Vagas: 20

Subárea de concentração: Epidemiologia Ambiental

Ementa:

O objetivo geral desta disciplina é enfocar as bases conceituais da Epidemiologia como método 
de investigação científica e visa instrumentalizar o aluno quanto aos principais delineamentos de 
estudos epidemiológicos, utilização das medidas de freqüência, associação e impacto, introdução 
aos estudos descritivos e analíticos e validade dos estudos epidemiológicos.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do 1º ano de Mestrado de todas as subáreas 
de concentração.

ESTATÍSTICA I: INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Código: ENSP.90.110.2

Professor(es) coordenador(es): Gina Torres Rego Monteiro
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Professor(es) colaborador(es): Takumi Iguchi

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito: nenhum

Início: 06/03/2012   Término: 26/06/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h30min às 17h30min

Vagas: 20

Subárea de concentração: Epidemiologia Ambiental

Ementa:

Proporcionar ao aluno da Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente o conhecimento 
dos fundamentos da estatística aplicada às áreas da saúde. A disciplina busca habilitar o 
aluno a: (a) identificar os diferentes tipos de variáveis usadas em saúde; (b) identificar o 
modo adequado para análise de um conjunto de dados; (c) compreender e utilizar o conceito 
de amostra; (d) formular e aplicar adequadamente um teste de hipóteses; e (e) avaliar e 
interpretar uma correlação entre variáveis.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do 1º ano de Mestrado de todas as subáreas 
de concentração.

FUNDAMENTOS DA TOXICOLOGIA

Código: ENSP.90.147.1

Professor(es) coordenador(es):  Armando Meyer

Professor(es) colaborador(es): Sérgio Rabello Alves

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 06/02/2012   Término: 15/02/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 17h  

Vagas: 30

Subárea de concentração: Toxicologia Ambiental

Ementa:

Introduzir os conceitos básicos de toxicologia, com ênfase nos seguintes aspectos: história 
e objeto da toxicologia; diferentes áreas da toxicologia; interfaces da toxicologia com outras 
áreas, toxicocinética e toxicodinâmica dos xenobióticos; toxicidade aguda; toxicidade de doses 
repetidas; ação tóxica de solventes, metais e agrotóxicos.

Observação: Disciplina obrigatória para alunos do 1º ano de Mestrado de todas as subáreas 
de concentração.
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HISTóRIA DA FILOSOFIA

Código: ENSP.90.148.1

Professor(es) coordenador(es): Fernando Salgueiro Passos Telles

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Início: 09/03/2012   Término: 29/06/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira  Horário: 9h às 13h 

Vagas: 25

Candidatos externos: serão aceitos, sem a exigência de que estejam cursando pós-graduação 
stricto sensu.

Ementa:

Não basta ao homem simplesmente existir. Além dos problemas referentes à necessidade 
de persistir na vida, é específico de nossa espécie especular sobre as causas da existência 
do mundo, bem como sobre a razão de ser de nossa própria existência. De onde viemos e 
para onde vamos? Há alguma finalidade no mundo? Por que existe algo e não nada? Buscar 
respostas a essas questões certamente colocou o Homo sapiens num projeto com objetivos 
mais ambiciosos do que os necessários para somente garantir sua sobrevivência, ainda que a 
esta o mencionado projeto tenha servido. O complexo de rituais e mitos dos povos antigos é 
o registro mais remoto de um tipo de sistema explicativo pautado no pressuposto de que os 
acontecimentos do mundo eram efeitos de causas divinas. A metáfora da união sexual entre 
deuses sustentava uma espécie gênese fantástica para o real. Posteriormente, no século VI 
a.C., aponta-se via alternativa à mitologia. Os gregos da Jônia, ao se afastarem do argumento 
mitológico, inventam a Filosofia e, com ela, a necessidade da justificação racional dos 
argumentos.  A próxima grande revolução cultural do ocidente não esconde a origem grega de 
seus pressupostos, embora tenha acontecido cerca de vinte séculos depois. A modernidade 
propõe novas maneiras para dar fundamento aos discursos com pretensão de verdade, mas 
também examina e critica a própria atividade racional. Nessa disciplina, o caminho escolhido 
é o de estudar determinados pontos da História da Filosofia e demonstrar algumas das 
características desse modelo de cultura. A história do pensamento racional habita o espaço 
produzido pela tensão das noções de “universal” e de “particular”, numa espécie de dialética 
que ainda nos é contemporânea. A ciência, a ética, o direito, a política e a estética são 
alguns dos produtos do mencionado movimento, a ser visto como um tipo de solo para essas 
manifestações de nossa cultura. Vamos apresentar alguns tópicos da História da Filosofia que 
julgamos de interesse para estudantes da área de Saúde Pública e Meio Ambiente.

Objetivos: Abordar os principais pontos da História da Filosofia, nas suas etapas antiga, 
medieval, moderna e contemporânea; demarcar o alcance e as implicações de determinados 
produtos do pensamento ocidental para o campo da Saúde Pública e Meio Ambiente.

Observação:  Disciplina obrigatória para os alunos de Doutorado do programa.
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INTRODUÇÃO AO USO DE PROGRAMAS ESTATÍSTICOS PARA ANÁLISE DE DADOS

Código: ENSP.90.149.1

Professor(es) coordenador(es) : Liliane Reis Teixeira

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito: Epi I: Fundamentos do Método Epidemiológico e Introdução à Estatística (podendo 
estar matriculado ou ter curso equivalente)

Início: 02/05/2012   Término: 27/06/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 15

Ementa:

O objetivo da disciplina é introduzir o uso de pacotes de entrada de dados e de análise 
estatística, com enfoque na área de Saúde Pública e Meio Ambiente, abordando a utilização 
de pacotes estatísticos fundamentais no desenvolvimento das pesquisas dos alunos de pós-
graduação. Durante o curso serão utilizados, principalmente, os programas SPSS e Epi Info 
2000. Durante as aulas serão realizadas discussões teóricas em sala de microinformática. 
Serão enfatizados os seguintes tópicos: construção de banco de dados (planilha Excel/
Windows, Epi Info 2000 e SPSS); consolidação de banco de dados; apresentação de dados 
utilizando gráficos e tabelas; análise estatística de dados paramétricos e não-paramétricos. 
A disciplina está estruturada com aulas práticas em sala de informática. A avaliação será 
realizada por meio de seminário de apresentação de artigo sobre tema relacionado ao banco 
de dados do curso.

LEITURAS ORIENTADAS I: EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS CRÔNICAS RELACIONADAS A EXPOSIÇÕES 
AMbIENTAIS

Código: ENSP.90.126.1

Professor(es) coordenador(es) : Gina Torres Rego Monteiro

Professor(es) colaborador(es): Inês Echenique Mattos, Rosalina Jorge Koifman, Sergio Koifman 

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Pré-requisitos: Fundamentos do Método Epidemiológico (podendo estar matriculado ou ter curso 
equivalente) e capacidade de leitura em inglês

Início: 15/03/2012   Término: 28/06/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 13h30min às 15h30min

Vagas: 20
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Subárea de concentração: Epidemiologia Ambiental

Ementa:

A disciplina visa introduzir o aluno no debate contemporâneo sobre exposições ambientais e 
doenças crônicas por meio da análise de artigos selecionados da literatura científica. Pretende 
promover a leitura crítica de trabalhos que abordem a possível causalidade dessas exposições no 
desenvolvimento de doenças crônicas. O delineamento, a metodologia e a análise dos estudos 
serão particularmente discutidos. São objetivos da disciplina: desenvolver o senso crítico na 
leitura de artigos científicos; discutir, com base nos artigos selecionados, desenhos de estudos 
e adequação dos instrumentos de análise empregados; avaliar os resultados apresentados; 
discutir objetos, desenhos e técnicas pertinentes ao campo; constituir um espaço de diálogo 
e troca de experiências em torno da área de epidemiologia das doenças crônicas associadas a 
exposições ambientais; resumir e criticar resultados de publicações científicas. A avaliação dos 
alunos leva em conta a participação nas aulas e a apreciação, por escrito, de uma análise crítica 
de cada artigo discutido.

Observação: As aulas serão quinzenais.

SAúDE E AMbIENTE: GESTÃO DE RISCO E SUSTENTAbILIDADE

Código: ENSP.90.113.1

Professor(es) coordenador(es): Sandra de Souza Hacon, Aldo Pacheco Ferreira

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Início: 12/03/2012   Término: 25/06/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 30

Candidatos externos: serão aceitos candidatos vinculados a programas de pós-graduação, 
preferencialmente da Fiocruz.

Subárea de concentração: Gestão dos Problemas Ambientais e Promoção da Saúde

Ementa:

A disciplina pretende constituir-se um espaço de reflexão teórico-metodológico em torno de 
conceitos, processos e ferramentas para a gestão integrada de saúde e ambiente. A disciplina 
desenvolver-se-á através de aulas expositivas, discussão de textos, observação e análise de 
experiências, trabalho de campo e seminários sobre temas específicos. A disciplina aborda 
discussões sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e a Política de Saúde Ambiental, 
assim como conceitos e ferramentas básicas sobre: 1. Processos de poluição ambiental; 2. 
Meio ambiente, recursos naturais e saúde pública; 3. Ecossistemas e Saúde Humana; 4. 
Gerenciamento de riscos associados às questões ambientais; 5. Vulnerabilidade de sistemas; 
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6. Técnicas de identificação, análise e controle de riscos ambientais; 7. Percepção e 
comunicação de risco; 8. Avaliação de risco sócio-ambiental e estratégias de gerenciamento.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do 1º ano de Mestrado de todas as subáreas 
de concentração.

SEMINÁRIOS AVANÇADOS I

Código: ENSP.90.114.1

Professor(es) coordenador(es): Inês Echenique Mattos

Professor(es) colaborador(es): Gina Torres Rego Monteiro, Rosalina Jorge Koifman

Carga horária: 30 horas   N.º de créditos: 02

Pré-requisito: estar inscrito no Mestrado do Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente

Início: 19/03/2012   Término: 11/06/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 20

Ementa:

A disciplina tem por objetivo discutir e acompanhar o processo de elaboração do projeto de 
dissertação em conjunto com os orientadores e aprofundar aspectos conceituais das diferentes 
áreas de concentração, propiciando a discussão de objetivos, desenhos e técnicas pertinentes ao 
campo da saúde ambiental, a partir da experiência atual das linhas de pesquisa e de trabalhos 
recentemente publicados na literatura científica.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do 1º ano de Mestrado de todas as subáreas 
de concentração.

SEMINÁRIOS AVANÇADOS III

Código: ENSP.90.129.1

Professor(es) coordenador(es): Rosalina Jorge Koifman

Professor(es) colaborador(es): Elvira Maciel, Armando Meyer, Aldo Pacheco, Sergio Koifman

Carga horária: 15 horas   N.º de créditos: 01

Pré-requisito: estar inscrito no 2º ano do Mestrado do Programa de Saúde Pública e Meio 
Ambiente

Início: 09/04/2012   Término: 24/09/2012
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Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 8h30min às 17h

Vagas: 12

Ementa:

A disciplina tem por objetivo dar continuidade ao processo de acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento da dissertação, aprofundando aspectos metodológicos e propiciando a discussão 
das técnicas utilizadas e dos resultados obtidos, através do debate dos temas da Saúde e Meio 
Ambiente. A disciplina tem por objetivo construir um espaço de diálogo e troca de experiências 
em torno da formulação dos diferentes objetos de estudo, apoiando o desenvolvimento dos 
projetos de dissertação, através de debates de temas relacionados com Saúde e Meio Ambiente. 
Serão apresentados e discutidos os projetos de pesquisa dos mestrandos do 2º ano.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos do 2º ano de Mestrado de todas as subáreas 
de concentração.

TOXICOLOGIA AMbIENTAL

Código: ENSP.90.146.1

Professor(es) coordenador(es): Armando Meyer

Professor(es) colaborador(es): Paula de Novaes Sarcinelli , Sérgio Rabello Alves

Professor(es) convidado(s): Rita Mattos, Jefferson José Oliveira Silva

Carga horária: 60 horas    N.o de créditos: 04

Pré-requisitos: Fundamentos da Toxicologia (estar matriculado)

Início: 08/03/2012    Término: 28/06/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira   Horário: 13h às 17h

Vagas: 30

Ementa:

Discutir as relações entre dose e efeito tóxico; mecanismos subjacentes à ação tóxica; 
toxicocinética (absorção, distribuição, biotransformação e eliminação de xenobióticos); 
toxicidade aguda; toxicidade de doses repetidas; toxicidade genética; carcinogenicidade; 
toxicidade reprodutiva e imunotoxicidade; problemas subjacentes à extrapolação in vitro / in 
vivo entre espécies e entre doses altas e baixas; avaliação de risco de substâncias químicas; 
fundamentos da ecotoxicologia.

Observação: Disciplina obrigatória para os alunos da subárea de concentração Toxicologia 
Ambiental.
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CURSOS DE INVERNO
VII SEMINÁRIO DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO DE ATUALIZAÇÃO 

EM SAÚDE E AMBIENTE 2012

Nota: As disciplinas abaixo poderão vir a sofrer alterações em suas datas e/ou conteúdos.

AGROTóXICOS E SEUS IMPACTOS SObRE A SAúDE NO bRASIL

Código: ENSP.90.150.1

Professor(es) coordenador(es): Armando Meyer

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 09/07/2012   Término: 13/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 8h30min às 14h30min

Vagas: 20 (mínimo 05 alunos)

Ementa:

A agricultura moderna é altamente dependente do uso de agrotóxicos. Ainda que o uso desses 
compostos tenha contribuído para o aumento da produtividade agrícola, diversos problemas 
ambientais e de saúde humana são atribuídos à exposição a tais substâncias. Dentre estes, as 
intoxicações agudas e diversos efeitos crônicos, como câncer, desfechos adversos da gravidez, 
distúrbios neurológicos e endócrinos, têm recebido especial atenção da comunidade científica 
mundial. O uso de agrotóxicos cresce de tal forma acelerada no Brasil que atualmente 
ocupamos a terceira colocação no ranking dos países que mais consomem agrotóxicos no 
mundo. Mesmo assim, estudos que avaliam o impacto do uso destes compostos sobre o 
perfil de morbi-mortalidade no Brasil são raros. Nesta disciplina pretende-se: abordar os 
principais aspectos da relação entre a exposição a agrotóxicos e a saúde humana, com especial 
ênfase no conjunto de informações científicas produzidas com base na população brasileira 
exposta a tais compostos; debater conceitos de saúde ambiental e biologia da conservação; 
avaliar e qualificar as modificações no ambiente de origem antrópica direta ou indireta como 
contaminação, desmatamento, perda de habitats e mudanças climáticas e seus efeitos na 
saúde dos ecossistemas. Serão ainda abordadas as doenças emergentes e reemergentes em 
animais selvagens e suas implicações para a saúde humana e ambiental. Outros assuntos 
incluem o estabelecimento de uma rede de saúde ambiental e sistemas de vigilância. O 
ambiente aqui referido é o natural ou áreas degradadas.
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AMbIENTE, SAúDE E DOENÇA: ASPECTOS FILOSóFICOS

Código: ENSP.90.154.1

Professor(es) coordenador(es): Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 09/07/2012   Término: 20/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 12h

Vagas: 30 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

O curso tem como objetivo apresentar e analisar, numa perspectiva histórica, as concepções 
que fundamentam os saberes acerca da relação entre Ambiente e populações, sobretudo no 
que se refere às condições de saúde e processo de adoecimento. Os filósofos Michel Foucault 
e Georges Canguilhem serão utilizados como referência para a reflexão proposta. A estrutura 
do curso consiste em sessões teóricas (aulas expositivas) e seminários que terão a função de 
aproximar os textos selecionados das questões e problemas ambientais e de saúde pública na 
contemporaneidade.

bIOLOGIA MOLECULAR APLICADA À PESQUISA AMbIENTAL E AO DIAGNóSTICO CLÍNICO

Código: ENSP.90.171.1

Professor(es) coordenador(es): Adriana Sotero Martins, Jesus Pais

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 16/07/2012   Término: 20/07/2012

Dia(s) da semana: segunda e sexta-feira Horário: 9h às 16h

Vagas: 20 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

Com objetivo de discutir as bases das ferramentas de biologia molecular, esta disciplina contará 
com os seguintes tópicos: Estrutura dos ácidos nucléicos e organização nuclear do DNA, 
Estrutura dos genes, Seqüências codificantes e não codificantes, Seqüências regulatórias, 
Elementos de repetição, Elementos de translocação, Polimorfismo alélico, manuseio de DNA, 
Extração de DNA, Quantificação de DNA, Eletroforese em gel de agarose, Tratamento com 
enzimas de restrição, Southern Blot, manuseio de RNA, Cuidados com as amostras para uso 
em pesquisas de biologia molecular, Métodos de extração de RNA, Quantificação de RNA, 
Hibridização de ácidos nucléicos, Construção de sondas.  PCR: Polymerase Chain Reaction, 
Princípios da Técnica, Análise dos produtos de PCR. Aplicações da técnica. Diagnostico 
viral; evolução do diagnostico; RT-PCR; Bancos de seqüências de nucleotídeos e de genes. 
Proteômica, Northern Blot, análise de seqüências e interações com bancos genômicos.
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CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS (QUESTIONÁRIOS) PARA 
PESQUISA EM SAúDE

Código: ENSP.90.169.1

Professor(es) coordenador(es): Gina Torres Rego Monteiro

Assistente do professor: Beatriz Fátima Alves de Oliveira

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Início: 09/07/2012   Término: 13/07/2012

Dia(s) da semana: segunda e sexta-feira Horário: 9h às 12h

Vagas: 20 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

O levantamento de dados por meio de questionários é uma parte essencial no desenvolvimento 
das investigações em saúde. Um bom questionário tem uma lógica interna que se pauta nos 
objetivos do estudo e favorece sua aplicação, tabulação e interpretação. O objetivo deste 
curso é transmitir conhecimentos teóricos e práticos para o processo de elaboração, aplicação 
e avaliação de questionários na área de pesquisa em saúde. O curso pretende abordar 
os seguintes tópicos: questionário como instrumento de pesquisa; desenho e elaboração; 
estruturação; desenvolvimento de instrumentos de medida (itens, escalas, etc.); processo de 
validação; tradução de questionários; pré-teste; métodos de aplicação.

CONTAMINANTES QUÍMICOS AMbIENTAIS EM ÁGUAS DE AbASTECIMENTO PúbLICO

Código: ENSP.90.172.1

Professor(es) coordenador(es): Rubia Kuno

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Início: 09/07/2012   Término: 13/07/2012

Dia(s) da semana: segunda e sexta-feira Horário: 9h às 12h

Vagas: 25 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

1) Introdução: fontes de contaminação da água, principais contaminantes químicos e 
comportamento ambiental. 2) Noções básicas de Toxicologia: efeitos tóxicos, toxicocinética 
e toxicodinâmica. 3) Toxicologia dos contaminantes químicos da água: metais, compostos 
orgânicos, contaminantes emergentes. 4) Avaliação do risco:  Introdução: conceitos de 
risco, hazard e toxicidade e a correlação desses conceitos com as condições de exposição; 
Identificação do perigo; Avaliação dose-resposta; Substâncias com limiar de segurança: dose de 
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referência, fatores de incerteza, NOEL/NOAEL, LOEL/LOAEL, dose de Benchmark; Substâncias 
cancerígenas genotóxicas: fatores de inclinação, classificação de carcinogenicidade de acordo 
com o peso das evidências; Avaliação da exposiçã; Caracterização do risco: derivação de 
critérios de qualidade de água. 5) Legislação: Estabelecimento de padrões de qualidade de 
água; Portaria 518, Resoluções CONAMA 396 e 357.

DIREITO AMbIENTAL E SAúDE

Código: ENSP.90.156.1

Professor(es) coordenador(es): Anaiza Helena Malhardes Miranda

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Início: 23/07/2012   Término: 27/07/2012

Dia(s) da semana: segunda e sexta-feira Horário: 9h às 18h

Vagas: 30 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

Este curso tem como objetivos introduzir o aluno na temática do Direito Ambiental e suas 
implicações para saúde humana, sendo abordados os seguintes conteúdos: (1) Introdução 
ao Direito Ambiental; (2) Princípios da Política Nacional do Meio Ambiente e os Princípios 
da Política Global do Meio Ambiente. O Princípio do direito à qualidade de vida saudável; 
Princípio do acesso eqüitativo aos recursos naturais; Princípio do Usuário-Pagador; Princípio do 
Poluidor - pagador e do Predador - Pagador; Princípio da Precaução e Princípio da Prevenção; 
Princípio da Reparação; Princípio da Informação; Princípio da Participação; (3)  O objeto do 
Direito Ambiental e artigo  225 da Constituição da República; (4) Competência Ambiental: 
Critério de repartição de competências em nível constitucional; competência legislativa, 
competência administrativa e competência judicial; (5) Normas Ambientais Constitucionais 
Gerais - Normas Estaduais do Rio de Janeiro - Normas Municipais e Normas Administrativas; 
(6) Licenciamento e Estudo de Impacto Ambiental; (7) Responsabilidade Civil Ambiental - a 
Lei nº. 6.938/81 e a responsabilidade objetiva; (8) Desafios Futuros - mudanças climáticas 
- reorganização industrial - sustentabilidade ou ecoeficiência? - créditos de carbono: caminho 
ou engodo? (9) O Direito Ambiental e a saúde das populações.

ECOGENOTOXICOLOGIA E  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMbIENTAL

Código: ENSP.90.170.1

Professor(es) coordenador(es): Gisela de Aragão Umbuzero

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01
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Início: 16/07/2012   Término: 20/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 12h

Vagas: 30 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

Os agentes genotóxicos estão distribuídos de forma ubiquitária nas diferentes matrizes 
ambientais formando misturas complexas. O gerenciamento desses agentes químicos é cada 
vez mais importante, devido a sua implicação em várias doenças como câncer, diversas 
doenças hereditárias e alterações na biodiversidade. Somente análises químicas de compostos 
específicos (target analysis) pode não ser suficiente para avaliar adequadamente o perigo de 
amostras de águas superficiais e subterrâneas, do ar atmosférico e dos efluentes de indústrias. 
A inclusão do testes de genotoxicidade, especificamente o ensaio de Salmonella/microsoma 
no monitoramento da qualidade das águas e do ar atmosférico pode ser ferramenta importante 
para a proteção da saúde ambiental. Além disso, a combinação de extrações diferenciais, 
análises químicas e o ensaio Salmonella/microsoma permite identificar classes de compostos 
responsáveis pela genotoxicidade em diferentes matrizes ambientais em estudos de análises 
direcionadas pelo efeito biológico (ADEB).

ECONOMIA, SAúDE E AMbIENTE

Código: ENSP.90.157.1

Professor(es) coordenador(es): Wagner Lopes Soares

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Início: 23/07/2012   Término: 27/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 13h às 16h

Vagas: 20 (mínimo de 03 alunos)

Ementa:

Noções de Economia: equilíbrio de mercado e fontes de desequilíbrio (falhas de mercado). O 
mercado de saúde e o de bens e serviços ambientais. Produto Interno Bruto (PIB). O Mercado 
de serviços de saúde: especificidades. Consequências econômicas das doenças crônicas: 
custo da doença e perspectivas micro e macroeconômica. Racionalidade econômica e falhas 
de mercado: externalidades, comportamento (ir)racional, assimetria de informação. Noções 
de Técnicas de avaliação microeconômica de intervenções sanitárias: custo-efetividade, custo-
utilidade, custo-benefício e custo minimizado. Intervenções custo-efetivas para a prevenção 
das doenças crônicas. Economia e Ecologia: proximidades conceituais. Problema econômico 
ou problema ecológico? Conceitos chave da economia do meio ambiente: externalidades, 
direitos de propriedade, bens públicos, problemas dos caronas. Instrumentos econômicos 
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para política ambiental: comando e controle X incentivos econômicos. Do teorema de Coase 
aos Mercados de Créditos de Carbono. Noções de valoração econômica (aspectos micro e 
macroeconômicos).

EFEITOS DE EXPOSIÇÕES AMbIENTAIS NO CICLO DE VIDA

Código: ENSP.90.140.1

Professor(es) coordenador(es): Sergio Koifman

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Início: 09/07/2012   Término: 13/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 25 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

O objetivo do curso será introduzir o aluno na discussão dos efeitos de exposições ambientais 
no período intra-uterino e suas repercussões ao longo do ciclo de vida.  Serão abordados os 
conceitos de transição demográfica e transição epidemiológica, as bases fetais do envolvidas 
no processo de adoecimento humano, os mecanismos biológicos intra-uterinos associados 
ao desenvolvimento de doenças crônicas, e as contribuições da  Epidemiologia Ambiental  
na investigação de agravos tardios durante o ciclo de vida. Esta prevista a realização de 
seminários com os estudantes voltados para a interpretação de artigos científicos sobre a 
temática analisada.

ESTUDOS DE FAUNA PARA AVALIAÇÃO DA SAúDE DE ECOSSISTEMAS

Código: ENSP.90.137.1

Professor(es) coordenador(es): Salvatore Siciliano

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 16/07/2012   Término: 20/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 17h

Vagas: 25 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

Dar conhecimento de temas de fundamental importância para o entendimento do contexto 
da Gestão de Recursos Naturais, tais como: manejo de fauna selvagem, doenças emergentes 
e reemergentes, contaminação ambiental, degradação: causas e efeitos, erosão genética, 
monitoramento e vigilância em fauna selvagem; Introdução às diferentes zoonoses 
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(tripanossomíases, arboviroses, hantaviroses, esquistossomose, leishmaniose, brucelose) e a 
diversidade de mamíferos silvestres do Brasil a elas associadas; Reservatórios de arboviroses 
e hantaviroses e os principais problemas taxonômicos; Reservatórios de esquistossomes e 
aspectos taxonômicos; Reservatórios de leishmanioses e aspectos taxonômicos; Reservatórios 
de tripanossomíases e aspectos taxonômicos; A importância da coleção de mamíferos no 
conhecimento e controle das zoonoses; A contribuição da taxonomia clássica à molecular 
na vigilância de zooonoses: técnicas para estudos taxonômicos com dados morfológicos, 
citogenéticos, e com seqüências de ADN.

EXPOSIÇÕES AMbIENTAIS E DISTúRbIOS NEUROCOMPORTAMENTAIS NA INFÂNCIA

Código: ENSP.90.158.1

Professor(es) coordenador(es): Cristiane de Oliveira Novaes, Carmen Freire Warden

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 16/07/2012   Término: 27/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 17h

Vagas: 25 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

O objetivo do curso é o de analisar as relações entre exposições ambientais selecionadas, 
como substâncias químicas e metais pesados, e a ocorrência de distúrbios neurocognitivos na 
infância. Os conceitos básicos de desenvolvimento infantil serão abordados numa perspectiva  
multidimensional, além de discutir os principais distúrbios neurocomportamentais descritos 
na clínica. Serão revisados as principais substâncias neurotóxicas, seus possíveis efeitos e 
modos de mensuração adotados na atualidade. Atenção especial será dada às metodologias 
de avaliação do desenvolvimento infantil, bem como de caracterização sócio-ambiental e 
entrevista de campo. Estudos nacionais e internacionais serão analisados através da leitura 
de artigos selecionados e debatidos. A dinâmica do curso será de aulas expositivas, discussão 
de artigos científicos, debates e exercícios.

GENÉTICA, AMbIENTE E ENFERMIDADE

Código: ENSP.90.133.1

Professor(es) coordenador(es): Ilce Ferreira da Silva

Assistente do professor: Sabrina da Silva Santos

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: Epidemiologia I e Estatística I
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Início: 23/07/2012   Término: 27/07/2012

Dia da semana: segunda a sexta-feira Horário: 8h30min às 16h30min

Vagas: 25 (mínimo de 05 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia Ambiental

Ementa:

O objetivo do curso é apresentar os conceitos básicos de Genética e Biologia Molecular, 
bem como discutir suas aplicações crescentes em Saúde Ambiental através dos campos da 
Toxigenética e da Epidemiologia Molecular. A disciplina revisará os conceitos fundamentais da 
Genética, abordando o papel dos polimorfismos genéticos na modulação da suscetibilidade 
durante o processo de metabolização de substâncias químicas, metais e medicamentos, suas 
aplicação na determinação de riscos, a exploração de perfis genéticos na determinação da 
genotoxicidade, o papel do polimorfismo dos genes envolvidos no processo de regulação do 
ciclo celular e resposta imune, e suas implicações para o processo saúde-doença. A dinâmica 
do curso será de aulas expositivas, discussão de artigos científicos e debates.

METAIS NO AMbIENTE E NA SAúDE HUMANA: ASPECTOS TOXICOLóGICOS E AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO

Código: ENSP.90.159.1

Professor(es) coordenador(es): Fernando Barbosa Junior

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Início: 23/07/2012   Término: 27/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 12h

Vagas: 30 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

Dentre as 50 substâncias consideradas mais tóxicas ao ser humano, oito são metais, e dentre 
estes arsênio, mercúrio e chumbo são considerados os mais tóxicos. Entretanto, muitos 
elementos químicos são biologicamente essenciais, tais como selênio, manganês, zinco e 
cobre, fazendo parte da estrutura de várias enzimas importantes. Estes elementos também 
podem se tornar tóxicos com o aumento da dose. Neste sentido, este curso contribuirá para 
a formação de pesquisadores capazes de trabalhar com diversos aspectos da toxicologia e 
da essencialidade de metais, bem como na avaliação básica da deficiência de elementos 
essenciais e no monitoramento de exposição ambiental e ocupacional a elementos químicos 
considerados tóxicos.
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METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO: O DESENHO DO PROJETO

Código: ENSP.90.139.1

Professor(es) coordenador(es): Célia Leitão Ramos, Willer Baumgarten

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): curso superior completo

Início: 23/07/2012   Término: 27/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 17h

Vagas: 25 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

O curso visa contribuir na discussão e disseminação de alguns aspectos fundamentais no 
desenho de um projeto de investigação facilitando, dessa forma, a focalização e o recorte do 
tema a ser estudado. Trabalhar algumas questões que o investigador não pode deixar de lado, 
com ênfase na FOCALIZAÇÃO do objeto a ser estudado. As aulas são expositivas com oficinas 
de trabalho tendo como foco os projetos dos alunos.

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE RISCO DA EXPOSIÇÃO HUMANA À CONTAMINAÇÃO AMbIENTAL

Código: ENSP.90.173.1

Professor(es) coordenador(es): Carmen Freire Warden

Assistente do professor: Adalberto Luiz Miranda Filho

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 16/07/2012   Término: 20/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 16h

Vagas: 30 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

O objetivo do curso é apresentar as metodologias para avaliação de riscos para a saúde 
humana derivados da exposição a contaminantes ambientais. Serão abordados  diferentes 
aspectos da avaliação toxicológica e ambiental desses riscos, mediante o estudo de: 1) 
Agentes ambientais - físicos ou químicos - que possam representar uma ameaça ou potencial 
perigo para a saúde humana quando inadequadamente utilizados, processados, armazenados, 
transportados ou eliminados; 2) Processos de poluição ambiental e exposição humana; 3) 
Gestão de riscos associados à poluição ambiental; 4) Métodos e estratégias de avaliação dos 
riscos para a saúde pública relacionados com os efeitos dos poluentes ambientais: benefícios 
e limitações; 5) Métodos de intervenção e de gestão ambiental para mitigação ou prevenção 
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da exposição e dos efeitos à saúde humana; 6) Acidentes de poluição ambiental de interesse 
ocorridos no âmbito nacional e internacional.

SAúDE, AMbIENTE E COMUNICAÇÃO

Código: ENSP.90.160.1

Professor(es) coordenador(es): Cláudia Jurberg

Professor(es) colaborador(es): Ana Cristina da Matta Furniel, Maria Inês Rodrigues

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Início: 09/07/2012   Término: 13/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 8h30min às 12h30min

Vagas: 25 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

A questão ambiental tem ganhado cada vez mais espaço na mídia impressa e eletrônica. A 
globalização das mudanças ambientais aumentou tanto os riscos para o planeta, refletidas, por 
exemplo, nas mudanças climáticas, quanto os riscos a saúde, elevando a carga de doenças em 
conseqüência de fatores ambientais. Nesse contexto, a comunicação adquire um importante 
papel tanto para a difusão da problemática saúde e ambiente, quanto para a divulgação 
científica do tema. Profissionais da área de comunicação e da saúde têm se dedicado à 
análise do papel da comunicação para a temática do meio ambiente e da qualidade de vida. O 
objetivo da disciplina é trabalhar de forma integrada e interdisciplinar as diversas ferramentas 
de comunicação enquanto recursos facilitadores para a disseminação das questões referentes 
à saúde e meio ambiente propondo uma leitura crítica dos diferentes meios de comunicação 
e formas alternativas de divulgação, tais como redes sociais e portais.

Observação: Disciplina com aulas teóricas e painéis com convidados da área de 
comunicação.

SAúDE AMbIENTAL INFANTIL

Código: ENSP.90.174.1

Professor(es) coordenador(es): Sergio Koifman

Carga horária: 15 horas                                    N.o de créditos: 01

Início: 16/07/2012                                          Término: 20/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira             Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 30 (mínimo de 05 alunos)
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Ementa:

Tanto o organismo fetal como o da criança apresentam características peculiares de  
desenvolvimento  que os diferenciam  daquele do indivíduo adulto quanto à sua capacidade 
de interagir com o meio ambiente circundante.  Neste sentido, seus sistemas endócrino, 
imunológico e a capacidade de metabolização de substâncias xenobióticas encontram-se 
menos desenvolvidos, tornando a criança particularmente sensível às exposições ambientais. 
Desta maneira, a exposição a diversas substâncias químicas, aos  metais pesados, à poluição 
do ar, à radiação, entre outros, pode acarretar efeitos importantes na infância, com repercussões 
imediatas e a longo prazo em seu estado de saúde. Esta disciplina tem como objetivo explorar 
os efeitos das diversas exposições ambientais  durante o período intra-uterino e na infância 
sobre a saúde da criança e, desta maneira, contribuir para a formulação de propostas de 
intervenção em nível coletivo para o controle de danos a elas associados.

SAúDE DO TRAbALHADOR SOb UMA PERSPECTIVA  DE SAúDE AMbIENTAL

Código: ENSP.90.165.1

Professor(es) coordenador(es): René Mendes,  Elisabeth Dias

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 23/07/2012   Término: 27/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 8h30min às 16h30min

Vagas: 60 (mínimo de 03 alunos)

Ementa:

 Sumário histórico da constituição dos campos da “Saúde do Trabalhador”, “Saúde Ocupacional”, 
“Medicina do Trabalho”, “Saúde e Segurança no/do Trabalho” e outras denominações: 
semelhanças e diferenças conceituais; tendências e perspectivas. Trabalho, emprego e renda 
como “determinantes sociais” de saúde e doença da população geral e dos trabalhadores, em 
especial. Contribuições da “epidemiologia social”. Exemplos de estudos brasileiros clássicos.  
Qualidade das condições e dos ambientes de trabalho na determinação de agravos à saúde dos 
trabalhadores. Sistematização e taxonomia. Marcos legais vigentes. Estratégias e ferramentas 
de avaliação da qualidade das condições e dos ambientes de trabalho. Estratégias e ferramentas 
de detecção dos agravos à saúde dos trabalhadores. Gestão das informações sobre condições 
e ambientes de trabalho e sobre saúde dos trabalhadores. Noções de vigilância da saúde dos 
trabalhadores. Interfaces entre a “Saúde do Trabalhador” e a “Saúde Ambiental”: origem e 
natureza dos fatores de risco; a questão da “exposição” de pessoas e populações vulneráveis; 
semelhanças e diferenças; o raciocínio clínico-individual e o coletivo-epidemiológico. Noções 
de avaliações ambientais nos locais de trabalho, avaliações na comunidade e avaliação de 
risco à saúde. A questão quantitativa, doses e limites de exposição. Interfaces da Toxicologia 
com a Epidemiologia. Alguns problemas especiais: substâncias químicas mutagênicas, 
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teratogênicas, carcinogênicas, poluentes persistentes; asbesto/amianto e outros.  Políticas 
públicas de Saúde do Trabalhador sob uma Perspectiva Ambiental: evolução das abordagens; 
princípios orientadores; normas internacionais; o Princípio da Precaução. Aplicabilidade 
dos princípios e diretrizes prevalentes na área de Meio Ambiente (geral) na abordagem dos 
ambientes de trabalho: tendências recentes; jurisprudência; “termos de ajustamento de 
conduta” (TACs). Tendências e perspectivas internacionais e no Brasil.

TEORIAS SObRE O MÉTODO CIENTÍFICO E A INTERFACE COM A PESQUISA EM SAúDE E AMbIENTE

Código: ENSP.90.161.1

Professor(es) coordenador(es): Fernando Salgueiro Passos Telles

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 09/07/2012   Término: 20/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 25 (ínimo de 03 alunos)

Ementa:

Para analisar criticamente qualquer discurso, devemos nos valer de outra espécie de discurso, 
exterior e independente do discurso a ser avaliado. Para analisar o discurso científico se 
faz necessário lançar mão de outro discurso que não pode ele próprio ser ciência, mas 
metaciência. Tal é o sentido do termo - Epistemologia, isto é, o ramo da Filosofia cujo objeto 
de estudo é a própria ciência. Assim, de uma maneira simplificada, cabe à ciência o escrutínio 
dos fatos do mundo. À Epistemologia, por seu turno, compete a avaliação da legitimidade da 
ciência em sua pretensão de produzir conhecimento legítimo a respeito dos fatos do mundo. 
O caminho escolhido é o de estudar determinados pontos da História da Filosofia com ênfase 
em certas teorias do conhecimento. Tomaremos como base as teses metodológicas propostas 
pela Filosofia da Ciência do século XX, cuja tarefa tem sido a de fornecer instrumentos para 
a análise racional, aceitação e eliminação de teorias científicas. Com tais instrumentos 
metodológicos tentaremos demonstrar as diferenças, semelhanças, bem como os arranjos 
hierárquicos dos argumentos com pretensão de verdade no campo da saúde vinculado aos 
fenômenos do meio ambiente.
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VIGILÂNCIA AMbIENTAL: APLICAÇÃO DO MODELO  DA OMS  (FORÇA MOTRIZ, PRESSÃO, ESTADO/
SITUAÇÃO, EXPOSIÇÃO, EFEITO E AÇÃO) – ESTUDO DE CASOS

Código: ENSP.90.166.2

Professor (es) coordenador(es): Hermano Albuquerque de Castro

Assistente do professor: Cyro Novello Haddad

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Início: 09/07/2012   Término: 13/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 12h

Vagas: 30 (mínimo de 05 alunos)

Ementa:

A disciplina abordará as relações entre saúde e ambiente sob a ótica da vigilância em saúde. Será 
apresentada a estrutura e o modelo adotado pela OMS, denominado de matriz de indicadores 
que incluem as forças motrizes que geram pressões ambientais, criando mudanças no estado do 
meio ambiente e, consequentemente, contribuindo para exposições humanas. Efeitos na saúde 
são o resultado final dessa complexa rede de eventos o que possibilita o desenvolvimento de 
ações. Serão utilizados dois importantes contaminantes ambientais, o amianto e o agrotóxico, 
como estudo de casos para a construção da matriz de indicadores. Serão trabalhados todos os 
determinantes do processo saúde-doença com abordagem sócio-ambiental e eco-sanitária no 
modelo. Ao final do curso o aluno deverá apresentar uma matriz de indicadores para situação 
problema relacionada aos seus objetos de estudo.
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DISCIPLINAS – 2.o SEMESTRE 2012

Nota: As disciplinas abaixo poderão vir a sofrer alterações em suas datas e/ou conteúdos.

ASPECTOS ECONÔMICOS DA MUDANÇA DO CLIMA E SAúDE

Código: ENSP.90.168.1

Professor(es) coordenador(es): Martha Barata

Professor(es) colaborador(es): Pedro Ninon

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): Nenhum

Início: 09/08/2012   Término: 27/09/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 13h às 17h

Vagas: 15 (mínimo de 06 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos, desde que com vinculação dos mesmos a um programa 
de pós-graduação stricto sensu e/ou tenham vinculação com a disciplina apresentada, mas 
após criteriosa seleção.

Ementa:

A disciplina tem por objetivo discutir os principais conceitos econômicos aplicáveis a gestão 
da saúde ambiental, dando ênfase a questões que envolvem a mudança do clima e a saúde 
ambiental. Para tanto será avaliado com os alunos o instrumental teórico necessário para 
compreender a dinâmica dos movimentos de oferta de recursos naturais nas economias de 
mercado, modelos de crescimento econômico; economia da poluição: externalidades; teorema 
de Coase: princípio do poluidor-pagador; instrumentos econômicos, valoração dos recursos 
naturais e de danos causados ao meio ambiente: principais técnicas de valoração empregadas 
na análise econômica do meio ambiente; métodos de quantificação física e valoração monetária 
de custos da saúde ambiental, conferências das partes e os acordos do clima, economia verde 
e saúde, estudos de casos práticos.
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AVALIAÇÃO DE TOXICIDADE

Código: ENSP.90.100.1

Professor(es) coordenador(es): Paula de Novaes Sarcinelli

Professor(es) colaborador(es): Sérgio Rabello Alves

Professor(es) convidado(s): Rita Mattos

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): Toxicologia Ambiental (podendo estar matriculado)

Início: 09/08/2012   Término: 22/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 8h às 12h

Vagas: 15

Ementa:

Discutir os processos bioquímicos de toxicidade, as metodologias utilizadas na avaliação do 
potencial tóxico de agentes químicos, com ênfase nos testes in vivo e in vitro empregados nos 
diversos modelos utilizados para este fim. Fundamentar o uso de indicadores biológicos de 
efeito como representantes de alvos biológicos primários, efeitos mutagênicos e carcinogênicos. 
Discutir os métodos de avaliação de toxicidade a misturas de substâncias químicas.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos da subárea de concentraçãoToxicologia 
Ambiental.

EPI II: EPIDEMIOLOGIA E ESTATÍSTICA II

Código: ENSP.90.107.2

Professor(es) coordenador(es): Gina Torres Rego Monteiro

Professor(es) colaborador(es): Inês Echenique Mattos, Sergio Koifman

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: Epi I: Fundamentos do Método Epidemiológico e Introdução à Estatística (ou 
curso equivalente)

Início: 07/08/2012   Término: 25/09/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 8h30min às 12h30min

Vagas: 15

Subárea de concentração: Epidemiologia Ambiental
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Ementa:

Introduzir as bases operacionais da Epidemiologia e da Estatística como ferramentas de 
investigação científica indispensáveis ao estudo da origem, da evolução e do controle dos 
problemas de saúde. A disciplina pretende abordar diferentes técnicas de análise de validade de 
estudos epidemiológicos analíticos e tópicos referentes à análise de tendências, componentes 
principais, fatorial e agrupamentos (clusters).

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do 1º ano de Mestrado da subárea de 
concentração Epidemiologia Ambiental.

EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER

Código: ENSP.90.105.1

Professor(es) coordenador(es): Rosalina Jorge Koifman

Professor(es) colaborador(es): Gina Torres Rego Monteiro, Inês Echenique Mattos

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): Fundamentos do Método Epidemiológico (ou curso equivalente)

Início: 02/10/2012    Término: 27/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 16h30min

Vagas: 20

Subárea de concentração: Epidemiologia Ambiental

Ementa:

Introduzir o aluno na discussão dos conceitos multidisciplinares relacionados à carcinogênese 
e à análise epidemiológica do câncer, enfatizando os aspectos metodológicos necessários ao 
delineamento e à interpretação de resultados de estudos ocupacionais, clínico-epidemiológicos 
e populacionais, avaliando a sobrevida e os fatores de risco ambientais e genéticos. O curso 
terá conteúdos teóricos e práticos, através da utilização de programas de computação no 
desenvolvimento de modelos de interpretação dos problemas analisados.

Observação: A disciplina está estruturada com aulas práticas em sala de informática, no 
período da tarde.
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EPIDEMIOLOGIA E ESTATÍSTICA III

Código: ENSP.90.128.2

Professor(es) coordenador(es): Inês Echenique Mattos

Professor(es) colaborador(es): Sergio Koifman, Gina Torres Rego Monteiro

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: Epi I: Fundamentos do Método Epidemiológico e Introdução à Estatística 
(podendo estar matriculado ou ter curso equivalente)

Início: 09/10/2012   Término: 27/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 8h30min às 12h30min

Vagas: 20

Subárea de concentração: Epidemiologia Ambiental

Ementa:

Discutir os conceitos multidisciplinares relacionados à análise metodológica e  interpretação 
dos resultados de estudos de coortes, estudos caso-controle e estudos observacionais híbridos. 
A disciplina terá conteúdos teóricos e práticos, incluindo a discussão de artigos científicos, com 
objetivo de desenvolver a crítica científica quanto à validade dos estudos observacionais.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do 1º ano de Mestrado da subárea de 
concentração Epidemiologia Ambiental.

ESTUDOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMbIENTAIS

Código: ENSP.90.134.1

Professor(es) coordenador(es): Aldo Pacheco Ferreira

Carga horária: 30 horas   N.º de créditos: 02

Início: 10/08/2012   Término: 09/11/2012

Dia da semana: sexta-feira   Horário: 9h às 12h

Vagas: 20

Subárea de concentração: Gestão dos Problemas Ambientais e Promoção da Saúde

Ementa:

O Sistema Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente. Métodos e 
técnicas de estudo de impacto ambiental. Objetivos da aplicação dos métodos. Descrição 
e apresentação dos fundamentos das metodologias de avaliação ambiental. Critérios para a 
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seleção de metodologias. Características desejáveis de um bom método. Matrizes de interação. 
Desenvolvimento e análise crítica de EIA /RIMAs. Exercícios de aplicação.

LEITURAS ORIENTADAS II: EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS CRÔNICAS RELACIONADAS A EXPOSIÇÕES 
AMbIENTAIS

Código: ENSP.90.127.1

Professor(es) coordenador(es) : Gina Torres Rego Monteiro

Professor(es) colaborador(es): Inês E. Mattos, Rosalina Jorge Koifman, Sergio Koifman

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Pré-requisitos: Fundamentos do Método Epidemiológico (ou curso equivalente) e capacidade de 
leitura em inglês

Início: 09/08/2012   Término: 22/11/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 13h30min às 15h30min

Vagas: 20

Subárea de concentração: Epidemiologia Ambiental

Ementa:

A disciplina visa estimular o aluno a aprofundar o conhecimento da relação entre 
exposições ambientais e grupos populacionais por meio de leitura e análise crítica de artigos 
selecionados da literatura científica que abordem a possível causalidade de tais exposições 
no desenvolvimento de doenças crônicas. O delineamento, a metodologia e a análise dos 
estudos serão particularmente discutidos. A disciplina tem por objetivo geral desenvolver o 
senso crítico na leitura de artigos científicos, discutindo seus delineamentos e a adequação 
dos instrumentos de análise empregados. São objetivos específicos: avaliar os resultados 
relatados levando em consideração o objetivo, a metodologia e o desenvolvimento dos 
trabalhos apresentados; propiciar a discussão de objetos e delineamentos de estudos das 
áreas temáticas dos projetos em andamento de mestrado e doutorado, a partir de trabalhos 
recentes publicados na literatura nacional e internacional; constituir um espaço de diálogo e 
troca de experiências em torno da área de epidemiologia das doenças crônicas associadas a 
exposições ambientais; resumir e criticar resultados de publicações científicas. A avaliação dos 
alunos leva em conta a participação nas aulas e a apreciação, por escrito, de uma análise crítica 
de cada artigo discutido.

Observação: As aulas serão quinzenais e a disciplina tem periodiciade bienal.
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PROCESSOS ECOLóGICOS E SAúDE

Código: ENSP.90.111.1

Professor(es) coordenador(es) : Salvatore Siciliano, Cibele R. Bonvicino

Professor(es) colaborador(es): Aldo Pacheco Ferreira, Luciano M. Lima

Carga horária: 45 horas    N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): nenhum

Início: 09/08/2012    Término: 25/10/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira   Horário: 9h às 12h

Vagas: 20

Candidatos externos: serão aceitos candidatos vinculados a programas de pós-graduação, 
preferencialmente da Fiocruz.

Subárea de concentração: Gestão dos Problemas Ambientais e Promoção da Saúde

Ementa:

A disciplina pretende constituir-se em espaço de reflexão e discussões em torno dos processos 
ecológicos e de saúde. A disciplina desenvolver-se-á através de aulas expositivas, discussão 
de textos, observação e análise de experiências, seminários gerais e oficinas. Pontos a serem 
abordados: Bioindicadores da qualidade de saúde dos ecossistemas: papel estratégico 
dos organismos como indicadores; Rede de monitoramento em saúde silvestre; Utilização 
sustentável da biodiversidade. Conservação da biodiversidade e saúde.

SAúDE COLETIVA E SAúDE AMbIENTAL: HISTóRIA E PARADIGMAS

Código: ENSP.90.112.1

Professor(es) coordenador(es): Elvira Maciel

Professor(es) colaborador(es): Fernando Telles

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Início: 13/08/2012   Término: 29/10/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 9h às 12h30min

Vagas: 25
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Ementa:

O objetivo da disciplina é apresentar as dimensões conceituais, históricas, sociais e ambientais 
relativas às origens e desenvolvimento do campo da Saúde Pública. O curso é estruturado em 
três módulos. O primeiro diz respeito ao contexto histórico do surgimento da Saúde Pública, 
ressaltando as concepções vigentes acerca da relação entre saúde e ambiente. O segundo 
módulo enfoca os conceitos que embasam a produção de conhecimentos em saúde pública, 
considerando como referenciais o “modelo biomédico”, o “método epidemiológico” e a “teoria 
social”. O terceiro módulo aborda as políticas públicas de saúde e a política ambiental no 
Brasil, ressaltando-se o estudo da relação entre problemas ambientais, condições de saúde, 
vulnerabilidade e adoecimento.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do 1º ano de Mestrado de todas as subáreas 
de concentração.

SEMINÁRIOS AVANÇADOS II

Código: ENSP.90.115.1

Professor(es) coordenador(es): Gina Torres Rego Monteiro

Professor(es) colaborador(es): Rosalina Jorge Koifman, Inês Echenique Mattos, Sergio 
Koifman

Carga horária: 30 horas   N.º de créditos: 02

Pré-requisito: estar inscrito no Mestrado do Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente

Início: 03/09/2012   Término: 19/11/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 20

Ementa:

A disciplina tem por objetivo dar continuidade ao processo de acompanhamento da elaboração 
do projeto de dissertação em conjunto com os orientadores, assim como aprofundar aspectos 
metodológicos das diferentes áreas de concentração, propiciando a discussão de objetivos, 
desenhos e técnicas pertinentes ao campo da saúde ambiental, a partir da experiência atual das 
linhas de pesquisa e de trabalhos recentemente publicados na literatura científica.

Observação: disciplina obrigatória para os alunos do 1º ano de Mestrado de todas as subáreas 
de concentração.
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SEMINÁRIOS DE TESE DO DOUTORADO

Código: ENSP.90.116.3

Professor(es) coordenador(es): Sergio Koifman

Professor(es) colaborador(es): Fernando Salgueiro Passos Telles

Carga horária: 60 horas    N.o de créditos: 04

Pré-requisito: Estar inscrito no curso de Doutorado do Programa

Início: 03/08/2012    Término: 30/11/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira   Horário: 13h às 17h

Vagas: 15

Ementa:

A disciplina de Seminários de Tese do Doutorado é uma atividade destinada ao desenvolvimento 
do projeto de tese apresentado pelo aluno no processo de admissão ao Doutorado. Ela 
representa o entendimento da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública 
e Meio Ambiente de que a elaboração da tese é a atividade mais importante do doutorado e, 
coerentemente, que o amadurecimento do projeto de tese deve ser estimulado desde o primeiro 
ano de atividades acadêmicas. Os Seminários não se estruturam como uma disciplina típica, 
com aulas teóricas e testes de avaliação. Seus objetivos instrucionais são cumpridos através 
(1) da apresentação de um projeto que contenha uma delimitação mais clara possível do 
objeto de investigação, com revisão bibliográfica ampla e atualizada, objetivos, e metodologia; 
(2) do debate gerado pela apresentação oral e escrita do próprio projeto; e (3) da leitura e do 
debate dos projetos dos outros doutorandos. A experiência tem mostrado que a apresentação 
cuidadosa de projetos de tese, mesmo que ainda em fase inicial de desenvolvimento, é valiosa 
para o doutorando que apresenta e para os seus colegas que lêem e avaliam a apresentação. 
Na avaliação dos coordenadores desta disciplina, a leitura atenta e a participação nos debates 
de projetos, mesmo que estes estejam fora da área de interesse direto do doutorando, podem 
contribuir para o aperfeiçoamento dos próprios projetos de tese.

Observação: Curso obrigatório para os alunos do Doutorado Não há vagas para candidatos 
externos.
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EPI - DISCIPLINAS ObRIGATóRIAS
1.o SEMESTRE 2012

DOUTORADO . Epistemologia e Filosofia em Saúde I

. Epistemologia e Filosofia em Saúde II

. Seminários Avançados de Doutorado I (2º ano)

MESTRADO (TODAS AS SUBÁREAS DE 

CONCENTRAÇÃO)

. Epidemiologia - Conceitos e Métodos I

. Seminários Avançados de Mestrado I e II

. Tópicos em Saúde Pública

EPIDEMIOLOGIA GERAL . Estatística I

. Matemática Aplicada I

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM 

EPIDEMIOLOGIA

. Conceitos Básicos em Probabilidade

. Matemática Aplicada II

EPIDEMIOLOGIA, ETNICIDADE E SAÚDE . Epidemiologia, Etnicidade e Saúde

. Estatística I

. Matemática Aplicada I

FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

À EPIDEMIOLOGIA

. Estatística I

. Epistemologia e Filosofia em Saúde I

. Epistemologia e Filosofia em Saúde II

. Matemática Aplicada I

EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS 

TRANSMISSÍVEIS

. Epidemiologia e Controle de Doenças Transmissíveis

. Estatística I

. Matemática Aplicada I

Nota: a disciplina de Seminários Avançados de Doutorado será oferecida apenas no segundo 
ano de doutorado.



138

EPIDEMIOLOGIA EM SAúDE PúbLICA
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – 2.o SEMESTRE 2012

DOUTORADO . Seminários Avançados de Doutorado II

MESTRADO (TODAS AS SUBÁREAS DE 

CONCENTRAÇÃO)

. Seminários Avançados de Mestrado III e IV

EPIDEMIOLOGIA GERAL . Epidemiologia - Conceitos e Métodos II

. Estatística II

. Modelos Lineares Generalizados

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM 

EPIDEMIOLOGIA

. Bases de Inferência

. Estatística II

. Modelos Lineares Generalizados

EPIDEMIOLOGIA, ETNICIDADE E SAÚDE . Perspectivas Diacrônicas em Saúde e Epidemiologia de 

Populações Pré-Históricas

EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS 

TRANSMISSÍVEIS

. Dinâmica Socioambiental e Doenças Transmissíveis

. Estatística II

Nota: a disciplina de Seminários Avançados de Doutorado será oferecida apenas no segundo 
ano de doutorado.
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EPIDEMIOLOGIA
SUMÁRIO

1º semestre

Cursos de Inverno

2º semestre

1º SEMESTRE

01 - Conceitos Básicos em Probabilidade, 141

02 - Curso Básico de R, 142 

03 - Ensaios Clínicos, 142

04 - Epidemiologia - Conceitos e Métodos I, 143

05 - Epidemiologia e Controle de Doenças Transmissíveis, 144

06 - Epidemiologia, Etnicidade e Saúde, 145

07 - Epidemiologia Genética, 145

08 - Epistemologia e Filosofia em Saúde I, 146

09 - Epistemologia e Filosofia em Saúde II, 147

10 - Estatística I, 148

11 - Estudos Caso-Controle, 149

12 - Estudos Ecológicos I - Introdução Espaço e Tempo, 150

13 - Estudos Seccionais - Inquéritos Epidemiológicos, 150

14 - Introdução à Análise de Sobrevivência, 151

15 - Introdução à Etnologia das Sociedades Indígenas no Brasil, 152

16 - Matemática Aplicada I, 152

17 - Matemática Aplicada II, 153

18 - Seminários Avançados de Doutorado I, 154

19 - Seminários Avançados de Mestrado I e II, 155

20 - Tópicos em Saúde Pública, 156

CURSOS DE INVERNO

21 - Epidemiologia das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis: elaboração de artigos  
       científicos, 157

22 - Geoprocessamento de Dados Epidemiológicos, 158

23 - Introdução à Antropologia da Alimentação Indígena, 159

24 - Introdução aos Modelos Multiníveis, 159
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25 - Métodos Avançados de Análise de Sobrevivência, 160

26 - Revisão Sistemática/Metanálise, 160

2º SEMESTRE

27 - Avaliação Vacinal, 161

28 - Bases de Inferência, 161

29 - Curso Básico de R, 162

30 - Dinâmica Socioambiental e Doenças Transmissíveis, 163

31 - Elaboração de Artigos Científicos na Área da Saúde Pública, 164

32 - Epidemiologia - Conceitos e Métodos II, 164

33 - Epidemiologia e Saúde dos Povos Indígenas em Perspectiva Comparada, 165 

34 - Estatística II, 166

35 - Estudos Ecológicos II - Modelagem Espaço e Tempo, 167

36 - Inquéritos: planejamento, amostragem e análise de dados, 168

37 - Modelagem Matemática de Doenças Transmissíveis, 168

38 - Modelos Lineares Generalizados, 169

39 - Perspectivas Diacrônicas em Saúde e Epidemiologia de Populações Pré-Históricas, 170

40 - Princípios e Práticas de Vigilância em Saúde, 171

41 - Saúde e Doença - Aspectos Filosóficos I e II, 172

42 - Seminários Avançados de Doutorado II, 173

43 - Seminários Avançados de Mestrado III e IV, 173 
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DISCIPLINAS - 1.o SEMESTRE 2012

Nota: As disciplinas a seguir poderão sofrer alterações em suas datas e/ou conteúdos.

CONCEITOS BÁSICOS EM PROBABILIDADE

Código: ENSP.82.102.1

Professor(es) coordenador(es): Geraldo Marcelo da Cunha

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Matemática Aplicada II

Início: 08/05/2012   Término: 28/06/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 20

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Ao final da disciplina espera-se que os alunos tenham a compreensão de conceitos básicos de 
probabilidade. O curso tem como objetivo apresentar esses conteúdos, sempre que possível de 
forma contextualizada e voltada para a epidemiologia, principalmente através dos exemplos, 
oriundos de dados da área. O curso abordará as noções básicas de probabilidade, incluindo 
axiomas e teoremas correlatos, o conceito de probabilidade condicional e independência e 
as principais distribuições de variáveis aleatórias discretas (binomial e Poisson) e contínuas 
(normal e gama). Os primeiro momentos das distribuições estudadas - esperança e variância 
- de variáveis discretas e contínuas, incluindo leis dos grandes números e o teorema do limite 
central serão estudos. O curso será ministrado com aulas teóricas e práticas usando o R.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Métodos Quantitativos em 
Epidemiologia.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

3. As aulas práticas serão ministradas na Sala 501 da ENSP.
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CURSO bÁSICO DE R

Código: ENSP.82.121.2

Professor(es) coordenador(es): Antonio Guilherme Fonseca Pacheco

Professor(es) colaborador(es): Geraldo Marcelo da Cunha,  Marilia Sá Carvalho

Professor(es)  convidado(s): Tayñana Simões

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 24/04/2012   Término: 27/04/2012

Dia(s) da semana: terça a sexta-feira  Horário: 8h30min às 17h

Vagas: 30 (mínimo 03 alunos)

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

É um curso introdutório ao ambiente R, pacote estatístico. Os alunos serão apresentados às 
principais funções implementadas nos pacotes básicos (core) do programa e ainda facilidades 
de importação e exportação de dados, bem como gerenciamento de dados. Aulas expositivas 
pela manhã serão complementadas por apostilas tutoriais sobre o mesmo assunto durante 
as tardes no laboratório de informática. Manhãs com aulas expositivas e as tardes com aulas 
práticas.

Observações:

Curso fortemente recomendado para os alunos que irão cursar Estatística I.1.	

Será necessário sala com computadores para todos os dias – Sala 501.2.	

ENSAIOS CLÍNICOS

Código: ENSP.81.103.1

Professor(es) coordenador(es): Luiz Antonio Bastos Camacho

Professor(es) convidados(es): Sonia Regina Lambert Passos, André Reynaldo Santos Périssé

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: Conceitos Básicos de Epidemiologia e de Bioestatística; noções de 
Informática.

Início: 07/03/2012   Término: 20/04/2012

Dia(s) da semana: quartas e sextas-feiras Horário: 8h30 às 12h (4as) e 13h às 16h30 
(6as)
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Vagas: 20 (mínimo 08 alunos no total)

Candidatos externos: Alunos externos aos cursos da ENSP serão admitidos mediante 
autorização do coordenador da disciplina.

Subárea de concentração: Epidemiologia Geral

Ementa:

Ao final da disciplina espera-se que os alunos tenham a compreensão das bases teóricas 
e metodológicas do desenho e análise de ensaios clínicos que permita uma leitura crítica 
de estudos com esses métodos e a participação na condução desses tipos de investigação 
científica.

EPIDEMIOLOGIA – CONCEITOS E MÉTODOS I

Código: ENSP.81.100.1

Professor(es) coordenador(es): Mariza Miranda Theme Filha, Márcia Lázaro de Carvalho

Professor(es) convidado(s): Silvana Granado Nogueira da Gama, Letícia Oliveira Cardoso, 
Maria de Jesus Mendes da Fonseca

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 02/04/2012   Término: 13/06/2012

Dia(s) da semana: segundas e quartas-feiras Horário: 8h30min às 12h

Vagas: 35

Subáreas de concentração: Epidemiologia Geral; Epidemiologia das Doenças Transmissíveis; 
Epidemiologia, Etnicidade e Saúde; Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia; 
Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Esta disciplina tem como objetivo oferecer ao aluno as bases conceituais da Epidemiologia 
como método de investigação científica indispensável ao estudo da origem, evolução e controle 
dos problemas de saúde da população. Serão abordados os seguintes tópicos: Fundamentos da 
Epidemiologia e Causalidade, Medidas de Frequência, Associação e Impacto, Confundimento. 
Delineamento de Estudos Epidemiológicos, Confiabilidade e Validade. O conteúdo será 
transmitido através de aulas teóricas e sessões de estudo dirigido.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para as cinco subáreas de concentração do Mestrado do Programa de 
Pós-graduação Epidemiologia em Saúde Pública.
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2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

3. Esta disciplina constitui a primeira parte de Conceitos e Métodos, que se completa na 
disciplina Epidemiologia – Conceitos e Métodos II, oferecida no segundo semestre letivo.

EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Código: ENSP.85.101.1

Professor(es) coordenador(es): Guilherme Loureiro Werneck, Reinaldo Souza dos Santos

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 13/03/2012   Término: 26/06/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 8h30min às 12h

Vagas: 15

Subárea de concentração: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis

Ementa:

Disciplina que tem o objetivo de apresentar e discutir epidemiologia e aspectos relacionados 
ao controle de doenças transmissíveis de interesse público, tais como: malária, dengue, 
leishmaniose, esquistossomose, tuberculose, aids, hanseníase, entre outras doenças 
infecciosas emergentes e reemergentes. Ao longo da disciplina serão abordados os seguintes 
temas: normas legais/administrativas para investigação, notificação e controle dos agravos, 
distribuição geográfica, estratégias de prevenção utilizadas, assim como aspectos clínicos e 
epidemiológicos.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Epidemiologia das Doenças 
Transmissíveis.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.
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EPIDEMIOLOGIA, ETNICIDADE E SAúDE

Código: ENSP.83.100.1

Professor(es) coordenador(es): Ricardo Ventura Santos, Carlos Everaldo Álvares Coimbra 
Junior

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 07/03/2012   Término: 27/06/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 15

Subáreas de concentração: Epidemiologia, Etnicidade e Saúde

Ementa:

Nas discussões sobre desigualdade e saúde no Brasil, inclusive nas pesquisas em 
epidemiologia, pouca atenção tem sido dada às dimensões etnicidade e raça. Percebe-se 
que, mais recentemente, esses temas vêm ganhando proeminência na agenda das pesquisas 
em saúde coletiva e na formulação e implementação de políticas públicas. Esta disciplina 
pretende analisar criticamente a gênese, a trajetória e o emprego das categorias de raça e 
etnicidade na saúde coletiva no país a partir da literatura pertinente nas áreas da história, 
antropologia e sociologia, explorando as interfaces com a pesquisa epidemiológica.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Epidemiologia, Etnicidade e Saúde.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

EPIDEMIOLOGIA GENÉTICA

Código: ENSP.85.106.1

Professor(es) coordenador(es): Claudio José Struchiner

Carga horária: 15 horas    N.º de créditos: 01

Pré-requisito(s): Seleção através de entrevista com o coordenador

Início: 07/03/2012    Término: 18/04/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira   Horário: 14h às 17h

Vagas: 10 (não há mínimo)
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Candidatos externos: serão aceitos alunos externos após entrevista com o coordenador.

Subárea de concentração: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis

Ementa:

Este curso se propõe a criar uma ponte entre as disciplinas de epidemiologia, bioestatística, 
genética humana, genética populacional, genética clínica, genética molecular, epidemiologia 
molecular, genética populacional, genômica, bioinformática, evolução, genômica populacional, 
e genômica evolutiva. Através da discussão de artigos e livros textos procuraremos explorar 
as principais aplicações dos procedimentos metodológicos associados a estas disciplinas em 
problemas de importância em saúde pública, em particular, aqueles relacionados às doenças 
infecciosas. O material de leitura procurará: (i) explicitar os processos evolutivos que levaram 
à distribuição atual de genes associados a fenótipos de interesse epidemiológico, refletindo 
quer estados normais como aqueles patológicos; (ii) explicitar os mecanismos moleculares 
resultantes da interação genes, parasitas, vetor, hospedeiro, e ambiente; (iii) explicitar os 
determinantes genéticos da susceptibilidade a infecções no hospedeiro humano e em insetos 
vetores; (iv) ilustrar o uso de métodos bioquímicos (marcadores) em estudos epidemiológicos 
tradicionais; (v) ilustrar o uso de amostras populacionais de genomas de indivíduos de uma 
mesma espécie que permitam a reconstrução das heterogeneidades espaço-temporal com o 
objetivo de elucidar problemas epidemiológicos e o planejamento de ações de controle; (vi) 
ilustrar o uso de amostras populacionais de genomas de diferentes espécies que permitam a 
reconstrução dos mecanismos evolutivos na determinação das bases genéticas da dinâmica 
parasita-hospedeiro; (vii) entender as limitações de paradigmas recentes  como a da 
possibilidade de uma medicina individual.

EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA EM SAúDE I

Código: ENSP.84.100.1

Professor(es) coordenador(es): Dina Czeresnia, Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel, 
Fernando Salgueiro Passos Telles, Luis David Castiel

Carga horária: 30 horas   N.° de créditos: 02

Pré-requisitos: nenhum

Início: 09/03/2012   Término: 04/05/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira  Horário: 12h30min às 17h

Vagas: 30

Candidatos externos: serão aceitos, sem a exigência de que os mesmos estejam cursando 
pós-graduação stricto sensu.

Subárea de concentração: Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia
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Ementa:

Nesta disciplina, o caminho escolhido é o de estudar determinados pontos da História da 
Filosofia e demonstrar algumas das características desse produto da cultura ocidental. O 
pensamento filosófico, nascido na Grécia no século VI a.C., viaja até os tempos atuais numa 
espécie de caminho construído entre os pólos das noções de “universal” e de “particular”. 
A ciência, a ética, o direito, a política e a estética são alguns dos produtos do mencionado 
movimento, a ser visto como um tipo de solo para essas manifestações de nossa cultura. 
Vamos apresentar alguns tópicos da História da Filosofia que julgamos de interesse para 
estudantes da área de Epidemiologia em Saúde Pública.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para a subárea Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia 
e para o Doutorado em Epidemiologia em Saúde Pública.

2. Disciplina optativa oferecida para as outras 4 áreas de concentração do Mestrado do 
programa Epidemiologia em Saúde Pública.

EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA EM SAúDE II

Código: ENSP.84.101.1

Professor(es) coordenador(es): Dina Czeresnia, Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel, 
Fernando Salgueiro Passos Telles, Luis David Castiel 

Carga horária: 30 horas    N.° de créditos: 02

Pré-requisitos: não há

Início: 11/05/2012    Término: 29/06/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira   Horário: 13h às 17h

Vagas: 30

Candidatos externos: serão aceitos, sem a exigência de que os mesmos estejam cursando 
pós-graduação stricto sensu.

Subárea de concentração: Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia

Ementa:

Para analisar criticamente qualquer discurso devemos fazer uso de outra espécie de discurso, 
exterior e independente do discurso que se quer avaliar. Assim, para analisar o discurso 
científico se faz necessário lançar mão de um discurso que não pode, ele próprio, ser ciência, 
mas metaciência. Sabemos não haver consenso em relação à aceitação de que é vantajoso 
para o entendimento e aprimoramento de uma ciência que seus métodos sejam avaliados 
por um tipo de discurso de segunda ordem (metacientífico ou epistemológico). Nossa opção 
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teórica adota o ponto de vista que advoga a necessidade da epistemologia como instrumento 
de análise crítica da ciência. Tal é o sentido do termo Epistemologia, isto é, o ramo da 
Filosofia cujo objeto de estudo é a própria ciência. Assim, de uma maneira simplificada, 
cabe à ciência o escrutínio dos fatos do mundo. À Epistemologia, por seu turno, compete a 
avaliação da legitimidade da ciência em sua pretensão de produzir conhecimento a respeito 
dos fatos do mundo. Tomaremos como base as teses metodológicas propostas pela Filosofia 
da Ciência do século XX, cuja tarefa tem sido a de fornecer instrumentos para a análise 
racional, aceitação e eliminação de teorias científicas. Com tais instrumentos metodológicos 
tentaremos demonstrar as diferenças, semelhanças, bem como os arranjos hierárquicos dos 
argumentos com pretensão de verdade no campo da saúde pública.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para a subárea Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia 
e para o Doutorado em Epidemiologia em Saúde Pública.

2. Disciplina optativa oferecida para as outras 4 áreas de concentração do Mestrado do 
programa Epidemiologia em Saúde Pública.

ESTATÍSTICA I

Código: ENSP.82.104.1

Professor(es) coordenador(es): Ana Glória Godoi de Vasconcelos

Professor(es) convidado(s): Liana Wernersbach Pinto

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Matemática Aplicada I

Início: 03/04/2012    Término: 21/06/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras  Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 30

Candidatos externos: serão aceitos desde que aprovados na avaliação realizada em conjunto 
com os alunos que cursaram a disciplina que é pré-requisito (Matemática Aplicada I).

Subáreas de concentração: Epidemiologia Geral; Epidemiologia das Doenças Transmissíveis; 
Epidemiologia, Etnicidade e Saúde; Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia; 
Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Oferecer ao aluno de pós-graduação os fundamentos da metodologia estatística aplicada 
às Ciências Biológicas e da Saúde. O primeiro tópico será a análise exploratória de dados, 
abordando vários tipos de gráficos, tabelas, detecção de valores aberrantes. Será feita 
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introdução às distribuições de probabilidade, com ênfase nas distribuições binomial, Poisson 
e Normal. As distribuições amostrais e o teorema do limite central serão conceituados. Em 
seguida o curso aborda a introdução à inferência estatística e testes de hipóteses, no contexto 
de uma ou mais amostras. Todos os exemplos serão baseados em situações oriundas da 
área da Saúde Pública. Na parte prática do curso serão realizados exercícios com o pacote 
estatístico R. Ao final do curso espera-se que o aluno tenha capacidade de realizar a análise 
exploratória necessária para o desenvolvimento de sua dissertação ou tese.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos das subáreas Epidemiologia Geral; Epidemiologia, 
Etnicidade e Saúde; Filosofia e Ciências Sociais aplicadas à Epidemiologia; e Epidemiologia 
das Doenças Transmissíveis.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

3. Sala de informática nos seguintes dias:  10 e 12 de abril; 10 e 15 de maio e 14 e 18 de 
junho

ESTUDOS CASO-CONTROLE

Código: ENSP.81.102.1

Professor(es) coordenador(es): Evandro da Silva Freire Coutinho

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: Conceitos Básicos em Epidemiologia e Estatística II

Início: 06/03/2012   Término: 17/04/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras Horário: 13h às 17h

Vagas: 15 (mínimo de 05 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia Geral

Ementa:

Capacitar o aluno a elaborar, analisar e interpretar resultados de estudos caso-controle, com 
ênfase na discussão de suas indicações e limitações metodológicas. O curso será ministrado 
através de aulas teóricas e práticas. Nas aulas práticas será analisado, passo-a-passo, um 
banco de dados, explorando-se o controle de variáveis de confusão e avaliando a presença de 
modificação de efeito.
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ESTUDOS ECOLóGICOS I – INTRODUÇÃO ESPAÇO E TEMPO

Código: ENSP.82.110.2

Professor(es) coordenador(es): Oswaldo Gonçalves Cruz, Antonio Guilherme Pacheco, 
Marilia Sá Carvalho

Carga horária: 30 horas   N.º de créditos: 02

Pré-requisitos: Curso Básico de R e Estatística I

Início: 09/05/2012   Término: 27/06/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 15 (mínimo 04 alunos)

Candidatos externos: aceitam-se candidatos externos, desde que comprovada a exigência do 
pré-requisito com disciplina de carga horária e conteúdo equivalentes.

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Este curso se propõe a estudar a saúde de grupos populacionais a partir de sua localização 
espacial e temporal, bem como sua interação com o ambiente, com a distribuição espacial dos 
recursos de saúde e com outros grupos. Serão abordados os seguintes tópicos: Introdução e 
definições de estudos ecológicos; falácia ecológica vs falácia atomista; introdução, definições 
e principais características das séries temporais; introdução a análise espacial; técnicas de 
análise exploratória espacial. O curso terá aulas práticas realizadas em R.

Observação: sala de informática para todo o período.

ESTUDOS SECCIONAIS – INQUÉRITOS EPIDEMIOLóGICOS

Código: ENSP.81.104.1

Professor(es) coordenador(es): Leticia de Oliveira Cardoso, Lusiele Guaraldo, Maria de Jesus 
Mendes da Fonseca, Rosane Harter Griep, Suely Rosenfeld

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Epidemiologia:  Conceitos e Métodos I, Estatística I

Início: 07/05/2012   Término: 27/06/2012

Dia(s) da semana: segundas e quartas-feiras Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 15 (mínimo de 05 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia Geral
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Ementa:

Capacitar o aluno a compreender e aplicar os principais aspectos teóricos e metodológicos 
relacionados ao delineamento, execução e análise de resultados de estudos seccionais. A 
disciplina abordará de forma teórica e prática os seguintes temas dos estudos seccionais: 
(1) Planejamento: papel dos inquéritos como instrumento para subsidiar políticas públicas: 
a experiência nacional; discussão de objetivos e limitações dos inquéritos; seleção de 
instrumentos e avaliação da qualidade de medidas; (2) Execução: organização do trabalho 
de campo; seleção, treinamento e padronização de pesquisadores de campo; e supervisão 
e controle de qualidade da tomada de informações; (3) Análise dos resultados: escolha de 
indicadores; estatísticas principais; análise de confusão e interação por meio de estratificação. 
As sessões terão formato de aulas expositivas e discussão de artigos científicos.

INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE SObREVIVÊNCIA

Código: ENSP.82.114.2

Professor(es) coordenador(es): Marilia Sá Carvalho

Professor(es) convidado(s): Dayse Campos

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): Estatística II ou equivalente

Início: 13/02/2012   Término: 16/02/2012

Dia(s) da semana: segunda a quinta-feira Horário: 9h às 17h

Vagas: 20, incluindo externos (mínimo de 04 alunos)

Candidatos externos: aceitam-se candidatos externos, desde que comprovada a exigência do 
pré-requisito com disciplina de carga horária e conteúdo equivalentes.

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

A análise de sobrevida é um dos tópicos da epidemiologia moderna mais utilizados na 
pesquisa em saúde, particularmente nos estudos longitudinais. A análise de sobrevida, 
também chamada de análise de sobrevivência, será utilizada quando o tempo for o objeto 
de interesse, seja este interpretado como o tempo até a ocorrência de um evento ou o risco 
de ocorrência de um evento por unidade de tempo. O curso incluirá os seguintes tópicos: 
Conceitos Básicos (apresentação do problema, representação gráfica, mecanismos de censura, 
função de Sobrevida, função de incidência e função de incidência acumulada), Regressão 
semi-paramétrica (modelo de Cox, análise de ajuste, modelo de Cox com estratificação). O 
curso terá uma parte prática, utilizando o programa estatístico R.
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Observações:

1. Este curso será oferecido conjuntamente com o programa de pós-graduação do IPEC.

2. Uso de sala de informática todos os dias. 

INTRODUÇÃO À ETNOLOGIA DAS SOCIEDADES INDÍGENAS NO bRASIL

Código: ENSP.83.105.1

Professor(es) coordenador(es): Ricardo Ventura Santos

Professora convidada: Luciane Ouriques Ferreira

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: Nenhum

Início: 09/03/2012   Término: 29/06/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira  Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 15

Subárea de concentração: Epidemiologia, Etnicidade e Saúde

Ementa:

A disciplina visa apresentar uma introdução aos estudos dos povos indígenas no Brasil. Abordará 
aspectos teóricos e etnográficos, com foco tanto nas relações históricas e contemporâneas 
dos povos indígenas com a sociedade nacional envolvente (indigenismo), como também em 
questões etnológicas relacionadas à organização social e parentesco, cosmologia e ritual, 
entre outros. Particular atenção será dada ao tema da antropologia da saúde e da doença e 
suas interfaces com as políticas públicas.

MATEMÁTICA APLICADA I

Código: ENSP.82.100.1

Professor(es) coordenador(es): Claudia Torres Codeço

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 05/03/2012   Término: 29/03/2012

Dia(s) da semana: segundas, quartas e quintas-feiras

Horário: 8h30min às 12h

Vagas: 30



Catálogo de disCiplinas ensp 2012

153

Subáreas de concentração: Epidemiologia Geral; Epidemiologia das Doenças Transmissíveis; 
Epidemiologia, Etnicidade e Saúde; Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia; 
Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Ao final da disciplina espera-se que os alunos tenham a compreensão de conceitos básicos 
de matemática e alguma familiaridade com o ambiente de computação R. O curso tem 
como objetivo fazer uma revisão de conteúdos matemáticos, usualmente trabalhados no 
ensino básico e médio, que aqui serão abordados de forma contextualizada e voltada para a 
epidemiologia, principalmente através dos exemplos, oriundos de dados da área. Pretende-se 
construir uma base mínima para os cursos introdutórios de estatística aplicada. Os principais 
tópicos abordados são: sistemas de números (inteiros, racionais, reais); operações numéricas 
(operações com frações, potências, raízes, logaritmos); notação de somatório; solução de 
equações de uma incógnita; desigualdades e inequações; conceitos de vetor e matriz; teoria 
de conjuntos; operações com conjuntos; o conceito de função; gráficos de funções; a função do 
primeiro grau. O curso contará sempre com muitos exemplos aplicados e exercícios, além de 
aulas práticas no computador utilizando o software R. Os alunos oriundos de área de ciências 
exatas podem ser dispensados, desde que comprovem proficiência nos temas abordados.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos das subáreas Epidemiologia, Etnicidade e Saúde; 
Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia; Epidemiologia Geral; e Epidemiologia 
das Doenças Transmissíveis.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

3. É necessário reservar sala de informática e sala de aula para todos os dias

MATEMÁTICA APLICADA II

Código: ENSP.82.101.1

Professor(es) coordenador(es): Ernesto Raul Caffarena

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito: não há

Início: 06/03/2012   Término: 03/05/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras Horário: 8h30min às 12h

Vagas: 20

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia
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Ementa:

Ao final da disciplina espera-se que os alunos tenham a compreensão de conceitos básicos do 
cálculo elementar. O curso tem como objetivo apresentar esses conteúdos, usualmente não 
trabalhados nos cursos de graduação na área da saúde, e que aqui serão abordados de forma 
contextualizada e voltada para a epidemiologia, principalmente através dos exemplos, oriundos 
de dados da área. Pretende-se construir uma base mínima para os cursos introdutórios de 
probabilidade e inferência estatística. Serão abordados os seguintes tópicos: Álgebra - (i) 
números reais, (ii) funções, (iii) gráfico de funções; Limite e derivada - (i) limite de uma 
função, (ii) reta tangente e derivada, (iii) máximo e mínimo de uma função; Integração - (i) 
integral definida, (ii) teoremas fundamentais do cálculo; Cálculo para funções transcendentais 
- (i) função logarítmica, (ii) função exponencial, (iii) funções trigonométricas. Series numéricas 
e series de potencias. O curso será ministrado com aulas teóricas e práticas usando o R.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Métodos Quantitativos em 
Epidemiologia.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE DOUTORADO I

Código: ENSP.80.104.1

Professor(es) coordenador(es): Silvana Granado Nogueira da Gama

Professor(es) colaborador(es): Reinaldo Santos, Beatriz Vincent, Mariza Theme Filha

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisito: nenhum

Início: 05/03/2012   Término: 25/06/2012 (15 sessões)

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 25

Candidatos externos: Não há vagas para candidatos externos.

Ementa:

Apoiar o desenvolvimento do projeto de tese através de discussões e exercícios práticos sobre 
revisão bibliográfica, redação de introdução, resultados e discussão, apresentação oral e 
seminários. Participação nas sessões científicas quinzenais do Programa de Epidemiologia e 
na apresentação dos projetos dos alunos de 2º ano.



Catálogo de disCiplinas ensp 2012

155

Observação: Disciplina obrigatória para todos os alunos do segundo ano do Doutorado em 
Epidemiologia em Saúde Pública.

SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE MESTRADO I E II

Código: ENSP.80.108.1

Professor(es) coordenador(es): José Fernando de Souza Verani

Professor(es) colaborador(es): 1 representante de cada uma das cinco subáreas

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisito: não há

Início: 05/03/2012   Término: 25/06/2012

Dia(s) da semana: segundas-feiras  Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 30

Candidatos externos: Não há vagas para candidatos externos.

Subáreas de concentração: Epidemiologia Geral; Epidemiologia das Doenças Transmissíveis; 
Epidemiologia, Etnicidade e Saúde; Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia; 
Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Apoiar o desenvolvimento do projeto de dissertação através de discussões e exercícios práticos 
sobre revisão bibliográfica, redação de introdução, resultados e discussão, apresentação oral 
e seminários. Participação nas sessões científicas quinzenais do Programa de Pós-Graduação 
em Epidemiologia e na apresentação dos projetos dos alunos de 2º ano.

Observações:

1.  Disciplina obrigatória para todos os alunos do primeiro ano do Mestrado Epidemiologia 
em Saúde Pública

2.     A cada 15 dias presença obrigatória nas Sessões Científicas do Programa entre 12h30min 
e 13h30min. Nas demais segundas-feiras, este horário é destinado à leitura de textos.
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TóPICOS EM SAúDE PúbLICA

Código: ENSP.80.103.1

Professor(es) coordenador(es): Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel

Professor(es) colaborador(es): Fernando Telles

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisito(s): Estar inscrito no Mestrado Epidemiologia em Saúde Pública.

Início: 09/03/2012   Término: 29/06/2012

Dia(s) da semana: sexta-feira  Horário: 9h às 13h

Vagas: 25

Candidatos externos: Não há vagas para candidatos externos

Subárea de concentração: Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia

Ementa:

O objetivo da disciplina é apresentar o campo da Saúde Pública em três módulos: histórico, 
epistemológico ou conceitual e a abordagem das políticas públicas contemporâneas, referentes 
à saúde, no Brasil. Durante o desenvolvimento dos temas buscaremos apresentar as subáreas 
de concentração do curso como dimensões de uma mesma estrutura teórica voltada para 
produção de conhecimento referente aos agravos de saúde em populações humanas e 
como uma espécie de engenharia para a construção de instrumentos a serem aplicados no 
planejamento e gestão em saúde. Ao adotarmos este ponto de vista aceitamos o pressuposto 
de que a ciência não é uma totalidade acabada, mas um processo aberto e não concluído. 
Nas três etapas da disciplina as áreas do programa, suas metodologias e objetos de estudo 
deverão ser compreendidos nos aspectos que os diferem e os assemelham: os pressupostos 
assumidos, as teorias observacionais, os fatos descritos e a capacidade de predição. Em 
outros termos, tentaremos situar a especificidade de cada área com relação a seus respectivos 
fundamentos histórico-epistemológicos.

Observação: Disciplina obrigatória para as cinco subáreas de concentração do Programa de 
Pós-graduação Epidemiologia em Saúde Pública.
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CURSOS DE INVERNO – 2012

Nota: As disciplinas a seguir poderão sofrer alterações em suas datas e/ou conteúdos.

EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS: ELAbORAÇÃO DE ARTIGOS 
CIENTÍFICOS

Código: ENSP.81.111.1

Professor(es) coordenador(es): Dóra Chor, Letícia Cardoso

Professor(es) colaborador(es): Simone Santos, Rosane Harter Griep

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 02/07/2012   Término: 06/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 12h30min e de 13h30min às 
17h

Vagas: 15 (mínimo de 10 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia Geral

Ementa:

A disciplina tem por objetivo discutir tópicos relevantes no processo de elaboração de 
manuscritos para a publicação de artigos em periódicos científicos, que abordem a 
epidemiologia das doenças crônicas não-transmissíveis. O conteúdo do curso inclui as diretrizes 
para a comunicação de resultados de estudos observacionais (STROBE) e cada etapa da 
elaboração de um manuscrito:  a pergunta principal, revisão da literatura sobre o tema (com 
aula prática sobre busca de artigos), métodos de análise (com participação de professores 
convidados), apresentação e discussão de resultados. Exemplos de perguntas científicas e 
elaboração de manuscritos com base no Estudo Longitudinal de Saúde de Adulto – ELSA-
Brasil serão apresentados. Os alunos que possuírem manuscritos previamente elaborados 
estão convidados a enviarem às professoras, para avaliação da pertinência de discuti-los 
durante o curso. No entanto, esse não é um pré-requisito para a participação no curso.
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GEOPROCESSAMENTO DE DADOS EPIDEMIOLóGICOS

Código: ENSP.85.105.2

Professor(es) coordenador(es): Reinaldo Souza Santos

Professor(es) convidado(s): Ana Paula da Costa Resendes

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisitos: Domínio para trabalhar em ambiente Windows; Conhecimento de banco de 
dados (variáveis, registros etc.); Conhecimento de planilha eletrônica; Conhecimentos básicos 
em estatística.

Início: 23/07/2012   Término: 27/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 16h

Vagas: 20 (mínimo de 03 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis

Ementa:

Este curso tem o objetivo de introduzir noções básicas de geoprocessamento aplicadas à 
análise de dados epidemiológicos. Serão abordados conceitos em cartografia e metodologias 
de análise em Sistema de Informação Geográfica. Também serão abordados conceitos básicos 
de análise de dados espaciais. O curso incluirá aulas expositivas e práticas com análise de 
dados no programa TerraView.

Observação: Todas as aulas serão ministradas na Sala de Informática

INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO INDÍGENA

Código: ENSP.83.104.1

Professor(es) coordenador(es): Carlos Everaldo Alvares Coimbra Junior

Professor(es) convidado(s): James R. Welch

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Pré-requisitos: não há

Início: 02/07/2012   Término: 06/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 9h às 14h

Vagas: 15

Subárea de concentração: Epidemiologia, Etnicidade e Saúde
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Ementa:

Este curso tem o objetivo de introduzir o aluno ao campo dos estudos antropológicos sobre 
alimentação, enfocando os povos indígenas da América do Sul. As aulas cobrirão aspectos 
etnográficos dos sistemas alimentares indígenas, segundo as várias abordagens teóricas da 
antropologia, incluindo vertentes simbólicas e materialistas. Particular ênfase será dada à 
alimentação como meio de estudar e melhor compreender as interfaces entre cultura e ambiente. 
Serão ainda discutidos os impactos das mudanças socioeconômicas contemporâneas nos 
sistemas alimentares indígenas. O curso incluirá aulas expositivas, discussão e leitura crítica 
de textos, complementadas por filmes etnográficos.

INTRODUÇÃO AOS MODELOS MULTINÍVEIS

Código: ENSP.82.115.1

Professor(es) coordenador(es): Guilherme Loureiro Werneck 

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): Estatística II

Início: 09/07/2012   Término: 13/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 8h às 12h e 13h às 16h30min

Vagas: 16 (mínimo de 05 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis

Ementa:

Este curso aborda métodos estatísticos para análise de dados que apresentam estrutura 
hierárquica. Enfatiza as bases conceituais e técnicas dos modelos multiníveis, explorando 
suas aplicações no campo da epidemiologia. São tópicos do curso: (1) Introdução aos modelos 
multiníveis: lidando com hierarquia e dependência entre variáveis; (2) Modelos de regressão 
linear com coeficientes aleatórios, “slope-as-outcomes” e análise de covariância; (3) Modelos 
com mais de dois níveis hierárquicos; (4) Análise de medida repetida: “growth models”; (5) 
Modelos lineares generalizados multiníveis: regressão logística e Poisson.

Observação: Terça, quarta e quinta-feira, manhã e tarde; segunda e sexta-feira, somente pela 
manhã.
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MÉTODOS AVANÇADOS DE ANÁLISE DE SObREVIVÊNCIA

Código: ENSP.82.116.2

Professor(es) coordenador(es): Marilia Sá Carvalho

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): Introdução à Análise de Sobrevivência

Início: 16/07/2012   Término: 19/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a quinta-feira Horário: 9h às 17h

Vagas: 15, incluindo os externos (mínimo de 04 alunos)

Candidatos externos: aceitam-se candidatos externos, desde que comprovada a exigência do 
pré-requisito com disciplina de carga horária e conteúdo equivalentes

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Extensões do Modelo de Cox (variáveis tempo-dependentes e eventos múltiplos). Modelo de 
sobrevida com incorporação de efeitos aleatórios, denominados de fragilidade no contexto 
dos modelos de sobrevida, modelos de múltiplos estágios. O curso terá uma parte prática, 
utilizando o programa estatístico R.

Observação: uso de sala de informática todos os dias

REVISÃO SISTEMÁTICA/METANÁLISE 

Código: ENSP.81.105.1

Professor(es) coordenador(es): Evandro da Silva Freire Coutinho

Carga horária: 30 horas   N.º de créditos: 02

Pré-requisitos: Conceitos Básicos de Epidemiologia e de Bioestatística; noções de 
Informática

Início: 02/07/2012   Término: 06/07/2012

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 8h30min às 16h30min

Vagas: 20 (mínimo 05 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia Geral

Ementa:

Apresentar os fundamentos metodológicos da revisão sistemática e metanálise de estudos 
experimentais e observacionais, através de aulas teóricas e práticas. Ao final da disciplina 
espera-se que os alunos saibam elaborar um protocolo de revisão sistemática e conheçam os 
procedimentos estatísticos básicos para realização de metanálises.
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DISCIPLINAS – 2.o SEMESTRE 2012

Nota: As disciplinas aqui constantes poderão vir a sofrer alterações em suas datas e/ou 
conteúdos.

AVALIAÇÃO VACINAL

Código: ENSP.85.103.1

Professor(es) coordenador(es): Claudio José Struchiner, Luiz Antonio Bastos Camacho

Carga horária: 45 horas   N.o de  créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 02/10/2012    Término: 29/11/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 10 (mínimo de 03 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis

Ementa:

Introdução aos principais conceitos epidemiológicos relacionados ao desenho, análise, e 
interpretação de ensaios vacinais. Utilizaremos a dinâmica de seminários onde os alunos 
apresentarão trabalhos clássicos sobre o tópico bem como trabalhos recentes cobrindo vários 
temas atuais. Procuraremos também exemplificar os procedimentos analíticos através de 
programas computacionais de acesso livre.

bASES DE INFERÊNCIA

Código: ENSP.82.106.1

Professor(es) coordenador(es): Aline Araújo Nobre

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Conceitos Básicos em Probabilidade

Início: 07/08/2012   Término: 27/09/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 20
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Candidatos externos: serão aceitos, desde que aprovados na avaliação realizada em 
conjunto com os alunos que cursaram a disciplina que é pré-requisito (Conceitos Básicos em 
Probabilidade).

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Esta disciplina tem como objetivo oferecer ao aluno os conceitos básicos em inferência, 
partindo da função de verossimilhança até testes de hipóteses. Serão abordados os seguintes 
tópicos: distribuição amostral dos estimadores; estimador de máxima verossimilhança e suas 
propriedades; estimador de mínimos quadrados, estimador pelo método dos momentos; 
intervalo de confiança para média e proporção; teste de hipóteses para média; teste de 
hipóteses para média de duas populações independentes; teste de hipóteses para média 
de duas populações pareadas; teste de hipóteses para igualdade de variâncias; introdução 
a estimação Bayesiana, com apresentação do teorema de Bayes e as noções de priori e 
posteriori; estimadores de Bayes; Intervalo de Credibilidade. Na parte prática do curso serão 
realizados exercícios com o pacote estatístico R.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Métodos Quantitativos em 
Epidemiologia.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

3. Sala de informática nos dias  28de agosto e 18 de setembro.

CURSO bÁSICO DE R

Código: ENSP.82.121.2

Professor(es) coordenador(es): Antonio Guilherme Pacheco

Professor(es) colaborador(es): Geraldo Marcelo,  Marilia Sá Carvalho

Professor(es)  convidado(s): Taynãna Simões

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Início: 02/10/2012   Término: 05/10/2012

Dia(s) da semana: terça a sexta-feira  Horário: 8h30min às 16h30min

Vagas: 20 (mínimo 03 alunos)

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia
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Ementa:

É um curso introdutório ao ambiente R, pacote estatístico. Os alunos serão apresentados às 
principais funções implementadas nos pacotes básicos (core) do programa e ainda facilidades 
de importação e exportação de dados, bem como gerenciamento de dados. Aulas expositivas 
pela manhã serão complementadas por apostilas tutoriais sobre o mesmo assunto durante 
as tardes no laboratório de informática. Manhãs com aulas expositivas e as tardes com aulas 
práticas.

Observações:

Curso fortemente recomendado para os alunos que irão cursar Estatística I.3.	

Será necessário sala com computadores para todos os dias.4.	

DINÂMICA SOCIOAMbIENTAL E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Código: ENSP.85.100.1

Professor(es) coordenador(es): Claudio José Struchiner, Francisco Inácio Pinkusfeld Monteiro 
Bastos

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 01/10/2012    Término: 26/11/2012

Dia(s) da semana: segundas e quartas-feiras

Horário: 8h30min às 12h (2as feiras) e 13h às 16h30min (4as feiras)

Vagas: 11

Subárea de concentração: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis

Ementa:

Disciplina teórica que tem como objetivo discutir aspectos sócio-ambientais relacionados 
com o processo saúde-enfermidade de doenças transmissíveis. Discussões sobre como a 
migração, a ocupação humana, as alterações ambientais (urbanização, desmatamento etc.), 
genética, ecologia, relação hospedeiro-parasita-ambiente e evolução das doenças infecciosas 
estão relacionados aos processos endêmicos-epidêmicos de doenças transmissíveis. Serão 
apresentados conceitos de ecologia, evolução e genética, fundamentais para entendimento 
das questões acima.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Epidemiologia das Doenças 
Transmissíveis.
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2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

ELAbORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS NA ÁREA DA SAúDE PúbLICA

Código: ENSP.81.109.1

Professor(es) coordenador(es): Mario Vianna Vettore, Carlos Everaldo Alvares Coimbra Jr.

Professor(es) convidado(s): James Robert Welch, Suely Ferreira Deslandes

Carga horária: 30 horas   N.º de créditos: 02

Início: 16/10/2012   Término: 27/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 9h às 12h30min

Vagas: 25 (mínimo 10)

Subárea de concentração: Epidemiologia Geral

Ementa:

A disciplina tem por objetivo tratar da publicação de artigos em periódicos científicos na 
área da saúde. O conteúdo a ser abordado inclui aspectos gerais referentes ao campo do 
periodismo científico, incluindo apresentação das principais revistas em saúde coletiva e 
áreas afins, indexação, fundamentos de bibliometria, estrutura do artigo e ética na publicação 
científica. A disciplina contemplará discussões críticas e reflexões sobre critérios norteadores 
para a escolha do periódico científico para a submissão de artigos (abrangência da circulação, 
tempo de circulação, missão/objetivos, periodicidade, composição do corpo editorial, 
revisores, indexação, entre outros). Ênfase especial será dada ao processo de construção do 
artigo, abordando cada um de seus elementos constitutivos (p.ex. título, resumo, introdução, 
material e métodos, resultados, discussão, considerações finais, referências bibliográficas, 
considerações sobre representação tabular e gráfica). A disciplina dará grande peso à discussão 
sobre os princípios éticos norteadores do processo editorial científico, levando em conta tanto 
a perspectiva dos autores como dos integrantes de conselhos editoriais.

EPIDEMIOLOGIA - CONCEITOS E MÉTODOS II

Código: ENSP.81.101.1

Professor(es) coordenador(es): Maria de Jesus Mendes Fonseca, Luiz Antonio Bastos 
Camacho

Professor(es) convidado(s): Joaquim Gonçalves Valente, Letícia de Oliveira Cardoso, Mariza 
Miranda Theme Filha, Simone Santos

Carga horária: 45 horas    N.º de créditos: 03
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Pré-requisitos: Epidemiologia - Conceitos e Métodos I

Início: 08/08/2012   Término: 28/11/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 8h30min às 12h

Vagas: 25

Subárea de concentração: Epidemiologia Geral

Ementa:

Ao final da disciplina, espera-se que os alunos desenvolvam um domínio dos conteúdos 
básicos em epidemiologia e compreensão das suas aplicações que permitam uma leitura 
crítica de artigos, para aplicação em suas dissertações de mestrado e teses de doutorado. 
A disciplina abordará os seguintes tópicos: Estudos Descritivos, Caso-Controle, Coortes e 
Experimentais, Viés e Interação, além de aprofundar os conceitos apresentados na Disciplina 
de Conceitos e Métodos I . Pretende aplicá-los a situações reais, relacionadas aos projetos de 
dissertações e teses dos alunos. Espera-se que os alunos tenham um domínio básico sobre 
as futuras análises específicas que pretendam desenvolver em seus projetos. O conteúdo será 
transmitido através de aulas teóricas e sessões de estudo dirigido.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos da subárea de concentração do Mestrado Epidemiologia 
Geral e fortemente recomendada para as demais subáreas do Programa de Pós-graduação 
Epidemiologia em Saúde Pública.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação e Epidemiologia em 
Saúde Pública.

3. Esta disciplina constitui a segunda parte de Epidemiologia: Conceitos e Métodos, em 
continuação à disciplina Epidemiologia - Conceitos e Métodos I, oferecida no primeiro 
semestre letivo.

EPIDEMIOLOGIA E SAúDE DOS POVOS INDÍGENAS EM PERSPECTIVA COMPARADA

Córidgo: ENSP.83.102.1

Professor(es) coordenador(es): Paulo Cesar Basta, Andrey Moreira Cardoso

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 08/08/2012    Término: 21/11/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 13h30min às 17h

Vagas: 15
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Subárea de concentração: Epidemiologia, Etnicidade e Saúde

Ementa:

A disciplina tem por objetivo apresentar e discutir o quadro de saúde dos povos indígenas no 
Brasil contemporâneo, abordando-o sob a perspectiva epidemiológica, de forma comparada a 
outros segmentos da população. Em 15 sessões serão tratados temas que incluem: i) aspectos 
demográficos e dinâmica populacional; ii) o cenário de implantação das políticas públicas de 
saúde voltadas para os povos indígenas; iii) limites e possibilidades de se obter informações 
relativas aos indígenas em sistemas nacionais de informação em saúde; iv) o contexto 
sociocultural do contato entre indígenas e não indígenas; v) os impactos sobre o processo saúde-
doença decorrente de mudanças socioeconômicas, culturais e ambientais; e vi) aspectos éticos 
que permeiam a investigação científica entre indígenas. Utilizar-se-á como base para reflexão 
os padrões de morbimortalidade delineados a partir de estudos epidemiológicos sobre doenças 
infecciosas e parasitárias e doenças crônicas não-transmissíveis, realizados em diferentes grupos 
étnicos e localidades.

ESTATÍSTICA II

Código: ENSP.82.105.1

Professor(es) coordenador(es): Cosme Marcelo Furtado Passos da Silva

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Estatística I ou Conceitos Básicos em Probabilidade

Co-requisito para os alunos da subárea Métodos Quantitativos em Epidemiologia: Bases de 
Inferência

Início: 07/08/2012   Término: 25/09/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras Horário: 8h30min às 12h

Vagas: 30

Candidatos externos: serão aceitos desde que aprovados na avaliação realizada em conjunto 
com os alunos que cursaram a disciplina que é pré-requisito (Estatística I)

Subáreas: Epidemiologia Geral; Epidemiologia das Doenças Transmissíveis; Métodos 
Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Esta disciplina tem por objetivo capacitar o aluno de pós-graduação para a utilização de 
técnicas de análise multivariada aplicadas na área de saúde pública. Serão abordados os 
seguintes tópicos: análise de variância, correlação, modelos de regressão linear simples 
e múltipla. Serão enfatizados os seguintes tópicos dos modelos abordados: pressupostos, 
estimação, propriedades dos estimadores, interpretação dos coeficientes, análise de resíduos, 
transformações de variáveis, detecção de multicolinearidade, medidas de influência, uso de 
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variáveis indicadoras, conceito de interação e confundimento, técnicas de seleção de variáveis 
e comparação entre modelos. O curso será ministrado através de aulas teóricas e práticas 
no R. Espera-se que ao final do curso a aluno apresente um trabalho utilizando as técnicas 
de análise apresentadas no curso, preferencialmente voltados para análise dos dados de seu 
projeto de dissertação ou tese.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos das subáreas Métodos Quantitativos em Epidemiologia, 
Epidemiologia Geral e Epidemiologia das Doenças Transmissíveis.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

3. Será necessário uso de sala com computadores para todos os dias do curso.

ESTUDOS ECOLóGICOS II – MODELAGEM ESPAÇO E TEMPO

Código: ENSP.82.111.2

Professor(es) coordenador(es): Oswaldo Gonçalves Cruz, Aline Araújo Nobre, Marilia Sá 
Carvalho, Geraldo Marcelo da Cunha

Professor(es) colaborador(es):  Reinaldo Souza dos Santos

Carga horária: 30 horas   N.º de créditos: 02

Pré-requisitos: Curso Básico de R, Estudos Ecológicos I e Modelos Lineares Generalizados. É 
recomendável o curso de inverno ”Geoprocessamento de Dados Epidemiológicos”

Início: 08/08/2012   Término: 26/09/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 15 (mínimo 04 alunos)

Candidatos externos: aceitam-se candidatos externos, desde que comprovada a exigência do 
pré-requisito com disciplina de carga horária e conteúdo equivalentes.

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Este curso se propõe a estudar métodos de modelagem estatística em estudos ecológicos, 
particularmente modelagem de séries temporais, de dados espaciais de diferentes tipos e 
interação espaço-tempo. Serão abordados os seguintes tópicos: modelos GLM e GAM; alguns 
métodos bayesianos para series temporais e espaciais; interação espaço temporal. O curso 
terá aulas práticas realizadas em R.

Observação: sala de informática para todo o período.
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INQUÉRITOS: PLANEJAMENTO, AMOSTRAGEM E ANÁLISE DE DADOS

Código: ENSP.82.108.1

Professor(es) coordenador(es): Célia Landmann Szwarcwald

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): Estatística I ou Bases de Inferência

Início: 10/10/2012   Término: 12/12/2012

Dia(s) da semana: quartas e sextas-feiras

Horário: 13h às 16h30min (quartas) e 8h30min às 12h (sextas)

Vagas: 20 (mínimo 05 alunos)

Candidatos externos: aceitam-se candidatos externos, desde que comprovada a exigência do 
pré-requisito com disciplina de carga horária e conteúdo equivalentes.

Subárea de concentração: Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Conceitos básicos; etapas de um inquérito; métodos de coleta; desenho do questionário; 
amostra aleatória simples; parâmetros e estimadores; tamanho da amostra; amostragem 
com probabilidades desiguais; ponderações; amostragem estratificada; amostragem por 
conglomerados; efeito de desenho; desenhos complexos de amostragem; calibração; análise 
de dados coletados em amostras complexas.

Observação: será necessário uso de sala com computadores para todos os dias do curso

MODELAGEM MATEMÁTICA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Código: ENSP.85.102.1

Professor(es) coordenador(es): Cláudia Torres Codeço, Paula Luz

Carga horária: 45 horas                 N.o de créditos: 03

Pré-requisito: Matemática Aplicada I

Início: 02/08/2012   Término: 25/09/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 10 (mínimo 03 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis

Ementa:
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O objetivo da disciplina é introduzir o método de modelagem matemática e sua aplicação ao 
estudo de espalhamento de doenças transmissíveis. Serão abordados os modelos clássicos 
(Kermack McKendrick e Ross) e suas propriedades (limiar de suscetíveis, R0, imunidade 
de rebanho, limiar endêmico, etc) e modelos mais complexos, com mecanismos evolutivos 
e heterogeneidades. Aplicações destes modelos na análise de impacto de estratégias de 
intervenção serão apresentadas. A disciplina deverá ter um forte componente aplicado, com 
aulas práticas no computador (simulação de epidemias e intervenções) e discussão de textos 
científicos.

Observação: Sala de informática todas as quintas-feiras.

MODELOS LINEARES GENERALIZADOS

Código: ENSP.82.107.1

Professor(es) coordenador(es): Aline Nobre

Carga horária: 45 horas  N.o de créditos: 03

Pré-requisito: Estatística II ou Bases de Inferência

Início: 09/10/2012   Término: 29/11/2012

Dia(s) da semana: terças e quintas-feiras Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 30

Candidatos externos: serão aceitos desde que aprovados na avaliação realizada em conjunto 
com os alunos que cursaram a disciplina que é pré-requisito (Estatística II ou Bases de 
Inferência)

Subáreas de concentração: Epidemiologia Geral; Métodos Quantitativos em Epidemiologia

Ementa:

Os modelos lineares generalizados constituem uma extensão dos modelos lineares de regressão 
múltipla, permitindo modelar dado em situações onde a distribuição de probabilidade da 
variável resposta pertence à família exponencial, deixando de ter obrigatoriamente uma 
distribuição Normal. Essa disciplina visa ampliar o conhecimento das técnicas de análise 
multivariada oferecidas ao aluno de pós-graduação, capacitando-o a modelar estatisticamente 
dados na área de saúde pública, utilizando a classe de modelos lineares, que inclui o modelo 
logístico (dados binários), de Poisson, multinomial, além do modelo normal. Serão abordados 
os seguintes tópicos: distribuições da família exponencial, características dos modelos lineares 
generalizados, estimação dos parâmetros pelo método da máxima verossimilhança, função 
desvio, comparação de modelos, procedimentos de seleção de variáveis, análise de resíduos, 
pontos Influentes e qualidade do ajuste do modelo. Espera-se que ao final do curso a aluno 
apresente um trabalho utilizando uma das técnicas apresentadas no curso, preferencialmente 
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voltado para análise dos dados de seu projeto de dissertação ou tese. O curso será ministrado 
através de aulas teóricas e práticas no R.

Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos das subáreas Métodos Quantitativos em Epidemiologia 
e Epidemiologia Geral.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

3. Uso de sala com computadores todos os dias - Sala 501

PERSPECTIVAS DIACRÔNICAS EM SAúDE E EPIDEMIOLOGIA DE POPULAÇÕES PRÉ-HISTóRICAS

Córidgo: ENSP.83.101.1

Professor(es) coordenador(es): Adauto José Gonçalves de Araújo, Alena Mayo Iñiguez, Sheila 
Maria Ferraz Mendonça de Souza

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 06/08/2012    Término: 19/11/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 8h30min às 12h

Vagas: 15

Subárea de concentração:  Epidemiologia, Etnicidade e Saúde

Ementa:

A partir dos estudos sobre evolução humana e doenças genéticas e sua interpretação 
populacional e evolutiva serão discutidos aspectos que interessam ao estudo da saúde 
humana e à leitura epidemiológica das doenças atuais e passadas em perspectiva diacrônica. 
Casos documentados com dados paleopatológicos e históricos, além dos estudos médicos 
atuais, deverão proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os diferentes agravos à 
saúde em perspectiva temporal e biocultural. Mostrar as mudanças e as permanências 
em relação à saúde humana em uma perspectiva diacrônica, mas também considerando 
os determinantes culturais (domesticação, migrações, sedentarismo, escolhas alimentares, 
hábitos cotidianos, urbanização, padrões de habitação, ritos) e biológicos (inserção ambiental, 
mudanças climáticas, transporte de vetores/patógenos, segmentos populacionais suscetíveis) 
do adoecimento. Com isto pretende-se oferecer informações que auxiliem a compreensão dos 
processos de adoecimento por diferentes causas e em escala populacional, em abordagens 
epidemiológica e paleoepidemiológica.
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Observações:

1. Disciplina obrigatória para os alunos da subárea Epidemiologia, Etnicidade e Saúde.

2. Disciplina optativa para o Doutorado do Programa de Pós-graduação Epidemiologia em 
Saúde Pública.

PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAúDE

Córidgo: ENSP.81.110.1

Professor(es) coordenador(es): José Fernando Verani

Professor(es) colaborador(es): Maria do Carmo Leal, Guilherme Werneck, Reinaldo Souza 
Santos, Guido Palmeira

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 06/08/2012    Término: 24/09/2012

Dia(s) da semana: segundas e quintas-feiras Horário: 9h às 12h30min

Vagas: 25 (mínimo de 10 alunos)

Subárea de concentração: Epidemiologia Geral

Ementa:

História, Fundamentos e Conceitos de Vigilância em Saúde; Objetivos da Vigilância em Saúde: 
informação para ação; Tipos de Sistemas de Vigilância;  Sistemas de Informação;Investigação 
Epidemiológica de Campo; Avaliação de Sistemas de Vigilância em Saúde. Objetivo geral: discutir 
os conceitos e práticas  de Vigilância em Saúde, priorizando  a Vigilância Epidemiológica com 
foco na investigação e avaliação. Objetivos específicos: conhecer os conceitos e fundamentos 
da Vigilância em saúde e sua evolução na história; conhecer as lições dos grandes programas 
de erradicação de doenças; reconhecer os diferentes tipos de Sistemas de Vigilância; planejar, 
executar e avaliar uma investigação epidemiológica de campo; conhecer os métodos utilizados 
na avaliação de sistemas de vigilância em Saúde; conhecer os sistemas de informação da 
vigilância em saúde.
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SAúDE E DOENÇA - ASPECTOS FILOSóFICOS I E II

Código: ENSP.84.103.2

Professor(es) coordenador(es): Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 07/08/2012    Término: 06/11/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 8h30min às 12h

Vagas: 15

Subárea de concentração: Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia

Ementa:

Saúde e Doença: Aspectos Filosóficos I

A disciplina tem como objetivo oferecer ao aluno as bases filosóficas dos conceitos de vida, 
organismo, normalidade, normatividade, saúde, doença e morte segundo Georges Canguilhem 
e Michel Foucault. Serão abordados os seguintes tópicos: Fundamentos da História das 
Ciências Francesa e da Arqueologia dos Saberes; a Biologia como campo científico e o conceito 
de vida; as relações entre o vivo e o meio; o nascimento da Medicina moderna; a Medicina 
como campo de aplicação da ciência e técnica restauradora da saúde.<br>

Saúde e Doença: Aspectos Filosóficos II

Esta disciplina tem como objetivo aprofundar aspectos referentes: 1, ao nascimento das 
ciências humanas segundo Michel Foucault; 2, às diferentes concepções de doença, técnicas 
terapêuticas e diversidade sociocultural; 3, às relações entre o cuidado individual e a Saúde 
Coletiva; 4, ao método, teoria e práticas implicadas na Promoção da Saúde; e 5, às noções de 
“condição humana” e vulnerabilidade na perspectiva do pensamento complexo.

Observação: Disciplina optativa para as 5 áreas de concentração do Programa de Pós-
graduação em Epidemiologia e Saúde Pública, com vagas para candidatos externos e de 
outros programas de pós-graduação da Instituição. Os módulos I e II estão articulados e o 
aluno não poderá se matricular em apenas um deles.
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SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE DOUTORADO II

Código: ENSP.80.105.1

Professor(es) coordenador(es): Silvana Granado Nogueira da Gama

Professor(es) colaborador(es): Reinaldo Santos, Francisco Inácio Bastos, Mariza Theme 
Filha

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisito: nenhum

Início: 06/08/2012   Término: 26/11/2011 (15 sessões)

Dia(s) da semana: segundas-feiras  Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 25

Candidatos externos: Não há vagas para candidatos externos

Ementa:

Apoiar o desenvolvimento do projeto de dissertação através de discussões e exercícios práticos 
sobre revisão bibliográfica, redação de introdução, resultados e discussão, apresentação oral 
e seminários. Participação nas sessões científicas quinzenais do Programa de Epidemiologia e 
na apresentação dos projetos dos alunos de 2º ano.

Observação: Disciplina obrigatória para o Doutorado em Epidemiologia em Saúde Pública

SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE MESTRADO III E IV

Código: ENSP.80.109.1

Professor(es) coordenador(es): José Fernando de Souza Verani

Professor(es) colaborador(es): 1 representante de cada uma das cinco subáreas

Carga horária: 45 horas   N.º de créditos: 03

Pré-requisitos: não há

Início: 06/08/2012   Término: 26/11/2012

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 13h às 16h30min

Vagas: 35

Candidatos externos: Não há vagas para candidatos externos.

Subáreas de concentração: Epidemiologia Geral; Epidemiologia das Doenças Transmissíveis; 
Epidemiologia, Etnicidade e Saúde; Filosofia e Ciências Sociais Aplicadas à Epidemiologia; 
Métodos Quantitativos em Epidemiologia
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Ementa:

Apoiar o desenvolvimento do projeto de dissertação através de discussões e exercícios práticos 
sobre revisão bibliográfica, redação de introdução, resultados e discussão, apresentação oral 
e seminários. Participação nas sessões científicas quinzenais do Programa de Epidemiologia e 
na apresentação dos projetos dos alunos de 2º ano.

Observação: Disciplina obrigatória para todos os alunos do primeiro ano do Mestrado 
Epidemiologia em Saúde Pública
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DISCIPLINAS ObRIGATóRIAS – 1.o SEMESTRE 2012
PPGBIOS

DOUTORADO . Seminários de Integração em Bioética

MESTRADO . Seminários de Integração em Bioética

DISCIPLINAS ObRIGATóRIAS – 2.o SEMESTRE 2012
PPGBIOS 1

DOUTORADO . Ética I (D1)

. Fundamentos da Saúde Coletiva (D1)

. Seminários de Integração em Bioética (D1, D4)

MESTRADO . Fundamentos da Saúde Coletiva (M1)

. Seminários Avançados I (M1)

. Seminários Avançados II (M3)

. Seminários de Integração em Bioética (M1, M2)

1 Propostas de ementas de 2011passíveis de alteração, que serão informadas até o período de inscri-
ção pelo Siga.
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bIOÉTICA

SUMÁRIO

1º semestre
2º semestre

1º SEMESTRE

01 - Bioética, Justiça Sanitária e Saúde Pública, 176

02 - Ética II, 176

03 - Introdução à Ética em Pesquisa, 179

04 - Introdução à Metodologia da Pesquisa Social em Bioética, 179

05 - Seminários de Integração em Bioética (1º semestre), 180

06 - Sexualidades e Saúde Pública: A Perspectiva Bioética, 181

07 - Teorias do Desenvolvimento Moral e o Ensino da Ética, 182

2º SEMESTRE

08 - Biodireito, 183

09 - Bioética: conceitos, teorias e métodos, 184

10 - Ética I, 184

11 - Filosofia da Ciência, 185

12 - Fundamentos da Saúde Coletiva, 186

13 - Seminários Avançados I, 186

14 - Seminários Avançados II, 187

15 - Seminários de Integração em Bioética (2º semestre), 188

16 - Tópicos Especiais em Bioética: A Construção do Argumento, 188

17 - Tópicos Especiais em Bioética: Bioética Clínica, 189 
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DISCIPLINAS - 1.o SEMESTRE 2012

Nota: As disciplinas a seguir poderão sofrer alterações em suas datas e/ou conteúdos.

bIOÉTICA, JUSTIÇA SANITÁRIA E SAúDE PúbLICA

Código: PPGBIOS.00.100.1

Professor(es) coordenador(es): Carlos Dimas Martins Ribeiro, Maria Clara Marques Dias

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): não há

Início: 27/02/2012   Término: 09/03/2012

Dia(s) da semana: 2ª a 6ª feira  Horário: 9h às 12h

Local: IFCS/UFRJ

Vagas: Mínimo 03 vagas PPGBIOS; Máximo 20 vagas 

Candidatos externos: Serão aceitos alunos de outros programas de doutorado, com preferência 
para alunos de programas das instituições associadas.

Ementa:

A disciplina possibilitará aos alunos conhecer e discutir as principais teorias de justiça 
contemporâneas e algumas aplicações no campo da saúde, refletindo-se sobre o problema da 
justa alocação dos recursos públicos. Será dado maior enfoque ao contratualismo kantiano de 
John Rawls e à teoria das capacidades desenvolvidas por Amartya Sen e Martha Nussbaum, 
consideradas mais vantajosas quando aplicadas em situações sociais caracterizadas pela 
escassez de recursos e por uma pesada dívida social com as populações mais desprovidas, 
como é o caso dos países latinoamericanos, em particular o Brasil. Enfatiza-se se o papel 
do Estado de garantir, através de suas instituições sociais e políticas, as condições sociais 
mínimas para uma vida digna. No campo da saúde, a disciplina abordará a extensão 
da teoria da justiça como equidade de John Rawls desenvolvida por Norman Daniels, a 
medicina equitativa e sustentável de Daniels Callahan e a bioética de proteção elaborada por 
Fermin Schramm e Miguel Kotttow. Finalmente, será discutida a alocação de recursos para 
as tecnologias médicas avançadas, tomando como casos específicos a medicina intensiva 
neonatal e o transplante de órgãos e tecidos, refletindo-se sobre a pertinência de se utilizar 
políticas de focalização nestas áreas de atenção.
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ÉTICA II

Código: PPGBIOS.00.108.1

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Professor(es) coordenador(es): Olinto Antonio Pegoraro 

Pré-requisito(s): Não há

Início: 08/03/2012   Término: 12/07/2012

Dia(s) da semana: quinta-feira   Horário: 9h às 12h

Local: IMS/UERJ 

Vagas: 20

Candidatos externos: não serão aceitos alunos externos

Ementa:

1. Ética Moderna 

2. A ética funda-se na liberdade que é auto-legista (autônoma) e confere a si mesma o único 
princípio moral: o imperativo categórico. Centralidade da pessoa, da razão e da liberdade. 
A convivência política não se funda na natureza, mas no contrato social e na dialética das 
sociedades e da produção de bens.  

3. Ética Contemporânea

A ética contemporânea caracteriza-se pela abrangência: em toda a história, a ética se referiu 
só ao universo humano; hoje, abarca todos os seres vivos e o ambiente em que vivem, 
ampliando de maneira considerável o campo e o quadro temporal da responsabilidade 
humana (biosfera e ecosfera, gerações futuras).   É o momento da ética da solidariedade 
antropocósmica.  O tema central permanece a ustiça equitativa que se aplica às grandes 
questões da sociedade globalizada: a distribuição da riqueza do mundo. Outro grande 
desafio da ética, em particular da bioética, são os avanços das ciências e técnicas da vida 
(biotecnociencia), pois a autopoiese e evolução dos sistemas vivos, e sua transformação 
pela biotecnociência, repõem de modo novo a discussão do sentido da existência humana 
(instada a se preocupar com a qualidade da co-existência entre seu nível natural e o nível 
técno-cultural, entre dimensão individual e coletiva) e da própria história.
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INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DA PESQUISA SOCIAL EM bIOÉTICA

Código: PPGBIOS.00.128.1

Professor(es) coordenador(es): Débora Rodrigues Diniz 

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Pré-requisito(s): não há

Início: 05/03/2012   Término: 09/03/2012

Dia(s) da semana:  segunda a sexta-feira Horário: 14h às 17h

Local: IMS/UERJ

Vagas: 20

Candidatos externos: Não serão aceitos alunos externos ao PPGBIOS

Ementa:

Esse curso tem por objetivo geral apresentar a arquitetura da metodologia da pesquisa social, 
com ênfase nos estudos em bioética. O curso está organizado em dois blocos: 1. Questões 
de pesquisa e objetivos; 2. Hipóteses, procedimentos qualitativos e quantitativos; 3. Análise 
de dados. Espera-se que cada estudante trabalhe em seu tema de pesquisa, aperfeiçoando 
a proposta apresentada para o ingresso no Mestrado ou no Doutorado. No ato da inscrição 
do curso, o estudante deve responder o roteiro de apresentação de seu projeto. Esse roteiro 
facilitará a adequação do programa às necessidades do grupo.

INTRODUÇÃO À ÉTICA EM PESQUISA

Código: PPGBIOS.00.102.1

Professor(es) coordenador(es): Marisa Palacios, Sergio Rego

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): não há

Início: 13/03/2012   Término: 10/07/2012

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 13h30min às 16h30min

Local: Hospital Universitário da UFRJ

Vagas: Não há mínimo de vagas para o programa. O número de vagas máximo é de 70 
alunos. 

Candidatos externos: Serão aceitos alunos de outros programas de mestrado ou doutorado, 
com preferência para alunos de programas das instituições associadas.
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Ementa:

Introdução aos sistemas de regulação ética da pesquisa envolvendo seres humanos: nacional e 
internacional. Breve histórico da medicina e assistência a saúde (do Xamã a Medicina Baseada 
em Evidências). Surgimento da medicina científica (Claude Bernard); História da ética em 
pesquisa (da Prússia, Alemanha e Nüremberg a Helsinque/Belmont) O sistema de regulação 
Internacional: Declarações da Associação Médica Mundial. O sistema legal brasileiro: leis 
federais afins e todas as resoluções do CNS sobre ética em pesquisa. Análise bioética da 
pesquisa científica: Cientificidade e eticidade: Análise metodológica das pesquisas com seres 
humanos; Consentimento livre e esclarecido e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 
Vulnerabilidades, vulneração, empoderamento e emancipação; Análise crítica dos riscos da 
pesquisa; A questão dos benefícios em pesquisas; O princípio de justiça aplicado a pesquisa. 
Ética na divulgação científica: autoria, propriedade de banco de dados, plágio, auto-plágio, 
produtividade em pesquisa. Integridade na pesquisa. Códigos de ética profissionais. Outras 
regulamentações: Conselhos e associações profissionais.

SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO EM bIOÉTICA

Código: PPGBIOS.00.103.1

Professor(es) coordenador(es): Sergio Rego

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): Não há

Início: 21/03/2012   Término: 27/06/2012

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 13h às 17h

Local: dias 21/03, 28/03, 11/04 e 02/05 na ENSP. Demais encontros serão nas demais 
instituições, a combinar no início da disciplina.

Vagas: 15 

Candidatos externos: não serão aceitos alunos externos

Ementa:

A programação será estabelecida a cada início de semestre. A cada encontro serão apresentados 
temas da bioética e ética em pesquisa ou dados de pesquisa que o aluno já disponha. Os 
temas serão escolhidos pelo conjunto de professores do projeto e sorteados para cada aluno. 
O aluno então vai preparar o tema para discussão com professores e colegas, a partir de 
uma revisão bibliográfica especialmente baseada em artigos recentes. Os seminários serão 
apresentados pelos alunos em sistema de rodízio.

Observação: disciplina obrigatória para alunos do primeiro ano do Mestrado e dos dois 
primeiros anos do Doutorado
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SEXUALIDADES E SAúDE PúbLICA: A PERSPECTIVA bIOÉTICA

Código: PPGBIOS.00.129.1

Professor(es) coordenador(es): Fermin Roland Schramm

Professor(es) colaborador(es): Heloísa Helena Barboza, Anibal Guimarães

Carga horária: 60 horas   Nº de créditos: 04

Início: 07/03/2012    Término: 20/06/2012

Dia da semana: quarta-feira   Horário: 13h às 17h                      

Vagas: 20

Candidatos externos: Serão aceitos alunos externos de programas de pós-graduação stricto 
sensu que guardem pertinência com o conteúdo da disciplina, bem como alunos externos que 
visem ao ingresso nos PPGBIOS e PPGSP. 

Ementa:

Não obstante a inegável relevância que as sexualidades têm para a conformação dos espaços 
público e privado nas mais diferentes formas de organização política, econômica e social 
contemporâneas, a sua discussão continua sendo fonte de intensos e crescentes debates, 
dentro e fora da academia. Em especial, desde a década de 1970, o espaço acadêmico vem 
se dedicando a tentativas de desenvolver um robusto arcabouço teórico que seja capaz de 
sustentar as demandas político-sociais e jurídico-legais para o reconhecimento de identidades 
e o asseguramento de direitos - “novos” ou “antigos” - aos movimentos feministas, de 
lésbicas, gays e bissexuais, de travestis e transexuais e mais recentemente, de pessoas 
intersex. Com relação ao contexto dessas tentativas, a pandemia de HIV/AIDS dos anos 
1980 contribuiu significativamente para expor a fragilidade e insuficiência do sistema sexo-
gênero heteronormativo que, até então, sustentara e orientara as políticas públicas de saúde 
referentes à sexualidade. Por sua vez, o reconhecimento da complexidade da problemática das 
sexualidades tem trazido ao espaço público o debate quanto ao direito cidadão à autonomia 
sobre o corpo, seja quanto às modificações corporais, seja quanto às formas de expressão 
identitária, dependente, ou não, de tais transformações. Numa primeira avaliação crítica deste 
fenômeno, pode-se constatar que, se são inegáveis, por um lado, os avanços obtidos neste 
campo, por outro lado, as sociedades democráticas e laicas contemporâneas parecem não 
ser ainda capazes de oferecer garantias suficientes quanto à estabilidade e à universalização 
dessas conquistas, devendo-se reconhecer que ainda existem diversos pontos frágeis, os quais 
merecem um exame aprofundado, tendo em vista sua solução. Assim, além de criar um espaço 
de discussão, a Bioética e suas ferramentas descritivas e normativas podem contribuir para 
o enfrentamento das questões morais que as sexualidades suscitam, por meio da construção 
de possíveis respostas e encaminhamentos para a solução dos problemas político-sociais e 
jurídico-legais envolvidos.
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A disciplina tem como proposta a utilização da “caixa de ferramentas” da Bioética para o 
desenvolvimento de um espaço de reflexão, discussão e análise crítica da interface entre as 
sexualidades humanas e o campo da Saúde Pública.

Como referenciais teóricos, serão utilizadas as teorias da sexualidade e de gênero de Michel 
Foucault e Judith Butler, de feministas como Adrienne Rich e Gayle Rubin, bem como a teoria 
Queer elaborada por transexuais e intersex - como Mauro Cabral e Iain Morland -, e a recente 
produção de teóricas brasileiras dedicadas a essas questões - como Heloísa Helena Barboza, 
Berenice Bento, Larissa Pelúcio, Paula Sandrine Machado e Guacira Lopes, e as construções 
teóricas da “Ética Biomédica” (Beauchamp & Childress), da “Ética da Convergência” (Maliandi) 
e da “Bioética da Proteção” (Schramm & Kottow).

A disciplina será dada através de aulas expositivas dos professores envolvidos e três seminários 
sobre um tema específico, conduzidos pelos alunos e coordenados pelos professores, e de 
acordo com o método dialético de tese, antítese e síntese. O desempenho analítico e crítico 
dos alunos durante os seminários, assim como sua participação às discussões em sala de aula 
serão a base para sua avaliação.

TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO MORAL E O ENSINO DA ÉTICA

Código: PPGBIOS.00.130.1

Professor(es) coordenador(es): Sergio Tavares de Almeida Rego

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): compreensão de textos em inglês e espanhol

Início: 13/03/2012   Término: 22/05/2012 

Dia(s) da semana: terça-feira   Horário: 9h às 12h

Vagas: 25

Alunos Externos: Aceitaremos até 05 alunos externos ao PPGSP e ao PPGBIOS

Ementa: 

Esta disciplina possibilita aos alunos conhecer e discutir as principais teorias que explicam 
o desenvolvimento moral dos indivíduos, com uma maior ênfase nas teorias cognitivistas. 
Partindo da teoria de Jean Piaget e da filosofia kantiana, discutem-se os postulados teóricos 
de Lawrence Kohlberg e dos pensadores pós-kohlbergianos Carol Gilligan, James Rest, Elliot 
Turiel e Georg Lind. Ao final da disciplina, os alunos serão capazes de compreender as diferentes 
abordagens teóricas desses autores e de seus métodos de investigação. Serão igualmente 
discutidas as implicações práticas para o exercício docente em cursos de graduação na área 
da saúde à luz das novas diretrizes curriculares dos cursos da saúde e o ensino da ética e da 
bioética, disciplinar e transversal.

Observação: disciplina obrigatória para bolsistas do PPGBIOS e eletiva para os alunos do 
PPGBIOS e PPG-SP.



Catálogo de disCiplinas ensp 2012

183

DISCIPLINAS - 2.o SEMESTRE

Nota: As disciplinas a seguir poderão sofrer alterações em suas datas e/ou conteúdos.

bIODIREITO

Código:  PPGBIOS.00.123.1

Professor(es) coordenador(es): Heloisa Helena Gomes Barboza

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): não há

Início:     Término:  

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: 08

Local: Faculdade de Direito/UERJ

Candidatos externos: Poderão ser aceitos mestrandos e doutorandos matriculados em outra 
Instituição, desde que: a) haja vaga; b) seja aprovada sua inscrição pelo Colegiado da Pós-
graduação em Direito; e c) o respectivo projeto de pesquisa tenha relação com o Biodireito.

Ementa:

Exame de algumas repercussões jurídicas dos avanços da biotecnociência, no campo do 
Direito Privado, à luz dos princípios do Biodireito e da Bioética. O objeto principal do estudo é 
a proteção da vida humana em suas diferentes fases, com ênfase nos direitos humanos e nos 
direitos da personalidade. Temas que serão desenvolvidos: 1. Bioética e Biodireito: natureza 
das normas e princípios. 2. Reprodução assistida: implicações nas relações familiares. 3. 
Redesignação sexual: direito ao próprio corpo, sexo e gênero. 4. Término da vida humana: 
eutanásia.



184

bIOÉTICA: CONCEITOS, TEORIAS E MÉTODOS

Código: PPGBIOS.00.107.1

Professor(es) coordenador(es): Fermin Roland Schramm, Marlene Braz

Assistente do professor: Anibal Guimarães

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 4

Pré-requisitos: ser aluno do Mestrado ou Doutorado do PPGBIOS ou de outros programas da 
ENSP

Início:     Término: Dia(s) da semana: quinta-feira 
     Horário: 13h às 17h

Vagas: 30

Ementa:

O objetivo geral da disciplina consiste em introduzir o aluno aos conceitos, às teorias e aos 
métodos da Bioética, julgados necessárias para poder abordar, com competência crítica, a 
conflituosidade moral no campo das Ciências da Vida e da Saúde. Os objetivos específicos 
consistem em: (a) apresentar a construção das ferramentas da Bioética e suas principais 
correntes (dimensão diacrônica); (b) análise crítica das ferramentas da Bioética (dimensão 
sincrônica); (c) aplicação aos conflitos morais no campo da Saúde Pública. 

Observação:

A disciplina prevê aulas expositivas, feitas pelos professores, e seminários de apresentação 
pelos alunos que, revezando-se, deverão participar como defensores, acusadores ou juízes 
do problema em pauta. A avaliação do aluno será feita a partir de seu desempenho durante 
os seminários, sua participação às discussões ao longo do curso e a competência crítica 
demonstrada na avaliação oral final da disciplina. Ao final da disciplina haverá uma avaliação 
do desempenho dos docentes por parte dos discentes.

ÉTICA I

Código: ENSP.00.101.1

Professor(es) coordenador(es): Maria Clara Dias

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): não há

Início:     Término: 

Dia(s) da semana: terça-feira  Horário: 14h às 17h

Local: IFCS/UFRJ
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Vagas: 20 

Candidatos externos: Serão aceitos alunos para crédito avulso e aqueles vinculados a um 
programa de pós-graduação stricto sensu . Haverá pelo menos cinco vagas para alunos 
externos.

Ementa:

I. Elucidação do fenômeno moral: Ética e Moral; Principais características dos juízos morais; 
Caráter prescritivo; Relação a um conceito de “bom”. II- Perspectivas de fundamentação 
da moral Perspectiva tradicionalista: recurso a uma autoridade (ser transcendente); Recurso 
à racionalidade (Kant: Razão pura prática - Habermas: Razão comunicacional); Recurso a 
sentimentos (Utilitarismo - Emotivismo - Expressivismo); Recurso ao Contrato. III. Perspectivas 
neo-aristotélicas - A “boa vida”; Valores e Virtudes.

Observação: Disciplina obrigatória para o Doutorado (D1) e não disponível para Mestrandos.

FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Código: PPGBIOS.00.111.1

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): sem pré-requisito

Professor(es) coordena dor(es): Rodrigo Siqueira Batista

Início:     Término: 

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira Horário: 7h30min às 13h30min

Vagas: 15 (mínimo 06 alunos) 

Local: IESC/UFRJ

Candidatos externos: poderão ser aceitos candidatos vinculados a outros programas de pós-
graduação, desde que o número máximo de inscritos não ultrapasse 15 (quinze) estudantes. 
Solicita-se que façam a pré-inscrição e aguardem a decisão.

Ementa:

O nascimento da filosofia. A questão da episteme no pensamento grego. O conhecimento no 
pensamento medieval. O pensamento moderno: Descartes e Bacon. O ceticismo de Hume. A 
revolução científica moderna. Kant e a filosofia crítica. O aguçamento da crítica: o ‘pensamento 
romântico’, Schopenahuer e Nietzsche. A ciência e a filosofia da ciência no século XX.
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FUNDAMENTOS DA SAúDE COLETIVA

Código: PPGBIOS.00.105.1

Professor(es) coordena dor(es): Aluísio Gomes Silva Junior, Maria Andreia Loyola, 
Carlos Dimas Martins Ribeiro, Marilena Correa

Carga horária: 45 horas   N.o de créditos: 03

Pré-requisito(s): não há

Início:     Término: 

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 14h às 17h

Vagas: 30 (mínimo 05 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos mediante consulta aos coordenadores.

Local: IMS/UERJ

Ementa:

Constituição do campo da Saúde Coletiva: Fundamentos filosóficos, sociais e biológicos do 
processo saúde-doença. Processo de trabalho em saúde. Promoção da saúde. Sistema de 
saúde brasileiro.

Observação: Disciplina obrigatória para o Doutorado (D1) e Mestrado (M1).

SEMINÁRIOS AVANÇADOS I

Código: PPGBIOS.00.106.1

Professor(es) coordena dor(es): Marisa Palácios

Professor(es) colaborador(es): Luis Alfredo Vidal de Carvalho, Claudia Medina, Marcelo 
Rasga Moreira, Claudia Vater, Sonia Vasconcelos

Carga horária: 60 horas   N.o de créditos: 04

Pré-requisito(s): não há

Início:     Término: 

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: todos os alunos do primeiro ano do Mestrado – disciplina obrigatória

Candidatos externos: não serão aceitos

Local: IESC/UFRJ
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Ementa:

Os Seminários avançados I oferecerão acesso a fundamentos e métodos da pesquisa cientifica 
e a oportunidade dos alunos conhecerem os sistemas de pesquisa bibliográfica. Tem também 
como objetivo ajudar os alunos a definirem seus objetos e métodos de pesquisa.

Observação: Disciplina obrigatória para o Mestrado

SEMINÁRIOS AVANÇADOS II

Código: PPGBIOS.00.122.1

Professor(es) coordena dor(es): Sonia Vasconcelos

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): Seminários Avançados I

Início:     Término: 

Dia(s) da semana: quinta-feira  Horário: 14h às 17h

Vagas: 20

Local: IESC/UFRJ

Candidatos externos: não serão aceitos

Ementa:

Linguagem e estilo na ciência. Linguagem e estilo em inglês. Padrões de discurso em 
inglês. Coesão e Coerência. Estratégias de argumentação no discurso científico em inglês. 
Originalidade textual na comunicação científica em inglês. Ética em publicações. O plágio 
acadêmico. Paráfrase, resumo e “patchwriting”. Práticas de citação. Elaboração de cartas 
para editores. Este curso focaliza aspectos particulares da comunicação científica em inglês 
para melhorar a qualidade da produção acadêmica de alunos de pós-graduação em ciências. 
Alguns exemplos de diferentes gêneros da comunicação científica serão discutidos sob a 
perspectiva da linguagem, retórica e estilo. Desafios éticos atuais na publicação acadêmica 
também serão abordados. Serão utilizados artigos e editoriais publicados em periódicos 
internacionais e todo o material de leitura e de aula estará em língua inglesa. O objetivo da 
disciplina é desenvolver a habilidade escrita em língua inglesa para a elaboração de artigos, 
em consonância com padrões éticos para publicação em periódicos internacionais. Ao longo 
do curso, os participantes serão encorajados a escrever um manuscrito em inglês e revisá-lo 
para submissão a um periódico científico internacional.

Observação: Disciplina obrigatória e exclusiva para M3
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SEMINÁRIOS DE INTEGRAÇÃO EM bIOÉTICA

Código: PPGBIOS.00.103.1

Professor(es) coordenador(es): Sergio Rego

Carga horária: 15 horas   N.o de créditos: 01

Pré-requisito(s): não há

Início: 10/08/2011   Término: 30/11/2011

Dia(s) da semana: quarta-feira  Horário: 9h às 12h

Vagas: alunos do primeiro ano do Mestrado e do Doutorado

Candidatos externos: não serão aceitos alunos externos

Local: Ensp/Fiocruz

Ementa:

Programação será estabelecida a cada início de semestre. A cada encontro serão apresentados 
temas da Bioética e ética em pesquisa ou dados de pesquisa que o aluno já disponha. Os 
temas serão escolhidos pelo conjunto de professores do projeto e sorteados para cada aluno. 
O aluno então vai preparar o tema para discussão com professores e colegas, a partir de 
uma revisão bibliográfica especialmente baseada em artigos recentes. Os seminários serão 
apresentados pelos alunos em sistema de rodízio.

Observação: Disciplina obrigatória para M1/M2 e D1/ D4. 

TóPICOS ESPECIAIS EM bIOÉTICA: A CONSTRUÇÃO DO ARGUMENTO

Código: PPGBIOS.00.124.1

Professor(es) coordenador(es): Luciana Garbayo (University of Texas at El Paso)

Carga horária: 15 horas    N.o de créditos: 01

Pré-requisito(s): não há

Início: 18/07/2011    Término: 22/07/2011

Dia(s) da semana: segunda a sexta-feira  

Horário:  14h às 17h

Local: Ensp/Fiocruz

Vagas: 40 (mínimo 02 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos mediante consulta, até cinco alunos externos ao 
PPGBIOS.
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Ementa:

Objetivos principais: (1) Apoiar os estudantes a entenderem a unidade argumentativa e o seu 
papel no pensamento ético, bem como o seu lugar mais geral no debate (aspecto dialógico 
dos argumentos); (2) Identificar a estrutura argumentativa presente em estudos de caso de 
argumentos clássicos em ética e sua inserção em espaços particulares de debate; (3) Apoiar 
os estudantes a repensarem, revisarem e refinarem os seus argumentos em ética, em seus 
projetos em curso, em sala de aula. Módulo 1 - Apresentação de conteúdo teórico sobre 
argumentação, especificamente aplicados ao campo da ética; Módulo 2 - Discussão mais 
detalhada de exemplos clássicos de argumentos no campo com estudos de caso e contextos 
dialógicos associados.

TóPICOS ESPECIAIS EM bIOÉTICA: bIOÉTICA CLÍNICA

Código: PPGBIOS.00.110.1

Professor(es) coordenador(es): Sergio Rego, Marisa Palacios

Carga horária: 30 horas   N.o de créditos: 02

Pré-requisito(s): Não há

Início: 15/08/2011   Término: 05/12/2011

Dia(s) da semana: segunda-feira  Horário: 13h30min às 16h30min

Vagas: 40 (mínimo de 05 alunos)

Candidatos externos: Serão aceitos e há exigência da vinculação do candidato a um programa 
de pós-graduação stricto sensu. Haverá pelo menos 5 vagas para alunos externos.

Local: HUCFF/UFRJ

Ementa:

Principais referenciais teóricos associados com a Bioética Clínica. Métodos para a análise e 
tomada de decisões sobre problemas morais relacionados com o cuidado em saúde. Comissões 
de ética e de bioética em unidades de saúde. Microalocação de recursos. Problemas morais no 
cuidado ao longo de todo o ciclo de vida.
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Gestão das Vigilâncias do Campo da Saúde: dilemas de integração e articulação, 35

Gestão do Trabalho em Saúde no Contexto de Mudanças, 83

História da Filosofia, 110

História dos Saberes e Políticas Públicas em Saúde Mental, 83

História e Paradigmas da Saúde Coletiva, 36

História Socioambiental e Saúde Coletiva, 36
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Informática em Saúde I, 37

Informática em Saúde II, 84

Inquéritos: planejamento, amostragem e análise de dados, 168

Introdução à Análise de Discurso, 85

Introdução à Análise de Sobrevivência, 151

Introdução à Antropologia da Alimentação Indígena, 158

Introdução à Avaliação em Saúde, 64

Introdução à Ética em Pesquisa, 179

Introdução à Etnologia das Sociedades Indígenas no Brasil, 152

Introdução à Metodologia da Pesquisa Social em Bioética, 179

Introdução à Promoção da Saúde, 85

Introdução à Saúde Ambiental e ao Saneamento I, 38

Introdução à Saúde Ambiental e ao Saneamento II, 86

Introdução ao Uso de Programas Estatísticos para Análise de Dados, 111

Introdução aos Modelos Multiníveis, 159

Leituras em Biossegurança, Saúde e Ambiente, 39

Leituras em Consumo, Saúde e Ambiente, 39

Leituras em Etnografia e Trabalho de Campo, 40

Leituras em Violência e Saúde, 87

Leituras Orientadas I: epidemiologia de doenças crônicas relacionadas exposições 

ambientais, 111

Leituras Orientadas II: epidemiologia de doenças crônicas relacionadas a exposições 

ambientais, 132

Leituras para Compreender o Mercado de Trabalho em Saúde, 88

Matemática Aplicada I (Epidemiologia em Saúde Pública), 152

Matemática Aplicada I (Saúde Pública), 41

Matemática Aplicada II, 153

Metais no Ambiente e na Saúde Humana: aspectos toxicológicos e avaliação de exposição, 122

Metodologia da Investigação: O Desenho do Projeto, 123

Metodologia da Pesquisa Social em Saúde, 41

Metodologia da Pesquisa Social II: as técnicas de investigação, 88

Metodologias de Avaliação de Risco da Exposição Humana à Contaminação Ambiental, 123

Métodos Avançados de Análise de Sobrevivência, 160

Métodos Computacionais para Redação de Teses e Artigos Científicos, 89

Microbiologia Aplicada à Engenharia Sanitária e Saúde Ambiental, 90

Modelagem Matemática de Doenças Transmissíveis, 168
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Modelos Lineares Generalizados, 169

Mudanças Climáticas e Saúde, 90

Noções de Epidemiologia em Saúde Pública, 42

O Processo das Políticas: teorias e modelos em  políticas públicas, 43

Paleopatologia, Paleoparasitologia e Paleoepidemiologia, 44 

Paradigma da Linguagem e Gestão em Saúde, 91

Perspectivas Diacrônicas em Saúde e Epidemiologia de Populações Pré-Históricas, 170

Planejamento e Gestão em Saúde I, 44

Planejamento e Gestão em Saúde II, 92

Políticas de Saúde no Brasil I, 46

Políticas Públicas e Proteção Social, 93

Políticas Públicas e Violência, 93

Prevenindo Doenças Crônicas Não-Transmissíveis: tabaco, álcool, hábitos alimentares e atividade 
física, 46

Princípios da Ecossaúde, 94

Princípios e Práticas de Vigilância em Saúde, 171

Processos Ecológicos e Saúde, 133

Produção de Artigos em Saúde, Trabalho e Ambiente, 65

Produção e Saúde I, 48

Produção e Saúde II, 95

Profissão e Trabalho em Saúde, 48

Revisão Sistemática/Metanálise, 160

Saúde Ambiental Infantil, 124

Saúde Coletiva e Saúde Ambiental: história e paradigmas, 133

Saúde do Trabalhador sob uma Perspectiva de Saúde Ambiental, 125

Saúde e Ambiente: gestão de risco e sustentabilidade, 112

Saúde e Doença - Aspectos Filosóficos I e II, 172

Saúde Urbana I, 51

Saúde Urbana II, 95

Saúde, Ambiente e Comunicação, 124

Saúde, Trabalho e Direito: uma trajetória crítica e a crítica de uma trajetória, 49

Saúde-Trabalho e Produção de Sentido, 50

Segurança do Paciente, 96

Seminários Avançados de Doutorado (Saúde Pública), 97

Seminários Avançados de Doutorado I (Epidemiologia em Saúde Pública), 154

Seminários Avançados de Doutorado II (Epidemiologia em Saúde Pública), 173
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Seminários Avançados de Doutorado II (Saúde Pública), 59

Seminários Avançados de Mestrado I e II (Epidemiologia em Saúde Pública), 155

Seminários Avançados de Mestrado III e IV (Epidemiologia em Saúde Pública), 173

Seminários Avançados I – Abordagem Ecológica de Doenças Transmissíveis, 52

Seminários Avançados I – Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, 52

Seminários Avançados I – Saneamento Ambiental, 53

Seminários Avançados I – Saúde e Sociedade, 54

Seminários Avançados I – Saúde, Trabalho e Ambiente, 54

Seminários Avançados I – Violência e Saúde, 55

Seminários Avançados I (PPGBIOS), 186

Seminários Avançados I (Saúde Pública e Meio Ambiente), 113

Seminários Avançados II – Abordagem Ecológica de Doenças Transmissíveis, 55

Seminários Avançados II – Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, 56

Seminários Avançados II – Processo Saúde-Doença, Território e Justiça Social, 57

Seminários Avançados II – Saúde e Sociedade, 57

Seminários Avançados II – Saúde, Trabalho e Ambiente, 58

Seminários Avançados II – Violência e Saúde, 59

Seminários Avançados II (PPGBIOS), 187

Seminários Avançados II (Saúde Pública e Meio Ambiente), 134

Seminários Avançados III (Saúde Pública e Meio Ambiente), 113

Seminários de Gestão da Clínica e Qualidade da Atenção à Saúde, 98

Seminários de Integração em Bioética (1º semestre), 180

Seminários de Integração em Bioética (2º semestre), 188

Seminários de Tese do Doutorado, 135

Sexualidades e Saúde Pública: A Perspectiva Bioética, 181

Subjetividade, Gestão e Cuidado em Saúde, 99

Teoria e Pesquisa em Representações Sociais, 100

Teoria Social I, 60

Teorias do Desenvolvimento Moral e o Ensino da Ética (PPGBIOS), 182

Teorias do Desenvolvimento Moral e o Ensino da Ética (Saúde Pública), 61

Teorias sobre o Método Científico e a Interface com a Pesquisa em Saúde e Ambiente, 126

Território, Ecologia Política e Justiça, 101

Tópicos em Política de Medicamentos, 66

Tópicos em Saúde Pública, 156

Tópicos Especiais em Bioética: A Construção do Argumento, 188
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Tópicos Especiais em Bioética: Bioética Clínica, 189

Toxicologia Ambiental, 114

Trabalho, Educação e Saúde, 61

Vigilância Ambiental: aplicação do modelo da OMS (Força Motriz, Pressão, Estado/Situação, 
Exposição, Efeito e Ação) – Estudo de casos, 127

Vigilância de Base Laboratorial de Doenças Infecciosas, 101

Vigilância em Saúde Ambiental, 102
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INFORMAÇÕES GERAIS

Matrícula e Inscrição em Disciplinas

Por ocasião da divulgação dos resultados finais dos processos seletivos serão informados 
os documentos necessários para a matrícula e o período de matrícula a ser realizada 
posteriormente.

Os alunos já matriculados nos cursos fazem inscrição nas disciplinas nos prazos indicados 
pelo calendário de 2012.

Os interessados devem sempre acompanhar a Plataforma SIGA – link de cada programa, que 
atualiza permanentemente os prazos e conteúdos das disciplinas. 

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP
Serviço de Gestão Acadêmica – SECA
Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 – Sala 
21041-210 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Ligação gratuita: 0800-230085
Fax: (21) 2598-2727
Horário de atendimento ao público: 8h às 16h
seca@ensp.fiocruz.br
www.ensp.fiocruz.br
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