
Disciplinas oferecidas 

 

Para o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, o estudante 

deverá cursar 30 (trinta) créditos, dos quais 12 créditos em componentes 

curriculares obrigatórios, 08 créditos em componentes curriculares optativos e 10 

créditos correspondentes ao trabalho de conclusão. 

 

Componentes curriculares obrigatórios 

 

Semestre Código Nome C.H. CR Nat. 

1º IMS E37 Estado, Sociedade e Políticas de Saúde* 51 3 OB 

1º IMS E38 Epidemiologia em Saúde Coletiva* 51 3 OB 

2° IMSE39 Epistemologia e saúde coletiva: conceitos, teoria e métodos * 51 3 OB 

2º IMSE40 Seminários de Pesquisa*  51 3 OB 

Todos IMSE59 Pesquisa Orientada** - 0 OB 

2º IMSE42 Exame de Qualificação** - 0 OB 

A partir 2º IMSE41 Estágio Docente Orientado (Tirocínio)**  34 0 OB 

Último IMSE60 Projeto de Dissertação**  - 0 OB 

- IMSE62 Trabalho de Conclusão*** - 10 OB 

Nota 1: * Disciplinas obrigatórias; ** Atividades curriculares obrigatórias; ***Trabalho de Conclusão 

Nota 2: A matrícula em “Projeto de Dissertação” só será permitida após cumprimento de 20 créditos 

(12 créditos em disciplinas obrigatórias + 08 créditos em disciplinas optativas



 

IMS E37 - Estado, Sociedade e Políticas de Saúde- Trata-se de um 
componente curricular obrigatório que abrange a análise dos 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, assim como, das interações entre Estado, governo, sociedade e 
gestão pública na produção de políticas públicas, no contexto das 
transformações ocorridas na história recente das democracias nacionais. 
 
IMS E38- Epidemiologia em Saúde Coletiva- Trata-se de um componente 
curricular obrigatório que abrange a análise das bases históricas e conceituais 
da epidemiologia, do processo saúde-doença, risco e vulnerabilidade por meio 
de aspectos metodológicos que incluem a epidemiologia descritiva e analítica, 
desenhos epidemiológicos: estudos caso-controle, transversal, coorte, 
experimental, meta-análise e ecológicos e análise epidemiológica básica.  
 
IMS E39– Epistemologia e Saúde Coletiva: Trata-se de um componente 
curricular obrigatório que abrange a análise de conceitos, teoria e métodos 
referentes a epistemologia, história das ciências modernas e contemporâneas, 
a organização da ciência (instituição e poder), as correntes e o debate do 
pensamento científico e uma visão crítica da pesquisa científica e produção do 
conhecimento adotados no estudo de um fenômeno e na constituição de um 
pensamento complexo na área da saúde coletiva.  
 
IMS E40 – Seminários de Pesquisa- Trata-se de um componente curricular 
obrigatório que abrange o debate das linhas de pesquisa do mestrado 
buscando interlocução entre distintas abordagens com enfoque na 
interdisciplinaridade para a Saúde Coletiva e que contempla apresentação e 
discussão inicial dos projetos de pesquisa dos mestrandos com o intuito de 
discutir a problemática de investigação, objeto de estudo, objetivos, questões 
de pesquisa, definições teórico-metodológicas.  
 
IMS E41- Estágio Docente Orientado (Tirocínio)- Trata-se de uma atividade 
obrigatória que deverá ser desenvolvida em atividades de graduação, pós-
graduação lato sensu ou extensão. 
 
IMS E42 - Exame de Qualificação- Trata-se de uma atividade obrigatória que 
corresponde a apresentação do projeto de pesquisa a uma banca 
examinadora. 
 
IMS E59 – Pesquisa Orientada- Trata-se de atividade obrigatória, sem 
créditos, que envolve a produção de dissertação e participação em sessões 
científicas do programa. 
 
IMS E60 – Projeto de Dissertação- Trata-se de uma atividade obrigatória, que 
corresponde a defesa pública da dissertação à uma banca examinadora.   
 

IMS E62 - Trabalho de Conclusão- Trata-se de uma atividade obrigatória, que 

corresponde a construção do projeto de dissertação por meio de orientações 

individuais dos discentes.  





Componentes curriculares optativos 

Código Nome C.H. CR Nat. 

 Área 1 – Epidemiologia     

IMSE43 Planejamento e implementação de estudos quantitativos 34 2 OP 

IMSE44 Determinantes sociais em saúde 34 2 OP 

IMSE46 Saúde baseada em evidências  34 2 OP 

IMSE47 Bioestatística 34 2 OP 

IMSE45 Métodos de Análise em Epidemiologia I 34 2 OP 

IMSE61 Métodos de Análise em Epidemiologia II 34 2 OP 

IMSE48 Oficina de Redação de Artigos Científicos 34 2 OP 

IMSE49 Tópicos avançados em Saúde Coletiva I 34 2 OP 

 Área 2 – Políticas, Planejamento, Gestão e Práticas em Saúde    

IMSE51 Organização dos Sistemas e Serviços de Saúde 34 2 OP 

IMSE52 Metodologia Qualitativa em Saúde: instrumentos e técnicas de 

investigação 

34 2 OP 

IMSE53 Análise de Dados Qualitativos 34 2 OP 

IMSE50 Políticas de Saúde no Brasil 34 2 OP 

IMSE54 Antropologia, Corpo e Saúde 34 2 OP 

IMSE63 Tópicos avançados em Saúde Coletiva II 34 2 OP 

IMSE55 Ética, Relações Humanas e Saúde 34 2 OP 

IMSE56 Produção do cuidado em saúde: sujeito, saberes e práticas 34 2 OP 

IMSE57 Atenção Primária à Saúde e redes de cuidado 34 2 OP 

IMSE58 Produção do conhecimento e práxis pedagógica 34 2 OP 

 

IMS E43 - Planejamento e implementação de estudos quantitativos- Trata-

se de um componente curricular optativo que contempla a elaboração e 

adaptação de questionários, debate sobre técnicas de entrevista, estratégias 

de abordagem e sensibilização de população alvo, logística de campo, tempo e 

custos e estratégias para o retorno dos resultados à população de estudo. 

 

IMS E50-Políticas de Saúde no Brasil - Trata-se de um componente curricular 

optativo que contempla a discussão sobre os avanços, dificuldades e desafios 

para a implantação de um sistema de saúde orientado para a universalidade e 

a justiça social no país, por meio de análise das principais perspectivas, 

alternativas e inovações no campo das políticas de saúde no Brasil.  

 

IMS E47-Bioestatística- Trata-se de um componente curricular optativo que 

contempla as noções básicas da estatística e suas aplicações em saúde.   

 

IMS E45-Métodos de Análise em Epidemiologia I- Trata-se de um 

componente curricular optativo que contempla a elaboração de banco de 

dados, a integração entre programas de dados estatísticos, a avaliação da 

consistência de banco de dados e a descrição de resultados com a 



apresentação de frequência de variáveis, análise estatística bivariada, além de 

métodos e técnicas do trabalho de campo em epidemiologia. 

 

IMS E61-Métodos de Análise em Epidemiologia II- Trata-se de um 

componente curricular optativo que contempla a discussão de modelos lineares 

generalizados e uso do software estatístico para análise destes modelos e 

condições para aplicação dos modelos e análises estatísticas (com ênfase na 

regressão logística e de Poisson, regressão linear (pseudo-R2), log-likelihood,  

residuais,  observações  influentes) e análise de validade de medidas  obtidas. 

 

IMS E48-Oficina de Redação de Artigos Científicos- Trata-se de um 

componente curricular optativo que contempla a discussão e oficinas para 

adequação da estrutura de um artigo científico: Introdução. Métodos. 

Resultados. Discussão. Título, resumo e autores. Assim como, dos critérios 

relacionados à ética e publicação na área da saúde coletiva. 

 

IMS E49-Tópicos avançados em Saúde Coletiva I- Trata-se de um 

componente curricular optativo que tem o objetivo de convidar 

Professores/Pesquisadores colaboradores de Instituições de Ensino e 

Pesquisa para ministrar disciplinas condensadas, que abordem temas 

relevantes dentro do âmbito do Programa. 

 

IMS E63-Tópicos avançados em Saúde Coletiva II - Trata-se de um 

componente curricular optativo que tem o objetivo de convidar 

Professores/Pesquisadores colaboradores de Instituições de Ensino e 

Pesquisa para ministrar disciplinas condensadas, que abordem temas 

relevantes dentro do âmbito do Programa. 

 

IMSE51- Organização dos Sistemas e Serviços de Saúde- Trata-se de um 

componente curricular optativo que contempla diferentes abordagens e 

contextos que explicam o surgimento e o desenvolvimento dos modelos de 

proteção social, das políticas sociais e dos sistemas de saúde em diferentes 

países e o papel, a organização e a atuação do Estado na condução das 

políticas e gestão do sistema de saúde. 

 

IMS E52-Metodologia Qualitativa em Saúde: instrumentos e técnicas de 

investigação- Trata-se de um componente curricular optativo que contempla a 

pesquisa social e sua especificidade, os fundamentos teóricos da metodologia 

qualitativa e a elaboração e aplicação das principais técnicas de investigação 

em pesquisa qualitativa. 

 

IMSE53- Análise de Dados Qualitativos- Trata-se de um componente 

curricular optativo que contempla a interpretação e análise de dados 

qualitativos, o rigor da pesquisa qualitativa e a preparação dos dados: 



transcrição e preparação das entrevistas. Análise de dados e informações do 

diário de campo.  

IMSE54- Antropologia, Corpo e Saúde- Trata-se de um componente 

curricular optativo que contempla a abordagem de aspectos relacionados a 

antropologias e interseccionalidades com enfoque para análise das relações 

entre: corpo, cultura e saúde; antropologia e corpo; sexualidades; gênero e 

Saúde; cultura, direitos humanos e saúde.  

 

IMSE46-Saúde baseada em evidências- Trata-se de um componente 

curricular optativo que contempla a análise de conceitos relacionados a Saúde 

Baseada em Evidências e a aplicação das evidências científicas na prática 

clínica. 

 

IMSE 44- Determinantes sociais em saúde- Trata-se de um componente 

curricular optativo que contempla a análise de estudos das teorias sobre a 

determinação social da saúde. Indicadores de saúde propostos para avaliação 

das condições de saúde e construção de modelos teóricos conceituais. 

Pesquisa em determinação social da saúde. 

 

IMSE55-Ética, Relações Humanas e Saúde- Trata-se de um componente 

curricular optativo que contempla o debate sobre os conceitos fundamentais da 

Ética, Bioética e Deontologia e problematizações com o campo da Biopolítica e 

Biopoder, formação em saúde e os modelos paradigmáticos de atenção à 

saúde: modelo flexneriano, medicina preventiva, saúde comunitária, saúde 

coletiva, promoção da saúde. 

 

IMSE56-Produção do cuidado em saúde: sujeito, saberes e práticas- Trata-

se de um componente curricular optativo que contempla a compreensão da 

natureza do trabalho em saúde e suas especificidades. Micropolítica do 

Processo de Trabalho em Saúde. Núcleo tecnológico do trabalho em saúde, 

subjetividade e subjetivações. Trabalho em equipe. Produção do cuidado. 

Clínica ampliada. Cogestão de coletivos.  

 

IMSE57 -Atenção Primária à Saúde e redes de cuidado- Trata-se de um 

componente curricular optativo que contempla a discussão dos conceitos 

centrais de Atenção Primária à Saúde, com ênfase para o contexto sócio 

histórico de implantação e as diferentes vertentes teórico-práticas da APS, 

redes regionalizadas e a organização da APS em países europeus e latino-

americanos.  

 

IMSE58- Produção do conhecimento e práxis pedagógica- Trata-se de um 

componente curricular optativo que contempla a discussão do conceito de 

Práxis e Interdisciplinaridade: questões conceituais e metodológicas: 

Interdisciplinaridade e interprofissionalismo: aproximações teórico-



metodológicas e impactos na área da saúde e das competências e habilidades 

didáticas para a formação de docentes no campo da Saúde Coletiva.  

 


