SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS
DELIBERAÇÃO Nº 014/2018
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO
2ª CÂMARA – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
EM 03 DE AGOSTO DE 2018
Dispõe sobre alteração curricular no Programa
de Pós-Graduação em Saúde Pública.

A Reitora da Universidade Federal do Rio Grande, na qualidade de Presidenta do CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO e a
Presidenta da 2ª Câmara do COEPEA – CÂMARA DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA
SAÚDE, tendo em vista decisão desta Câmara, tomada no dia 03 de agosto de 2018, em
conformidade ao constante no processo nº 23116.006189/2018-80,
D E L I B E R A M:
Art. 1º Aprovar as alterações curriculares para o Programa de PósGraduação em Saúde Pública, conforme características abaixo:
a)
Alteração da carga horária e do número de créditos das disciplinas: (17054P) Oficina
de Análise e Redação de Artigos (ORAC) (45 h e 3 cr); (17043P) Saúde Pública I (45 h e
3 cr.); (17044P) Epidemiologia I (45 h e 3 cr.); (17045P) Estatística I (45 h e 3 cr.); (17046P)
Seminário de Pesquisa (15 h e 1 cr.); ( 17047P) Base Científica da Abordagem Epidemiológica (45 h e 3 cr.); (17049P) Saúde Pública II (45 h e 3 cr.); (17048P) Epidemiologia II (45 h
e 3 cr.); (17051P) Estatística II (45 h e 3 cr.); e, (17057P) Elaboração de Dissertação (30 h
e 2 cr.);
b)
Alteração da carga horária, do número de créditos e do caráter da disciplina (17055P)
Debates em Saúde Coletiva, passando a ser (30 h, 2 cr. e optativa);
c)
Alteração do caráter das disciplinas: (17056P) Avaliação de Serviços de Saúde,
(17054P) Oficina de Análise e Redação de Artigos (ORAC) e (17052P) Métodos qualitativos, que passam a ser optativas.
d)

Exclusão da disciplina (17050P) Saúde Pública III.

e)

Criação e inclusão das disciplinas abaixo:
DISCIPLINAS

Tipo

EMENTAS

Seminário de
Pesquisa II

Obrigatória

Continuação da discussão dos projetos de pesquisa dos mestrandos iniciadas em seminários I, abordagem teórico-metodológico de
estudos de base populacional, emprego da epidemiologia e da es-

Carga Horária e Nº
de Créd.
15 h e 1
crédito

1

Bases Científicas de Abordagem Epidemiológica II
Seminário de
Pesquisa III

Obrigatória

Seminário de
Pesquisa IV

Obrigatória

Epidemiologia
Genética

Optativa

Avaliação Nutricional

Optativa

Epidemiologia
do Ciclo Vital

Optativa

Avaliação em
Saúde Mental

Optativa

Metanálise

Optativa

Obrigatória

Art. 2º

tatística em saúde pública, contextualização dos tópicos de pesquisa dentro dos desafios da saúde pública e reflexão sobre as políticas públicas do setor saúde no Brasil.
Preparação de questionários e manual de instruções, treinamento,
capacitação e estudo piloto para entrevistadores, processo amostral, tipos de amostra, coleta de dados, determinação da logística e
aspectos éticos envolvidos em pesquisas populacionais.
Continuação da discussão dos projetos de pesquisa dos mestrandos iniciadas em seminários I e II, abordagem teórico-metodológico
de estudos de base populacional, emprego da epidemiologia e da
estatística em saúde pública, contextualização dos tópicos de pesquisa dentro dos desafios da saúde pública e reflexão sobre as políticas públicas do setor saúde no Brasil.
Continuação da discussão dos projetos de pesquisa dos mestrandos iniciadas em seminários I, II e III, abordagem teóricometodológico de estudos de base populacional, emprego da epidemiologia e da estatística em saúde pública, contextualização dos
tópicos de pesquisa dentro dos desafios da saúde pública e reflexão sobre as políticas públicas do setor saúde no Brasil.
Introdução aos conceitos básicos em ciência genética, utilização da
genética como ferramenta de investigação populacional, estratégias de abordagens da Epidemiologia Genética, capacitação, reconhecimento de delineamentos e elaboração de protocolos de pesquisa em genética.
Mensuração quali e quantitativa das dietas, identificação dos principais métodos de avaliação do consumo alimentar, instrumentalização, construção e validação de instrumentos da avaliação da
frequência alimentar, identificação de métodos de avaliação da
composição corporal em nível de indivíduo e de grupo e reconhecimento das principais deficiências nutricionais.
Introdução de conceitos básicos em Epidemiologia do Ciclo Vital,
abordagem das teorias e apresentação dos primeiros estudos sobre ciclo vital, apresentação de métodos quantitativos utilizados em
abordagem do ciclo vital e situações de uso, discussão de vantagens, desvantagens e limitações da Epidemiologia do Ciclo Vital no
campo da saúde coletiva.
Apresentação dos fundamentos teóricos e metodológicos da avaliação em saúde mental, introdução aos instrumentos comuns de
avaliação e capacitação quanto à análise das propriedades psicométricas e critérios de validação de instrumentos de coleta de informações em nível populacional.
Introdução à revisão sistemática e metanálise, elaboração de protocolo de revisão sistemática e capacitação do aluno na avaliação
crítica de estudos de metanálise.

45 h e 3
créditos

15 h e 1
crédito

15 h e 1
crédito

30 h e 2
créditos

30 h e 2
créditos

30 h e 2
créditos

30 h e 2
créditos

30 h e 2
créditos

A presente Deliberação entra em vigor nesta data.
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PRESIDENTA DO COEPEA
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