
ROTEIRO SEMINÁRIO MP 26/08/22 

Horário Atividade Responsável 

8:30-9:00 Abertura 
Apresentação de informações básicas da proposta do 
MP (objetivo, perfil do egresso, eixos do curso: 
Epidemiologia, Gestão e Educação) – introduzir pontos 
para discussão sobre as demandas de formação e do 
serviço 

Lívia e Loliza 

9:00-10:00 Apresentação das disciplinas 
 
9:00-9:15: OSP 819 - Processo saúde doença: 
investigação e intervenção em Saúde Pública 
 
9:15-9:30: OSP 820 - Epidemiologia: Métodos de 
Investigação em Saúde Pública 
 
9:30-9:45: OSP 821 - Gestão, planejamento e avaliação 
de serviços de saúde  
 
9:45-10:00: OSP 822 - Recursos computacionais para 
análise de dados em Saúde Pública 

Coordenadores das 
disciplinas 

10:00-10:30 Intervalo 

10:30-12:00 Apresentação das disciplinas 
 
10:30-10:45: OSP 831 - Metodologia da Pesquisa 
 
10:45-11:00: OSP 826 - Saúde, Território e Ambiente 
 
11:00-11:15: OSP 829 - Tópicos em Saúde Pública: 
Inovação/Produção técnica-tecnológica 
 
11:15-11:30: OSP 832 - Ensino Aprendizagem na Saúde 
 
11:30-11:45: OSP 828 - Vigilância em Saúde 
 
11:45-12:00: OSP 825 - Processo saúde doença: capital 
Social, qualidade de vida e saúde 

Coordenadores das 
disciplinas 

12:00-13:30 Almoço 

 Apresentação das disciplinas 
13:30-13:45: OSP 823 - Estratégias do Cuidado e 
Abordagens Educativas em Saúde 
 
13:45-14:00: OSP833 - Economia da Saúde 
 
14:00-14:15: OSP829 - Tópicos em Saúde Pública 

Coordenadores das 
disciplinas 

14:15-15:15 Discussão da oferta das disciplinas:  
 As disciplinas estão sendo ofertadas em uma 

sequência adequada, entre 1º e 2 º semestre do 
curso?  

 Há disciplinas com conteúdo repetido?  

Mediadoras: Lívia e 
Loliza 



 É possível identificar oportunidades de unir 
disciplinas ou compartilhar conteúdos e 
atividades/exercícios/dispersão?  

 Há disciplinas que não são mais adequadas ao 
curso? Há necessidade de criação e/ou 
substituição de disciplinas? 

 
Elaboração do percurso formativo do aluno:  

 É possível definir eixos em comum, e distribuir 
disciplinas nesses eixos? Por exemplo: um aluno 
irá trabalhar com determinado tema no MP e 
por isso o(s) eixo(s) mais adequado(s) a esse 
aluno é(são) o x, y  z. 

15:15-15:45 Intervalo 

15:45-16:30 Discussão entre as disciplinas: 
 Divisão em grupos, de acordo com os eixos 

identificados, para que as disciplinas dentro de 
um mesmo eixo possam elaborar propostas de 
intercâmbio de conteúdos e atividades. 

Todos 

16:30-17:00 Fechamento do seminário – apresentação de uma 
síntese das discussões em grupo 

Mediadoras: Lívia e 
Loliza 

 

Orientações para apresentação das disciplinas: 

A apresentação da disciplina deverá ser realizada pelo coordenador da disciplina. Este terá até 

15 minutos de apresentação. A apresentação poderá ser elaborada no Power Point, e 

responder aos seguintes elementos: 

- equipe da disciplina 

- é obrigatória ou optativa 

- ementa da disciplina 

- houve propostas de alteração da ementa? Quais? 

- conteúdos trabalhados 

- metodologia e estratégias pedagógicas adotadas 


