
 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

HORÁRIOS E ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA EM DISCIPLINAS – 2020.1 

Componentes curriculares Natureza Semestre Docentes Horários Início Observações 

IMSE38 – Epidemiologia 
em Saúde Coletiva - (51 

horas 

Obrigatória 1º Profª Drª Danielle 
Souto de 
Medeiros 

Segunda-feira das 
das 07:55 às 10:40 

09/03/2020 Periodicidade 
semanal 

IMSE39 – Epistemologia e 
Saúde Coletiva – (51 horas) 

Obrigatória 1º Profª Drª Nília 
Maria Brito de 

Lima Prado 

Quinta-feira das 
13:30-16:40 

12/03/2020 Periodicidade 
semanal 

IMSE43 – Planejamento e 
Implementação de Estudos 
Quantitativos - (34 horas) 

Optativa  Profª Drª Vanessa 
Moraes Bezerra 

Terça-feira das 
13:00-16:40 

10/03/2020 Periodicidade 
quinzenal 

IMSE52 – Metodologia 
qualitativa em saúde - (34 

horas) 

Optativa 1º Prof Dr Adriano 
Maia dos Santos 

Quarta-feira 08:50 
às 12:30 

11/03/2020 Periodicidade 
quinzenal. Maiores 
informações com o 
professor. Podem 

haver alterações no 
cronograma. 

IMSE51 – Organização dos 
sistemas e serviços de 

saúde - (34 horas) 

Optativa 1º Prof Dr José 
Patrício Bispo 

Júnior 

Quintas-feiras das 
8:00 às 12:00h 

12/03/2020 Periodicidade 
semanal. 

IMSE47 – Bioestatística - 
(34 horas) 

Optativa 1º Prof Dr Antônio 
Carlos Braga 

Júnior 

Quarta-feira das 
14:50 às 16:40 

11/03/2020 
(Provável. A 
confirmar) 

Periodicidade 
quinzenal. Maiores 
informações com o 

professor. 

 

 

 



 

 

Componentes curriculares Natureza Semestre Docentes Horários Início Observações 

IMSE59 – Pesquisa 
Orientada  

Atividade 
Obrigatória  

Todos Profª Edi Manfroi, 
Profa. Poliana 
Martins e Profª 
Nilia Prado 

Quintas-feiras das 
16:40 às 18:30 

12/03/2020 Periodicidade quinzenal. 
Maiores informações 
serão encaminhadas por 
e-mail no início do 
semestre. 

IMSE41 – Estágio Docente 
Orientado  

Atividade 
obrigatória 

 Orientador   A combinar com o 
orientador/super
visor 

Consultar Norma 
Interna 
(http://www.saudecolet
ivaims.ufba.br/docume
ntos) 

IMSE42 – Exame de 
Qualificação  

Atividade 
obrigatória 

 Orientador  A combinar com o 
orientador/super
visor 

Consultar Norma 
Interna 
(http://www.saudecolet
ivaims.ufba.br/docume
ntos 

IMSE54 - Antropologia, 
Corpo e Saúde (34h) 

Optativa   Prof.ª Raquel 
Souzas 

Terça-feira das 
14:50 às 18:30. 

10/03/2020 Periodicidade semanal. 

IIMSE55 - Ética, Relações 
Humanas e Saúde (34h) 

Optativa  Prof. Paulo 
Rogers 

Quarta-feira das 
16:40 às 18:30. 

11/03/2020 Periodicidade semanal. 

IMSE49 - Tópicos especiais 
em Saúde Coletiva- 
Planejamento em Saúde 
(34h) 

  Prof.ª Carmen 
Teixeira e Prof.ª 
Nília Prado 

 Data a combinar 
com as docentes. 

Disciplina modular. 
Datas e horários a 
combinar com as 
docentes. Maiores 
informações serão 
encaminhadas por e-
mail no início do 
semestre. 
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OBSERVAÇÕES GERAIS:  

I – Ingressantes Seleção 2020.  

1) Todos os alunos ingressantes em 2020 devem cursar as disciplinas obrigatórias (IMSE38 e IMSE39) e a atividade obrigatória (IMSE59);  

2) A data de início dos componentes pode ser alterada, conforme necessidades administrativas ou pedagógicas;  

3) Para escolha dos componentes optativos, o mestrando deverá consultar seu orientador (por email) e encaminhar à coordenação no ato da matrícula 

presencial do curso, a relação de componentes que irá cursar em 2020.1 com a ciência/“de acordo” do orientador (ppgsc.ims@ufba.br);  

4) É possível cursar componentes optativos de área de concentração distinta da sua primeira escolha. Porém, é aconselhável priorizar as optativas da sua 

respectiva área de concentração;  

5) Algumas disciplinas serão ofertadas por professores convidados, por isso, eventualmente podem ocorrer em data e horários distintos do planejado;  

6) Alunos com orientadores externos, também, devem procurar a coordenação do curso para ajudar na matrícula em componentes optativos.  

7) A matrícula presencial ocorrerá no dia 29/01/2020 das 08:00 às 12:00 no 4º andar do prédio administrativo (sala da secretaria das pós-graduações); 

II – Ingressantes Seleção 2018 e 2019  

1) A matrícula será pela WEB;  

2) Todos os alunos ingressantes em 2018 e 2019 devem cursar a atividade obrigatória (IMSE59);  

3) A data de início dos componentes pode ser alterada, conforme necessidades administrativas ou pedagógicas;  

4) Para escolha dos componentes optativos, o mestrando deverá consultar seu orientador (por email) antes de realizar a matrícula no sigaa 

(https://sigaa.ufba.br/sigaa/verTelaLogin.do). 

5) Apenas alunos que não fizeram IMSE41 (Estágio Docente Orientado) deverão matricular-se neste semestre;  
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6) Todos os alunos 2019 devem matricular-se no componente IMSE42 (consultar seu orientador), exceto aqueles que já cumpriram esse componente 

curricular; 

7) Algumas disciplinas serão ofertadas por professores convidados, por isso, eventualmente podem ocorrer em data e horários distintos do planejado;  

8) Alunos com orientadores externos, também, devem procurar a coordenação do curso para ajuda na matrícula em componentes optativos, no “estágio de 

docência orientado” e no “exame de qualificação”. 

9) Eventuais ajustes de matrícula serão realizados no dia 05/02/2020 das 08:00 às 12:00 no 4º andar do prédio administrativo (sala da secretaria das pós-

graduações); 

 

III – Contatos 

Secretaria do Mestrado – 3429-2727 

E-mail secretaria das pós-graduações: posgraduacaoims@ufba.br  

 E-mail do Mestrado – ppgsc.ims@ufba.br  

Página do Mestrado: www.saudecoletivaims.ufba.br 
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