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Prezado (a) discente, 

 

O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe de professores que 

compõem o módulo Saúde, Família e Sociedade III, do curso de Medicina da UFG-REJ. 

Nele vocês encontrarão informações sobre o planejamento das atividades de ensino do 

módulo, o cronograma das atividades que serão desenvolvidas no decorrer do semestre 

letivo, além dos métodos de ensino-aprendizagem e o sistema de avaliação. 

De forma a garantir uma articulação efetiva das diversas atividades que integram o 

projeto pedagógico do curso, foram estabelecidas as programações semanais integradas, 

cujo principal objetivo é o fortalecimento e a valorização de conteúdos considerados 

fundamentais para a compreensão do processo saúde-doença envolvendo as dimensões 

Saúde, Família e Sociedade, além da sedimentação de conhecimentos adquiridos ao longo 

dos períodos anteriores. 

 

 

_____________________________________ 
Profª Thais Belo de Oliveira 

Curso de Medicina – UFG/REJ 
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Regras de Conduta  

 
 

1. Os docentes, no início do semestre, entregarão aos discentes os procedimentos 
metodológicos e pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades 
(plano de ensino).  

2. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes. Tolerância de atraso 
de 15 minutos. Discente que comparecer à aula com atraso maior que 30 min 
receberá falta, se forem duas aulas seguidas, receberá falta na primeira chamada. 
Se o atraso ocorrer em dia que tiver alguma atividade avaliativa, o discente não 
poderá realizar a atividade e receberá nota zero. 

3. Espera-se que os alunos frequentem as atividades práticas e teóricas para o bom 
aproveitamento do curso. A frequência mínima é de 75% e faltas nas atividades 
práticas têm impacto direto na nota final. 

4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos docentes, 
segundo as diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG, 
Seção III, Art. 85). 

5. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja durante os 
encontros ou depois deles, ou ainda em outros momentos. Para os atendimentos 
extraclasse com o docente, o discente deverá verificar por e-mail a disponibilidade 
de horário e sala. 

6. Os equipamentos de proteção individual (EPI), tais como jaleco e sapato fechado, 
são de uso obrigatório nas aulas práticas e deverão ser providenciados pelos 
discentes. O não cumprimento implicará na impossibilidade da permanência do 
aluno na aula. 

7. O discente deverá ter seu próprio material para realizar o exame físico completo dos 
pacientes durante o atendimento. 

8. Não é permitido falar ao telefone durante as aulas. Cada discente se 
responsabilizará pela “poluição” produzida em sala de aula, seja ela sonora ou 
visual. Ao final de cada aula os alunos deverão deixar a sala organizada e limpa. 

9. Será proibida a utilização pelos discentes de equipamentos eletrônicos não 
relacionados às atividades pedagógicas de cada aula (máquinas fotográficas, MPs) 
assim como o registro audiovisual (gravador, foto e vídeo) sem a autorização 
formalizada por escrito do docente. 

10. Será proibida o acesso as “redes sociais” (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
MySpace, Badoo, Whatsapp, dentre outros) pelo celular, computador ou tablete/ipad, 
durante os horários de aula. 

11. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e vocabulário, 
devendo-se sempre preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente. 
Espera-se que ambos tenham um comportamento profissional tanto em sala de aula 
como nos diversos cenários de aprendizado. 

12. Toda e qualquer tipo, forma, de burlar a avaliação de aprendizado ou a lista de 
frequência será considerada cola e punida severamente. O aluno que for pego 
colando receberá nota Zero. 
 

Em caso de não cumprimento das normas o aluno poderá ser convidado a se retirar da 
sala de aula e poderá haver, pelo docente, interrupção imediata das atividades. 
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Metodologia de Ensino e Sistema de Avaliação do Módulo Saúde, Família e 

Sociedade III  

 

De acordo com a perspectiva adotada no projeto pedagógico do curso de graduação 

em medicina da UFG-REJ, e considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos 

cursos de graduação em medicina, a proposta curricular do curso não está baseada em 

disciplinas. Esta proposta é concebida de modo integrado, no qual o aluno passa a ser o 

componente central do processo de ensino-aprendizagem.  Neste sentido, o processo 

ensino-aprendizagem no módulo CHS será baseado na utilização de metodologias ativas, 

que privilegiem a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e na 

integração entre os conteúdos. 

Estratégias de aprendizagem ativa incluem uma ampla variedade de atividades que 

compartilham o elemento comum: envolver os estudantes na execução de atividades e na 

reflexão sobre o que estão executando. As estratégias de aprendizagem ativa podem ser 

criadas e utilizadas para envolver os alunos em: (a) pensar criticamente ou criativamente; 

(b) falar com um parceiro, em um pequeno grupo ou com toda a classe; (c) expressar ideias 

através da escrita; (d) explorar atitudes e valores pessoais, (e) dar e receber feedbacks e (f) 

refletir sobre o processo de aprendizagem. Também deve-se destacar que as estratégias 

de aprendizagem ativa podem ser complementadas pelos alunos, quer em sala de aula ou 

fora dela, além de serem realizadas por estudantes que trabalham individualmente ou em 

grupo, com ou sem o uso de ferramentas tecnológicas (Fornari e Poznanski, 2015). 

Quando o professor emprega estratégias de aprendizagem ativa, ele ocupa a maior 

parte do tempo auxiliando os alunos a desenvolver a sua compreensão e suas habilidades 

(promoção da aprendizagem de profundidade) e uma menor proporção de tempo na 

transmissão de informações (ou seja, apoio à aprendizagem superficial). Além disso, o 

instrutor irá fornecer oportunidades para os alunos: (a) aplicarem e demonstrarem o que 

eles estão aprendendo e (b) receberem retorno imediato de seus pares e / ou do professor 

(Bonwell et al., 2000). 

A avaliação dos acadêmicos no módulo SFS III ocorrerá de modo contínuo no 

decorrer de todas as semanas, concomitantemente às ações empreendidas, em todos os 

níveis, obedecendo ao que se encontra estabelecido nas DCNs dos cursos de graduação 

em medicina. A avaliação do acadêmico será efetuada pelos professores mediante a 

utilização de métodos próprios estabelecidos de acordo com as abordagens metodológicas 

descritas anteriormente. Deste processo, constarão avaliações dos acadêmicos baseadas 
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nas competências, habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos nos submódulos e 

no módulo. 

As capacidades dos alunos de se relacionarem entre si e com os demais alunos, 

além das competências na execução da auto-avaliação de forma crítica e reflexiva, também 

serão consideradas nas avaliações e acontecerão de modo contínuo. A grande diversidade 

de atributos que serão avaliados exigirá o emprego de diversos métodos, que serão 

adequadamente selecionados, tendo em vista a qualidade das informações que fornecerão, 

possibilitando assim que um perfil mais amplo do processo de ensino-aprendizagem seja 

estabelecido. De grande relevância, deve-se considerar que as informações obtidas nas 

avaliações dos estudantes possibilitarão a análise da eficácia do processo de ensino-

aprendizagem e do próprio desempenho dos professores do módulo. Esta função 

diagnóstica visa verificar os avanços e dificuldades do acadêmico, a fim de que sejam 

disponibilizados os instrumentos e as estratégias de sua superação, quando necessário. 

A definição dos métodos de avaliação caberá aos professores que compõem cada 

módulo, os quais levarão em conta os atributos dos estudantes a serem considerados, os 

objetivos de aprendizagem, os cenários de atuação do aprendizado, o melhor momento de 

aplicação, bem como a qualidade intrínseca de cada um dos instrumentos, no que se refere 

a validade e fidedignidade. 

A avaliação da aprendizagem poderá ser realizada em duas dimensões: 

- Avaliação formativa: compreendida como um processo de acompanhamento e 

compreensão dos avanços, dos limites e das dificuldades dos estudantes em atingir os 

objetivos das atividades que participarão no decorrer do curso, incentivando a busca de 

correções. 

- Avaliação somativa: realizada com o objetivo de identificar a aprendizagem efetivamente 

ocorrida e analisar se o estudante está apto para progredir durante o curso e, dessa forma, 

confrontar o seu desempenho com os objetivos de aprendizagem específicos de cada 

semestre do curso. Nesta avaliação, é considerada essencialmente a dimensão cognitiva 

(articulação entre teoria e prática), envolvendo estratégias como: provas escritas objetivas 

e subjetivas; provas escritas de caráter integrado com temas clínicos elaborados a partir 

dos objetivos de aprendizagem dos módulos; provas orais; seminários; relatórios; estudos 

de casos clínicos. 

A aprovação do estudante no módulo seguirá os critérios descritos em seu plano de 

ensino, definindo-se pela frequência mínima e pelo aproveitamento acadêmico. A 

frequência é calculada em relação à carga horária de cada submódulo que compõe o 
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módulo SFS III. Os estudantes que não cumprirem a frequência mínima exigida estarão 

reprovados, independentemente de nota. Nos casos em que a avaliação do aproveitamento 

acadêmico ocorrer por notas, estas serão atribuídas em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

computadas até a primeira casa decimal. 

As formas de avaliação de aprendizagem encontram-se definidas no plano de ensino 

do módulo, presente neste manual. Desde que tenha cumprido a frequência mínima de 

75% em cada um dos submódulos que compõem o módulo SFS III, o estudante será 

automaticamente aprovado se obtiver nota igual ou maior que 6,0 (seis). 

O acadêmico que for reprovado no módulo ficará impedido de ingressar no próximo 

período do curso. 

 

Referências: 

Fornari, A., Poznanski, A. How-To Guide for Active Learning. International 

Association of Medical Science Educators, 2015. 

Bonwell, C., Eison, J., & Bonwell, C. C. (2000). Active learning: Creating excitement 

in the classroom. (ASHE-ERIC Higher Education Report Series (AEHE)). Washington, DC: 

George Washington University. 
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Plano de Ensino 
 

I.  IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Acadêmica: Regional Jataí 

Curso: Medicina 

Módulo: Saúde, Família e Sociedade III 

Carga horária total: 96 h Teórica: 60 h, sendo 

Saúde Coletiva III – 40 h 

PIESC – 20 h.  

Saúde da Criança – 20 h 

Saúde da Mulher – 20 h 

Observatório de Epidemiologia - 20 h 

 

Prática: 36 h 

PIESC-Saúde da Criança – 36 h 

PIESC-Saúde da Mulher – 36 h 

PIESC-Observatório de Epidemiologia – 36 h 

 

Semestre/ano: 2019.1 Turma/turno: Terceiro Período-Única/integral 

Docentes:     Aridiane Alves Ribeiro 

                     Edlaine Faria de Moura Villela 
                    Thais Belo de Oliveira 

 

Coordenador: Thais Belo de Oliveira 

 

II. EMENTA 

 Epidemiologia: Aplicação dos fundamentos de Epidemiologia estudados no sub-módulo 

Saúde Coletiva III. Coleta e análise de dados epidemiológicos. Construção de Indicadores 

de saúde nos âmbitos municipal, estadual e federal para vigilância epidemiológica. 

Instalação de sala de situação de saúde para identificação de realidades locais e perfil de 

morbimortalidade (EpiServ). 

 Saúde da criança. Estudo de avaliação do crescimento e desenvolvimento do recém 

nascido e da criança a nível individual e coletivo. A caderneta da criança na consulta 

pediátrica. Aspectos gerais de imunização. Aleitamento materno, mitos e prática. 

Alimentação e nutrição na infância e adolescência. Políticas de Saúde da Criança e 

Adolescente. 

 Saúde da mulher: Prevenção e promoção da saúde da mulher nas diferentes fases da vida. 

Programas e políticas de atenção à saúde: o Programa e a Política de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher - PAISM. Programa de Controle do Câncer Ginecológico. Importância do 

exame de Papanicolau. Assistência Pré Natal inserida no programa Rede Cegonha. 

Planejamento familiar. Câncer de Mama. 

III. OBJETIVOS  

 

 Objetivo Geral  

 Desenvolver conhecimentos básicos do método epidemiológico, familiarizando-se com a 

quantificação e caracterização de agravos à saúde da população e com a investigação 
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epidemiológica, com enfoque na Epidemiologia descritiva. Conhecer os principais 

determinantes da saúde materno-infantil com ênfase  nas medidas de promoção à saúde e 

prevenção de doenças. Desenvolver o senso crítico dos alunos com relação aos temas 

abordados e pertinentes ao módulo. 

 

 Objetivos Específicos 

 Conhecer conceitos básicos de Epidemiologia e de métodos epidemiológicos 

 Identificar o método epidemiológico mais adequado para cada situação proposta 

 Desenvolver habilidades para realização de análise de dados epidemiológicos, inclusive 

para compreender a validade dos estudos epidemiológicos 

 Conhecer os diversos sistemas de informação em saúde e saber utilizá-los 

 Estudar os métodos de avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e 

adolescente, e reconhecer as suas aplicabilidades práticas.  

 Conhecer a caderneta da criança e aprender a aplicá-la na consulta de puericultura.  

 Compreender aspectos gerais de imunização.   

 Entender a importância do aleitamento materno e da nutrição adequada na infância e 

adolescência.  

 Conhecer os programas e políticas de Assistência à Saúde da Mulher.            

 Conhecer os programas de controle dos cânceres de colo uterino e mama 

 Conhecer a dinâmica da Assistência Pré-Natal de Baixo Risco. 

 Conhecer o trabalho de equipe multidisciplinar, de forma interdisciplinar, atuando de 

forma integral e colaborativa. 

 Conhecer o Cartão de Pré-Natal e sua aplicabilidade na consulta obstétrica.  

 Entender a importância do Planejamento Familiar.  

 Aprender e entender a importância dos aspectos éticos no atendimento á mulher e criança. 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Epidemiologia I: Epidemiologia: histórico e evolução. Conceitos: distribuição e 

determinantes. História Natural das Doenças. Níveis de prevenção. Usos da Epidemiologia: 

etiologia, intervenção, investigação clínica. Introdução à Investigação Epidemiológica. 

Medidas de ocorrência: incidência, prevalência e taxa de ataque. Epidemiologia Descritiva: 

conceitos e desenhos de estudos. Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde: 

SIM, SINAN, SINASC e SIH. Realidades regionais e perfil de morbimortalidade.  

 

 Observatório de Epidemiologia e Serviços de Saúde (EpiServ): Aplicação dos 

fundamentos de Epidemiologia estudados no sub-módulo Saúde Coletiva III/ 

Epidemiologia I. Coleta e análise de dados epidemiológicos. Construção de Indicadores de 

saúde nos âmbitos municipal, estadual e federal para vigilância epidemiológica. Instalação 

de sala de situação de saúde para identificação de realidades locais e perfil de 

morbimortalidade (EpiServ). 

 

 Saúde da Criança: Particularidades na consulta da criança. A caderneta da criança na 

consulta de puericultura. Estudo dos métodos de avaliação do Crescimento Pôndero-

Estatural. Avaliação do Desenvolvimento Neuro-Psicomotor infantil Aspectos gerais de 
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imunização. Aleitamento materno. Alimentação e nutrição na infância e adolescência, 

impacto dos primeiros 1.000 dias. Políticas de Saúde da Criança e Adolescente. 

 

 Saúde da Mulher: Políticas de educação e saúde na atenção integral à saúde da mulher. O 

cuidado no Pré Natal de baixo risco, com enfoque às particularidades da anamnese e 

aspectos éticos. O cartão da gestante no acompanhamento Pré-Natal de baixo risco. 

Rastreamento do câncer de colo uterino e mama. Políticas de promoção à saúde da mulher. 

Planejamento Familiar. 

V. METODOLOGIA 

Serão utilizadas estratégias ativas de ensino: 

 Problematização 

 Discussão de casos clínicos; 

 Sala de aula invertida 

 Leitura de artigos científicos; 

 Seminários; 

 Mapa conceitual. 

 Filme 

 Software Anthro 

 

VI. AULAS PRÁTICAS 

As aulas práticas denominadas Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC) serão 

realizadas às sextas-feiras no horário entre 13:00 hrs e 17:10 hrs. As aulas de cada conteúdo serão 

ministradas nas seguintes localidades: 

 Saúde da Criança: UBS Conjunto Rio Claro/ Laboratório Habilidades 

 Saúde da Mulher: UBS Conjunto Rio Claro 

 Observatório de Epidemiologia: Laboratório de Informática/Regional Jataí-UFG 

 

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Avaliações discursivas; 

 Atividades avaliativas em sala; 

 Seminários/grupo de estudo; 

 Memória de aula; 

 Leitura de textos científicos e elaboração de relatórios. 

 Mapa Conceitual 

 

 Saúde Coletiva III: O processo avaliativo será composto por duas notas: N1 e N2.  

 

A N1 é composta por dois núcleos de atividades, totalizando 10,0 pontos:  

 

- Avaliação escrita ou oral, individual (7,0 pontos). 

- Estudo dirigido I e Trabalho prático I, no valor de (3,0 pontos). 

 

A N2 é composta por dois núcleos de atividades, totalizando 10,0 pontos: 

 

- Avaliação composta pela elaboração de um material audiovisual em grupo e entrega do projeto escrito 

explicativo da proposta do material (7,0 pontos). 

- Estudo dirigido II e Trabalho prático II (3,0 pontos). 
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 EpiServ 

A avaliação deste conteúdo será de caráter formativo e será pontuada de acordo com a realização 

das atividades* em sala de aula. 

 

O processo avaliativo será composto por duas notas: N1 e N2.  

 

A N1 é composta por um núcleo de cinco atividades*, totalizando 10,0 pontos:  

 

- Coleta de dados epidemiológicos I (2,0 pontos) 

- Coleta de dados epidemiológicos II (2,0 pontos)  

- Construção de Indicadores (2,0 pontos)  

- Análise e Interpretação de Indicadores construídos (2,0 pontos)  

- Assiduidade, Participação e Comprometimento do aluno (2,0 pontos). 

 

*Cada atividade realizada no dia de aula deverá ser encaminhada no mesmo dia de realização para 

o e-mail da docente responsável. Não será aceito o envio posterior à data de realização. 

 

A N2 é composta por um núcleo de duas atividades, totalizando 10,0 pontos:  

 

- Avaliação do Boletim Epidemiológico produzido* (7,0 pontos) 

- Relatório das equipes sobre o processo de construção do Boletim Epidemiológico (3,0 pontos) 

 

*O boletim epidemiológico deve ser entregue impresso (uma versão por grupo) e para o e-mail da 

docente responsável. A pontuação do boletim epidemiológico produzido será distribuída de acordo 

com os seguintes critérios: qualidade e profundidade do conteúdo abordado (2,5); criatividade e 

riqueza da apresentação dos dados (2,5) e formato/design adotado para apresentação do boletim 

(2,0). 

 

 Saúde da Criança: O processo avaliativo será composto por duas notas: N1 e N2. 

N1 – Será composta por : 

Teorizações: 4,5 pontos (preparo e discussão) 

Resumo com Avaliação Antropométrica e Intervenção Educativa: 4,5 pontos 

Participação: 1,0 ponto (instrumento de avaliação da participação + registros em prontuários) 

N2 – Será composta pela Avaliação final*: 10,0 pontos. 

 

 Saúde da Mulher: O processo avaliativo será composto por duas notas: N1 e N2.  

N1 – (10 pontos), compreende: 

      Seminário – 5 pontos  

      Teorizações (preparo e discussão)– 4 pontos 

      Participação e anamneses – 1 ponto 

N2 – (10 pontos), compreende a avaliação final  

 

*A Avaliação Final será composta por conteúdos dos PIESCs de Saúde da Criança e Saúde da Mulher. Será 

ministrada para toda a turma no final do período.  

 

 A nota final do módulo será a média entre as notas da unidades 1 e 2. Sendo:  

Nota Final Módulo = Unidade 1 + Unidade 2  

                                  2 
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A unidade 1 será composta pela média das N1 de cada conteúdo – Saúde Coletiva III, PIESC-Saúde 

da Criança,  PIESC-Saúde da Mulher  e PIESC-Observatório de Epidemiologia. 

 

A unidade 2 será composta pela média das N2 de cada conteúdo – Saúde Coletiva III, PIESC-Saúde 

da Criança,  PIESC-Saúde da Mulher  e PIESC-Observatório de Epidemiologia. 

 

 Em caso de ausência em alguma atividade, o aluno deverá dar entrada ao processo de 2ª chamada, 

na coordenação do curso dentro de um prazo máximo de cinco dias úteis, com conhecimento prévio 

do coordenador do módulo. A 2ª chamada será agendada com o docente responsável pelo respectivo 

conteúdo de acordo com horário compatível do professor e aluno. 

 

 O valor da média final deve ser maior ou igual a 6,0, e a freqüência maior ou igual a 75%. 

 

VII Local de divulgação dos resultados das avaliações: 

 Sala de aula; 

 E-mail da turma; 

 SIGAA. 

 

VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1- KLIEGMAN, R.M.; BEHRMAN, R. E.; GEME, J. S.; STANTON, B. F.; SCHOR, 

N.F.Tratado de Pediatria. 2 Vols. 19ªed. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2013. ISBN: 

9788535251265 

2- RODRIGUES, Y.T.; RODRIGUES, P. P. B. Semiologia pediátrica. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. ISBN: 9788527715782 

3- ALMEIDA, C. A. N.; DEL CIAMPO, L. A.; RICCO, R. G. Puericultura - princípios e práticas - 

Atenção integral à saúde da criança e do adolescente. 2ªed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2008. ISBN: 

978857379971 

4-ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia & Saúde. 7ed. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2013. 736 p.  
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CRONOGRAMA MÓDULO SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE III 
 

Período SAÚDE COLETIVA III 

Epidemiologia I 

5
a
 feira – 13:30 as 15:10 

PIESC III 

Observatório Epidemiológico 

6
a
 feira – 13:30 as 17:10 

PIESC III 

Saúde da Mulher 

6
a
 feira – 13:30 as 17:10 

PIESC III – Saúde da Criança e 

do Adolescente 

6
a
 feira – 13:30 as 17:10 

12/08 – 

16/08 
 Apresentação do conteúdo e 

da dinâmica de trabalho; 

 Apresentação Observatório 

de Epidemiologia e Serviços de 
Saúde (EpiServ); 

 Divisão de grupos de 

trabalho. 

 

 Apresentação do conteúdo e 

da dinâmica de trabalho para 

Turma A 

 Introdução ao DATASUS 

 Divisão Grupos -  Turma A 

 Escolha dos temas 

 Coleta de Dados 

epidemiológicos I 

 Apresentação do sub- 

módulo, ementa e conteúdo à 

Turma B 

 Introdução ao estudo da 

Saúde da Mulher. 

 As particularidades da 

consulta do Pré Natal, com 

enfoque à anamnese,  

 Rede cegonha 
 

 

 Apresentação da ementa e 

contrato didático Turma C 

 Prática: Laboratório 

Habilidades/Atividade Coletiva 

 Teoria: Mil dias e 

Aleitamento Materno 

 Caderneta da Criança 

 Instrumento de Anamnese 

19/08 – 

23/08 
 História Natural das Doenças 

e níveis de prevenção  

 Coleta de dados 

epidemiológicos II 

 Construção de Indicadores de 

saúde 

 Planejamento familiar 

 

 

 Prática: Atividade Coletiva/ 

Puericultura 

 Teoria. Crescimento Pondero 

Estatural. 

26/08 – 

30/08 
 Estudo Dirigido I: 

Distribuição, determinantes e 

fatores de risco 

 Trabalho Prático – 

construindo indicadores 

epidemiológicos 
 Rastreamento de câncer de 

colo uterino 

Prática: Puericultura/Atividade 

coletiva  

Teoria. Aleitamento Materno 

Crescimento: Desenvolvimento 
neuro-psicomotor. 

02/09 – 

06/09 

 

 Epidemiologia Descritiva 

 

 Análise e Interpretação de 

Indicadores construídos  Rastreamento de câncer de 

mama 

 Prática: Puericultura 

  Teoria: Alimentação na 

infância e adolescência. 

Suplementação de Ferro. 

09/09 – 
13/09 

Medidas de ocorrência: 
importância e aplicaçao 

Apresentaçao de Boletins 
Epidemiológicos elaborados 

 Seminário Prática: Puericultura/Atividade 
coletiva  

Teoria: Vacina. 

16/09– 

20/09 
 Lista de exercícios  Apresentação do conteúdo e 

da dinâmica de trabalho para 

Turma C 

 Apresentação do sub- 

módulo, ementa e conteúdo à 

Turma A 

 Apresentação da ementa e 

contrato didático Turma B 

 Prática: Laboratório 
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 Introdução ao DATASUS 

 Divisão Grupos -  Turma C 

 Escolha dos temas 

 Coleta de Dados 

epidemiológicos I e II 

 Introdução ao estudo da 

Saúde da Mulher. 
As particularidades da consulta 

do Pré Natal, com enfoque à 

anamnese 

 Rede cegonha 

Habilidades/Atividade Coletiva 

 Teoria: Mil dias e 

Aleitamento Materno 

 Caderneta da Criança 

Instrumento de Anamnese  

23/09 –  

27/09 
 Trabalho Prático 1: 

Epidemiologia: Histórico e 
Evolução 

 

 Construção de indicadores de 

saúde 

      Planejamento Familiar 

         
 

 

 Prática: Atividade Coletiva/ 

Puericultura 
Teoria. Crescimento Pondero 

Estatural. 

30/09 – 

04/10 
 Estudo dirigido II: 

Epidemiologia Descritiva 

Trabalho Prático – Construindo 
indicadores epidemiológicos  Rastreamento de câncer de 

colo uterino 

 Prática: Puericultura 

 Teoria. Aleitamento Materno 

Crescimento: Desenvolvimento 
neuro-psicomotor. 

07/10 – 

11/10  
 Exercícios de aplicação do 

conhecimento 

 Análise e Interpretação de 

Indicadores construídos 
 Rastreamento de câncer 

de mama 

 Prática: Puericultura/Atividade 

coletiva 

 Teoria: Alimentação na infância 

e adolescência. Suplementação de 
Ferro. 

14/10 – 

18/10 

Avaliação Parcial Apresentaçao de Boletins 

Epidemiológicos elaborados 
 Seminário  Prática: 

Puericultura/Atividade coletiva  

Teoria: Vacina. 

21/10 – 
25/10  

CONGRESSO UFJ CONGRESSO UFJ CONGRESSO UFJ CONGRESSO UFJ 

28/10– 
01/11   

 Estudo transversal: principais 

características 

 Apresentação do conteúdo e 

da dinâmica de trabalho para 

Turma B 

 Introdução ao DATASUS 

 Divisão Grupos -  Turma B 

 Escolha dos temas 

Coleta Dados epidemiológicos I 

 Apresentação do sub- 

módulo, ementa e conteúdo à 

Turma C 

 Introdução ao estudo da 

Saúde da Mulher. 

 As particularidades da 

consulta do Pré Natal, com 

enfoque à anamnese. 

 Rede cegonha 

 

 Apresentação da ementa e 

contrato didático Turma A 

 Prática: Laboratório 

Habilidades 

 Prática: Laboratório 

Habilidades/Atividade Coletiva 

 Teoria: Mil dias e 

Aleitamento Materno 

 Caderneta da Criança 

 Instrumento de Anamnese 
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04/11 – 

08/11 
 Trabalho Prático II: 

Declaração de óbito  

 Coleta de Dados 

epidemiológicos II 
Construção Indicadores de saúde 

 Planejamento familiar       

 

 Prática: Atividade Coletiva/ 

Puericultura 
Teoria. Crescimento Pondero 

Estatural. 

11/11  – 

15/11   
 Relato de Caso/ Série de 

casos/ Estudo Ecológico 

 

 FERIADO FERIADO FERIADO 

18/11  – 

22/11   
 Indicadores de saúde 

 

 Trabalho Prático – 

Construindo indicadores 
epidemiológicos 

 

 Rastreamento de câncer de 

colo uterino 

 Prática: Puericultura 

 Teoria. Aleitamento Materno 

Crescimento: Desenvolvimento 
neuro-psicomotor. 

25/11  – 

29/11   
 Sistemas de Informação em 

Saúde no Brasil: 

SIM/SINAN/SINASC/SIH 

 Análise e Interpretação de 

Indicadores construídos 

 
 Rastreamento de câncer 

de mama 

 Prática: Puericultura/Atividade 

coletiva 

  Teoria: Alimentação na 

infância e adolescência. 

Suplementação de Ferro. 

02/12 – 

06/12 
 Apresentação/Entrega do 

material audiovisual  

 
 

Apresentaçao de Boletins 

Epidemiológicos elaborados 
 Seminário 

 Prática: 

Puericultura/Atividade coletiva 

Teoria: Vacina. 

09/12  – 
13/12   

 Entrega do projeto escrito 

sobre material produzido 
 

AVALIAÇÃO FINAL 

(Saúde da Mulher e da Criança – Turmas A, B, C) 

AVALIAÇÃO DOS BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS E RELATÓRIOS FINAIS - EpiServ 

16/12  – 

20/12  

 

Segunda Chamada Segunda chamada 
Segunda Chamada 
 

Segunda Chamada 

 

 

* As datas poderão ser alteradas para adequação ao conteúdo programático do curso, por necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior. 
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