
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 8O. 

DISCIPLINA: Saúde Coletiva III 

CARGA HORÁRIA: 60 ha PRÉ-REQUISITO: SAÚDE 
COLETIVA II SEMANAL: 03 ha TOTAL: 60 ha 

 

EMENTA 
Aspectos da prevenção de acidentes no trabalho e relacionados às doenças ocupacionais e o 
estudo de fatores ambientais relacionados ao processo saúde-doença e a interferência do homem 
no meio-ambiente. 
 

OBJETIVOS 
Nesta fase o aluno fará a análise bioestatística dos dados obtidos através de sua pesquisa de 
campo e finalizará a redação de sua monografia com a discussão e conclusão. Ao final do 
semestre, cada grupo com seu trabalho fará uma apresentação oral diante de uma banca 
examinadora que provará ou não o trabalho científico. Caso o trabalho não for aprovado, o grupo 
não será promovido ao internato em saúde coletiva. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- montagem informatizada dos dados coletados; 
- organização dos dados; 
- análise bioestatística dos dados; 
- redação dos resultados, discussão e conclusão; 
- finalização do trabalho escrito; 
- preparação da apresentação oral; 
- apresentação do trabalho à banca examinadora. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas complementadas por seminários. 
 

 

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

 

ATIVIDADES DISCENTES 
Aulas teóricas e pesquisa em campo 
 

 

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