
 

PLANO DE CURSO 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Curso: Bacharelado em Enfermagem 

Disciplina: Saúde Coletiva  Código: SAU50 

Professor:Sabrine Canonici E-mail: sabrine.carvalho@fasete.edu.br 

CH Teórica: 60h   Créditos: 04 CH Prática: - CH Total: 60h Créditos: 03 

Pré-requisito(s): - 

Período: III Ano: 2018.1 

  

2. EMENTA: 

Aborda a saúde, sociedade, condições de vida, quadro sanitário brasileiro, transição demográfica. 

Processo saúde/doença. Prevenção e promoção à saúde. Organizações populares e cidadania. 

Evolução histórica da saúde pública e coletiva. Modelos assistenciais de saúde. Educação para a 

Saúde: escolhas saudáveis, autocuidado, comunicação em saúde, educação popular em saúde, saúde 

e meio ambiente – VER-SUS local. Disciplina prevê ações extensionistas junto à comunidade. 

  

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

 

 Conhecer as políticas públicas de saúde no Brasil e a organização do Sistema Único de 

Saúde, através da contextualização histórica e social. 

  

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

 Compreender o campo da saúde coletiva e sua relação com o desenvolvimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Brasil; 

 Conhecer o arcabouço jurídico-legal do SUS; 

 Discutir determinantes e condicionantes do processo saúde doença; 

 Analisar situações de saúde utilizando indicadores e acessando os sistemas de informação; 

 Conhecer modelos assistenciais e os níveis de atenção em saúde; 

 Discutir promoção da saúde e prevenção de doenças; 

 Compreender como se processa o controle social no SUS; 

 Desenvolver habilidades para a educação em saúde. 

 Instrumentalizar o profissional de saúde para um melhor entendimento do processo de 

construção das políticas públicas de saúde no Brasil; 

 Possibilitar entendimento da organização dos serviços de saúde, com ênfase a atenção básica 

e do território, estabelecendo relação entre os determinantes e condicionantes sociais da 



 

saúde. 

 Incentivar as discussões ético-críticas frente aos modelos de assistência de saúde vigentes, a 

fim de proporcionar  uma organização de serviços voltados para uma melhor qualidade de 

vida da população; 

 Reconhecer o processo de saúde – doença como resultante da interação complexa entre 

diversos determinantes: sociedade,cultura,educação,economia,ambiente,lazer,trabalho,dentre 

outros; 

 compreender o processo de saúde doença e cuidados em suas dimensões valorizando as 

crenças,mitos e valores; 

  

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I:  

 O campo da saúde coletiva; 

 Políticas públicas de saúde no Brasil; 

 Sistema Único de Saúde; 

 Determinantes socioambientais e condicionantes do processo saúde/doença; 

 Indicadores de saúde; 

 Sistemas de informação em saúde; 

 Promoção da saúde e prevenção de doenças. 

 

Unidade II:  

 Modelos assistenciais em saúde; 

 Níveis de atenção à saúde; 

 Controle social; 

 Educação em saúde; 

 Realização de atividade extensionista. 

 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 

 

     Exposição dialogada, discussão de textos e artigos, visitas técnicas, exibição de filme, aula em 

laboratório de informática e atividade extensionista, grupo reflexivos interdisciplinar, gamificação. 

  Utilização de recursos: projetor multimídia, material xerocopiado e filme, celular. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

AVALIAÇÃO: 

 

1a ETAPA DE AVALIAÇÃO:  

       

 Avaliação teórica bimestral: escrita, com questões dissertativas e objetivas; individual; sem 



 

consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos. 

 Avaliação Qualitativa: (Freqüência, assiduidade, pontualidade e participação em sala) Valor: 

10,0 (Dez)  pontos. 

2a ETAPA DE AVALIAÇÃO:  

 

 Atividades: Diagrama de vigilância à saúde, no valor de 5 (cinco) pontos; Atividade 

extensionista, no valor de 5 (cinco) pontos. 

 Visita a UBS (primeiro Contato com Saúde Pública) no valor de 5 (cinco) pontos, 

 Participação Reunião Conselho municipal de Saúde em Paulo Afonso, no valor de 5,0 

pontos. 

 Avaliação teórica bimestral: escrita, com questões dissertativas e objetivas; 

individual; sem consulta. Valor: 10,0 (dez) pontos. 

  

     2ª CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; sem 

consulta; valor: 10,0 (dez). 

 

     PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; 

sem consulta; valor: 10,0 (dez).  

OBS: As datas poderão sofrer alterações de acordo com necessidades e comunicados prévios da 

secretaria acadêmica da IES FASETE. 

 

  

8. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE: 

 

Atendimento semanal, mediante agendamento prévio. 

 

 

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BERTOLLI FILHO, Cláudio. História da Saúde pública no Brasil. São Paulo: Ática, 2011.   

CARVALHO FILHO, Arnaldo et. al. Saúde coletiva e promoção da saúde.  São Paulo: Hucitec, 

2007. 

Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul/SP: Yendis, 2012.  (Práticas de 

Enfermagem) 

SUS e Saúde da Família para enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São 

Caetano do Sul/SP: Yendis, 2011. 



 

 

COMPLEMENTAR: 

 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Tratado de saúde 

coletiva. São Paulo: Hucitec, 2012. 

CANESQUI, A. M. Saúde Coletiva, sujeito e sociedade: Comentários sobre uma proposta. Ciência 

e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: ABRASCO. v. 6, n. 1, 2001. (Periódico) 

CURY, Geraldo Cunha. Epidemiologia aplicada ao sistema único de saúde: programa de saúde 

da família. Santa Catarina: Coopmed, 2005. 

MUNARI, Denize Bouttelet; FUREGATO, Antonia Regina Ferreira. Enfermagem e grupos. 

Goiânia: AB; 2003. 

ROCHA, Juan Stuardo Yazlle. Manual de saúde pública & saúde coletiva no Brasil. São Paulo: 

Atheneu, 2012. 

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

SOUZA, Marina Celly Martins Ribeiro de; HORTA, Natália de Cássia (orgs.).  Enfermagem em 

saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

 

 

10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

ANEXO: Plano Individual de Trabalho. 

 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

 

 

 

 

OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela 

secretaria acadêmica da FASETE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


