
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 6O. 

DISCIPLINA: Saúde Coletiva I 

CARGA HORÁRIA: 60 ha PRÉ-REQUISITO: 

SEMANAL: 03 ha TOTAL: 60 ha 

 

EMENTA 

Aspectos relacionados à promoção à saúde e prevenção de doenças, visando a atenção básica e 
integral à saúde, com ênfase na coletividade e de acordo com as noções epidemiológicas.  

 

OBJETIVOS 

Nesta disciplina, o aluno fará a integração entre saúde coletiva, pesquisa e extensão. Serão 
apresentados aos alunos projetos de pesquisa desenvolvidos por professores na área 
investigação epidemiológica. Em grupos, os alunos escolherão os projetos e com a ajuda de 
professores envolvidos em Epidemiologia, Bioestatística e Metodologia Científica, dentro da carga 
horária da disciplina, farão todo o desenvolvimento do projeto até a confecção final de um artigo 
científico. Isto estenderá-se pelas disciplinas de Saúde Coletiva II e IV, quando o trabalho final 
serão avaliado por uma banca examinadora.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- revisão de conceitos de epidemiologia e metodologia científica; 
- escolha dos temas dos projetos pelos grupos; 
- revisão bibliográfica; 
- redação dos projetos de pesquisa sob orientação dos professores da disciplina;  
- montagem dos protocolos e/ou questionários a serem desenvolvidos na pesquisa de campo; 
- envio do projeto final para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas complementadas por seminários e aulas práticas 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Aulas teóricas em sala de aula com projetor de slides, retroprojetor, quadro e giz e data-show.  
 

 

ATIVIDADES DISCENTES 

Aulas teóricas e aulas práticas com busca ativa de dados na comunidade 
 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Provas teóricas: 1a. 30 pontos 
                            2a. 30 pontos 
                            3a. 20 pontos 
Estudos Dirigidos: 20 pontos 
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