
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde 
CURSO: Fisioteapia PERÍODO: 2O 
DISCIPLINA: Políticas de Saúde Pública Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA:  40 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 2 horas TOTAL: 40 horas 
 

EMENTA 
Sistema Único de Saúde (SUS). Políticas de Saúde Pública: definições, histórico, organização dos 
serviços. Programas de Saúde. Gestão e planejamento em saúde. Estudo das relações étnico-
raciais na história e cultura afro-brasileira e indígena e suas repercussões ao longo da história do 
país. Educação ambiental. Educação em Direitos Humanos. 
 
  OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para que o(a) aluno(a) desenvolva os conhecimentos de 
políticas em saúde coletiva, gestão e planejamento. 
Estimular o discente a desenvolver o senso crítico e reflexivo sobre a disciplina e a realidade que 
o envolve. 
Enfatizar a aplicação prática dos conteúdos abordados. 
Conhecer e relacionar a importância das relações étnico-raciais no estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena e suas repercussões ao longo da história do país. 
Identificar as políticas ambientais de forma a contribuir para a preservação do meio ambiente e 
divulgação de sua importância não só como cidadão, mas também como profissional 
empreendedor na sua respectiva área de atuação. 
Conhecer, compreender, divulgar e contribuir para o cumprimento das leis que regulam os Direitos 
Humanos, visando o conhecimento da realidade social e dos direitos e responsabilidades 
relacionados com a vida pessoal e coletiva da comunidade da qual faz parte. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Sistema Único de Saúde 
2. Planejamento em Saúde coletiva 
3. Gestão em saúde coletiva 
4. Políticas em saúde coletiva 
5. Programas em saúde coletiva 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão de revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

sugestões de leituras e títulos para preparação de trabalhos, roteiros para estudo dirigido em 
grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow. 
 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais. 
 

 
 



 

 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalhos. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em 1 prova teórica, seminários e entrega de trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em 1 prova teórica de 20 pontos e a realização da ADA no 
valor de 20 pontos 
Avaliação Suplementar – 40pts 
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