
 
 

 

 
 

PROPOSTA DE OFERTA REMOTA DE DISCIPLINA EM PERÍODO ESPECIAL  
 

Disciplina: Projeto Integrado I – Saúde Escolar e Comunitária 
Código: BIO 015 
Carga horária total: 60 
Curso: Ciências Biológicas 
Responsável pela 
disciplina: 

Andrey José de Andrade 
Yanna Dantas Rattmann 
Cristiane da Silva Paula de Oliveira 

 
I. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Oferta remota da disciplina, em caráter excepcional, em decorrência das 
restrições impostas pela pandemia de COVID-19. A oferta segue o disposto na 
Resolução Nº 65/2020 – CEPE da Universidade Federal do Paraná.  
 

II. CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 
 
 
Seman

a 
Data Conteúdo Síncrono (26 

horas) 
(no Teams, horário 

19:30-21:30h) 

Atividades assíncronas (34 horas) 
 

1ª 02/02/2021 
(terça-feira) 

Aula 1 - Apresentação da 
disciplina, dos docentes e 
ambientação na plataforma 
Teams. 
 
 (30 minutos) 
- o Biólogo e a Saúde Pública 
- Processo Saúde-Doença 
 
(1,5 horas) 

Tarefa 1 - Sobre Processo Saúde - 
Doença 
Disponível no menu “Tarefas” do Teams 
 
Prazo para envio via plataforma: 
06/02/2021 (23h59).  
 
Modalidade da tarefa: individual. 
 
(3 horas) 

04/02/2021 
(quinta-feira) 

Aula 2 -  Histórico das Políticas 
de Saúde Pública no Brasil 
 
 
 
 
 
 
(2 horas) 

Tarefa 2 - Ver vídeos propostos no 
Teams e responder as questões 
relacionadas no menu “Tarefas” do 
Teams. 
 
Prazo para envio via plataforma: 
07/02/2021 (23h59).  
 
Modalidade da tarefa: individual. 
(3 horas) 

2ª  09/02/2021 
(terça-feira) 
 

Aula 3 - Sistema Único de 
Saúde: Princípios e Diretrizes e 
legislação básica. 
 
 
 
 
 
 
(2 horas) 

Tarefa 3 - Ver vídeo propostos no 
Teams e responder as questões 
relacionadas no menu “Tarefas” do 
Teams. 
 
Prazo para envio via plataforma: 
13/02/2021 (23h59).  
 
Modalidade da tarefa: individual. 
 
(3 horas) 



 
 

 

 
 

 
 

11/02/2021 
(quinta-feira) 
 

Aula 4 - Saúde Ambiental/ 
Saneamento básico 
 
 

Tarefa 4 - Elaboração de Resenha / 
artigo. 
 
Prazo para envio via plataforma: 
13/02/2021 (23h59).  
 
Modalidade da tarefa: em equipe. 

 (2 horas) (3 horas) 
3ª 23/02/2021 

(terça-feira) 
 
 
 
 
 

Aula 5 - Saúde Ambiental/ 
água/esgoto 
 
(2 horas) 
 

Tarefa 5 - Assistir aos  vídeos 
propostos no documento disponibilizado 
no Teams e responder as questões 
relacionadas no menu “Tarefas” do 
Teams. 
 
Prazo para envio via plataforma: 
27/02/2021 (23h59).  
 
Modalidade da tarefa: em equipe. 
 
(6 horas) 

25/02/2021 
(quinta-feira) 
 

Aula 6 -  Saúde Ambiental / 
Resíduos sólidos 
 
(2 horas) 

   
4ª 02/03/2021 

(terça-feira) 
 

Aula 7 (Discussão)  - Conceitos 
gerais em Parasitologia 
Humana e Animal/ Elaboração 
de mapa conceitual. 
 
(2 horas) 
 
 

Tarefa 1 - Vídeo-aula 1: A Parasitologia       
do contexto da Doenças Negligenciadas     
e conceitos essenciais em Parasitologia     
(carga horária: 1h:00min). 

Tarefa 2 - Vídeo-aula 2:     
Enteroparasitoses I. (carga horária:    
1h:00min). 

Tarefa 3 - Vídeo-aula 3:     
Enteroparasitoses II (carga horária:    
1h:00min). 

Tarefa 5 -Complementar com o     
conteúdo com os vídeos do canal      
Resumed 
(https://www.youtube.com/user/resumed
aulas/videos): Ascaridíase  
(8min:53seg)/ Teníase e Cisticercose    
(14min:31seg)/ Esquistossomose  
(14min:33seg)/ Amebíase  
(8min:06seg). 

Tarefa 6 - Grupos de discussão (carga       
horária: 2h:00min). 

Prazo para envio via plataforma: 
06/02/2021 (23h59).  
 
Modalidade da tarefa: em equipe. 
 
(6 horas) 
 

04/03/2021 
(quinta-feira) 
 

Aula 8 (Discussão)  - A 
Parasitologia no contexto 
escolar e comunitário. 
(Discussão). 
 

 (2 horas) 

https://www.youtube.com/user/resumedaulas/videos
https://www.youtube.com/user/resumedaulas/videos


 
 

 

 
 

5ª 09/03/2021 
(terça-feira) 
 

Aula 9 - Atividade para 
conversas com os/as discentes 
sobre os conteúdos/atividades 
da Semana 4. 
 
(2 horas) 
 
 

Tarefa 1 - Vídeo-aula 4:     
Hemoparasitoses I (carga horária:    
1h:00min). 

Tarefa 2 - Vídeo-aula 5:     
Hemoparasitoses I (carga horária:    
1h:00min). 

Tarefa 3 - Complementar o conteúdo      
com os vídeos do canal Resumed      
(https://www.youtube.com/user/resumed
aulas/videos): Leishmaniose  
Tegumentar (8min:18seg)/  
Leishmaniose Visceral (11min:13seg)/   
doença de Chagas (11min:07seg)/    
Malária (14min:04). 

Tarefa 4 - Grupos de discussão e       
elaboração de mapa conceitual (carga     
horária: 2h:00min). 

Prazo para envio via plataforma: 
13/02/2021 (23h59).  
 
Modalidade da tarefa: em equipe. 
 
(6 horas) 

11/03/2021 
(quinta-feira) 
 

Aula 10 -  Atividade para 
conversas com os/as discentes 
sobre os conteúdos/atividades 
da Semana 4 e explicar como 
funcionará a Semana 5  
 

 (2 horas) 

6ª 16/03/2021 
(terça-feira) 
 

Aula 11 - Atividade para 
conversas com os/as discentes 
sobre os conteúdos/atividades 
da Semana 5  e avaliação do 
mapa conceitual  
 
(2 horas) 
 
 

Tarefa 1 - Vídeo-aula 6:     
Ectoparasitoses I (carga horária:    
1h:00min). 

Tarefa 2 - Vídeo-aula 7:     
Ectoparasitoses II (carga horária:    
1h:00min). 

Tarefa 3 - Finalização dos mapas      
conceituais (carga horária: 2h:00min). 

Prazo para envio via plataforma: 
20/02/2021 (23h59).  
 
Modalidade da tarefa: em equipe. 
 
(4 horas) 

18/03/2021 
(quinta-feira) 
 

Aula 12 -  Avaliação do mapa 
conceitual e explicar como 
funcionará a Semana 7.  
 

 (2 horas) 

7ª 23/03/2021 
(terça-feira) 
 

Encerramento da disciplina 
 
 

 

25/03/2021 
(quinta-feira) 

Exame final 
 
 
(2 horas) 

Conforme descrito em “Formas de 
avaliação, incluindo critérios de 
avaliação.” 

   

 
 

https://www.youtube.com/user/resumedaulas/videos
https://www.youtube.com/user/resumedaulas/videos


 
 

 

 
 
III. PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA 
 

Identificação da disciplina 
Denominação: Projeto Integrado I – Saúde Escolar e Comunitária 
Código: BIO 015 
Pré-requisitos: não há 
Co-requisitos: não há 
Carga horária total: 60 horas 
Carga horária 
semanal: 

10 horas 

Número de vagas: 120 
Ementa: Ementa (Unidade Didática): Processo saúde-doença, história natural das        

doenças e níveis de prevenção; Educação em saúde; Saúde e Meio           
Ambiente; organização do sistema de saúde no Brasil e legislação sanitária           
pertinente; Vigilância em Saúde e atuação dos biólogos nas vigilâncias          
Ambiental, Epidemiológica e Sanitária. Estudo das principais parasitoses        
humanas.  

Objetivos: Competência do aluno: ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de ter              
conhecimentos básicos sobre a Parasitologia humana, compreender a        
importância desta relacionada às demais ciências e contribuir para uma          
melhoria na qualidade de vida do ser humano. Além disso, o aluno deverá ter              
adquirido conhecimentos sobre Saúde Pública, Epidemiologia e Vigilância em         
Saúde, além de compreender o importante papel dos biólogos como          
profissionais de saúde e as perspectivas de atuação nesta área. 

Desdobramento da 
área de 
conhecimento em 
unidades: 

● Apresentação da disciplina: profissões da saúde e importância da         
disciplina e áreas de atuação do Biólogo nos serviços públicos de saúde. 

● Processo saúde-doença: revisão dos determinantes e condicionantes        
do adoecimento e intervenção neste processo. 

● Histórico das políticas de saúde pública no Brasil: Brasil colônia,          
Reforma Sanitária, 8a Conferência Nacional de Saúde e Constituição de          
1988. 

● Sistema Único de Saúde: A Constituição Brasileira e a Saúde,          
Princípios e Diretrizes do SUS, legislação pertinente, comparação com         
sistemas de saúde de outros países. 

● Introdução à Saúde Ambiental. Aspectos históricos e conceituais.  
● Saneamento Ambiental e Saúde Pública. Principais aspectos do        
contexto atual Brasileiro.  

● Água. Importância sanitária. Tratamento da água para consumo        
humano. Abastecimento de água (sistema individual e coletivo).        
Monitoramento da Qualidade da água para consumo humano (potabilidade) e          
Legislação Vigente. Principais doenças de veiculação hídrica. 

● Águas residuais: tratamento de esgotos Doenças Relacionadas..  
● Vigilância em Saúde Ambiental. Vigilância da qualidade da água. 
● Doenças Tropicais Negligenciadas no Brasil e suas relações com         
protozoários, helmintos e artrópodes. 

● Doenças Parasitárias prevalentes em crianças em idade escolar        
ligadas ao saneamento básico e à Medicina do Viajante. 

● Doenças Parasitárias endêmicas da região Amazônica e       
Extra-Amazônica. 

● Parasitos de humanos e de outros animais no contexto de Saúde           
Pública. 

● Parasitos de veiculação hídrica, alimentar, sexual e transmitidos por         
insetos. 

● Artrópodes como vetores biológicos, mecânicos e agentes causais de         
doenças. 

 



 
 

 

 
 
Procedimentos 
didáticos: 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas síncronas (26 horas) e            
atividades assíncronas (34 horas) em datas e horários detalhados         
previamente no cronograma.  

 
Sistema de comunicação: os encontros síncronos serão realizados via         
Plataforma Microsoft Teams, na equipe “BIO015 – Projeto Integrado Saúde          
Escolar e Comunitária”. Como suporte será utilizado os e-mails dos          
professores:  
 
cristiane.paula@ufpr.br;  
yannadr@gmail.com;  
andreyandrade@ufpr.br. 
 
Modelo de tutoria: A tutoria será realizada pelos professores ministrantes de           
cada conteúdo. Os contatos poderão ocorrer via chat do Microsoft Teams ou            
via e-mail (disponibilizados pelos professores do conteúdo). 
 
Materiais didáticos: Serão disponibilizados na sala da disciplina “BIO015 –          
Projeto Integrado Saúde Escolar e Comunitária” no ambiente Teams. Ficarão          
disponíveis as aulas, os textos (em pdf) e/ou link de vídeo-aulas utilizados na             
disciplina. Os materiais relacionados às atividades didáticas estarão        
disponíveis no menu de Tarefas do Teams e/ou em pastas específicas para            
cada aula. As referências indicadas serão disponibilizadas em pdf. 
 
As mídias e os recursos tecnológicos: Os encontros síncronos poderão ser           
gravados no Teams de forma a permitir acesso posterior, considerando          
eventual instabilidade da conexão. 
 
Infraestrutura necessária para cursar a disciplina: serão necessários        
computador e conexão à internet. Na falta de computador disponível para as            
aulas síncronas, celulares e tablets são viáveis. A plataforma Microsoft Teams           
pode ser acessada por todos que possuem e-mail da UFPR. Sugere-se que            
todos baixem o aplicativo do Teams, pois isto permite o acesso a todos os              
recursos da plataforma. 

Controle de 
frequência: 

O controle de frequência ocorrerá por meio da realização, de forma           
assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos        
estudantes (Conforme Art. 12 §1º da Resolução Nº 65/2020 – CEPE da            
Universidade Federal do Paraná). 
 

Formas de 
avaliação, 
incluindo critérios 
de avaliação 

A avaliação será a média aritmética das atividades realizadas durante a           
disciplina que deverão ser anexadas aos arquivos do Microsoft Teams. As           
atividades deverão ser realizadas individualmente ou em equipe de forma          
assíncrona e serem anexadas pelo aluno em pasta no arquivo do ambiente            
Teams criada para o recebimento das avaliações, até o prazo máximo           
estabelecido no cronograma de atividade assíncrona na semana em que a           
mesma for disponibilizada. As atividades propostas por cada docente estarão          
disponíveis para os alunos conforme o cronograma. As atividades recebidas          
serão utilizadas como comprovação da presença na (s) aula (s) (tema)           
correspondente da semana. As atividades propostas por cada professor (a)          
receberão uma nota de 0 a 100. A média final será a média aritmética de               
todas as atividades. Os alunos que atingirem média 70 estarão aprovados           
sem Exame Final. Alunos com média entre 40 e 69, deverão realizar o Exame              
Final e os alunos com média inferior a 40 não poderão realizar o Exame Final.               
No final da disciplina as notas serão disponibilizadas em edital no Teams em             
pasta específica. 

Bibliografia 
básica: 

1- Carlos Fidelis Ponte, Ialê Falleiros (Organizadores); Na corda bamba de           
sombrinha: a saúde no fio da história. Rio de Janeiro: 340p.; Fiocruz/COC;            
Fiocruz/EPSJV, 2010.  



 
 

 

 
 

http://www.epsjv.fiocruz.br/publicacao/livro/na-corda-bamba-de-sombrinha-a-s
aude-no-fio-da-historia 
2- Lei no 8080. Brasília, 19 de setembro de 1990. Lei no 8142. Brasília, 28 de                
dezembro de 1990. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 
3 -Neves, D.P. et al. Parasitologia Humana. São Paulo, Atheneu, 2011. 
4- Rey, L. Parasitologia. 4aed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
5- Ferreira, M.U; Foronda, A. & Schumaker, T.S.S. Fundamentos Biológicos          
da Parasitologia Humana. Barueri-SP, Manole, 2003 
 

Bibliografia 
complementar: 

1- Melo A.L & Linardi PM. Parasitologia Humana. Ebook Kindle. Disponível           
em: 
https://www.amazon.com.br/Parasitologia-Humana-Alan-Lan-Melo-ebook/dp/B
0829B3JY9 
2- Ministério da Saúde (2020). Saúde de A a Z. Disponível em:            
http://saude.gov.br/saude-de-a-z 
3- Ministério da Saúde (2010). Doenças infecciosas e parasitárias. Disponível          
em: 
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/principal/2016/06/doencas_infecci
osas_parasitaria_guia_bolso2010.pdf 
4- MedicinaNet: Disponível em:    
https://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/1703/informacoes_iniciai
s.htm 
5- Center for Disease Control and Prevention (2020). Diseases & Conditions.           
Disponível em: https://www.cdc.gov/DiseasesConditions/ 
6- World Health Organization (2020). Health topics.       
https://www.who.int/health-topics/ 
7 - Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Manual prático de análise de água / 
Fundação Nacional de Saúde – 4. ed. – Brasília : Funasa, 2013. 150 p. 
Disponível em: 
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manual_pratico_de_analise_
de_agua_2.pdf  
8 - RADICCHI, A.L.A, LEMOS, A.F.L. Saúde Ambiental. Belo Horizonte: 
Nescon/UFMG, Coopmed, 2009. 76p. Disponível em: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2162.pdf  
09- BRASIL. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 222, DE 
28 DE MARÇO DE 2018. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento 
dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Disponível em: 
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/r
esolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-de-2018-comentada  
10 - Aristides Almeida Rocha, Chester Luiz Galvão Cesar, Helena Ribeiro 
(Editores); Saúde pública: bases conceituais, 2a Ed.; 414 p.; 
Editora Atheneu, 2013. 
11- Lígia Giovanella, Sarah Escorel, Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato, 
José Carvalho de Noronha, Antonio Ivo de Carvalho 
(Organizadores). Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2a Edição revista e 
ampliada, 1097 p.;Editora Fiocruz, 2014. 
12 -  MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. 
Manual de Saneamento. Disponível em: 
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/ambiente/Manual%20de%20
Saneamento.pdf 
 
 

 
 
 
IV. DOCENTES RESPONSÁVEIS E CONTATOS 

 
Nome: Andrey José de Andrade 

http://www.epsjv.fiocruz.br/publicacao/livro/na-corda-bamba-de-sombrinha-a-saude-no-fio-da-historia
http://www.epsjv.fiocruz.br/publicacao/livro/na-corda-bamba-de-sombrinha-a-saude-no-fio-da-historia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
https://www.amazon.com.br/Parasitologia-Humana-Alan-Lan-Melo-ebook/dp/B0829B3JY9
https://www.amazon.com.br/Parasitologia-Humana-Alan-Lan-Melo-ebook/dp/B0829B3JY9
http://saude.gov.br/saude-de-a-z
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/principal/2016/06/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso2010.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/principal/2016/06/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso2010.pdf
https://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/1703/informacoes_iniciais.htm
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http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2162.pdf
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-de-2018-comentada
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-de-2018-comentada


 
 

 

 
 
e-mail: andreyandrade@ufpr.br 
Telefone: 11-964205552 
Carga horária ministrada na disciplina: 30 horas 

 
 

Nome: Yanna Dantas Rattmann 
e-mail: yannadr@gmail.com 
Telefone: 41-920019046 
Carga horária ministrada na disciplina: 15 horas 
 

 
 

Nome: Cristiane da Silva Paula de Oliveira 
e-mail: cristiane.paula@ufpr.br 
Celular: 41-999834277 
Carga horária ministrada na disciplina: 15 horas 
 

 


