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EMENTA 
Historicidade do processo saúde-doença; Histórico das políticas de saúde e meio ambiente no

Brasil e no  contexto  internacional.  Relação  dialética  entre  sociedade  e  natureza.

Avaliação  da  conjuntura  politica nacional  e  internacional  ambiental.  Indicadores

ambientais. Participação e controle social nas politicas públicas.
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PROGRAMA 

- As políticas ambientais no Brasil e no contexto internacional. 

- Saúde como direito. Exercício da cidadania

- Participação popular e controle social

- Qualidade de vida individual e coletiva

- Promoção da saúde e reorganização das práticas sanitárias

- Território e paisagem. Territorialização

- Indicadores ambientais do processo saúde-doença

- O público e o privado na saúde 

-Contribuições  da  Informática  Biomédica  na  sociedade,

considerando a saúde e o meio ambiente

OBJETIVOS

-  Relacionar os conceitos de saúde e de meio ambiente com as sociedades
humanas;

- Distinguir os diversos modelos de causalidade no processo saúde-doença;

-  Identificar os modelos de assistência à  saúde e politicas ambientais

correlacionando-os com os modelos políticos e as necessidades sociais;

- Discutir as transformações ambientais e seu impacto no processo saúde-doença.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

● Aulas síncronas e assíncronas

● Estudos dirigidos

● Estudos de caso

● Seminários

● Discussão de filmes

Os conteúdos e postagens das atividades,  assim como as aula síncronas ocorrerão pela

Plataforma UFPR Virtual  com e-mails  que  poderão  ser  enviados  pelo  SIGA.  Dúvidas

individuais  deverão  ser  encaminhadas  pelo  chat,  a  qualquer  tempo,  e,  comunicações

abertas estarão disponíveis a toda a turma na aba Postagens. Às segundas-feiras, no período

de  15h30  às  17h30,  a  professora  estará  online  por  chamada  de  vídeo  para  encontros

síncronos  (conforme  cronograma).  Os  conteúdos  da  disciplina  serão  postados

semanalmente, oportunizando a flexibilização da organização individual para os estudos.  

Material didático específico: serão empregados Objetos Virtuais de Aprendizagem como

vídeos, filmes, aulas em Power Point gravadas, artigos e sites disponíveis na web. 



Serão disponibilizadas outras referências, conforme as especificidades do desenvolvimento

da disciplina. O conteúdo das aulas estará disponível em Arquivos, em pastas numeradas e

organizadas em Sala de estudo, contendo roteiro de estudos, texto para estudo, e link para

vídeo. As atividades avaliativas e as autoavaliações estarão disponíveis na aba Trabalhos,

indicando os prazos de entrega, e critérios de avaliação. A primeira semana de estudos

contempla  a  ambientação,  haverá  a  apresentação  do  plano de  ensino  da  disciplina  em

encontro síncrono,  a organização virtual  das equipes de trabalho e reconhecimento dos

espaços de interação da plataforma. Identificação do controle de frequência das atividades

a distância: Conforme Resolução n.22/2021, Art.12, §3º Fica estabelecido o controle de

frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios

domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes, conforme o % de frequência indicado

no cronograma da disciplina, sendo mínimo de 75% para aprovação na disciplina. h) A

turma será distribuída em quatro ou máximo de cinco discentes para os seminários. Outras

atividades poderão ter realização individual.  As estratégias adotadas serão 1) atividades

síncronas  (para  debate  de  conteúdos  teóricos,  encontro  inicial  e  final  da  disciplina)  e

assíncronas  (desenvolvimento  de  conteúdos  específicos  da  disciplina  com  atividades

avaliativas).  2)  Leitura  e  dissertação  crítica  de  textos.  3)  Trabalhos  individuais  e  em

equipe.  4)  Filmes.  5)  Seminário  –  apresentação  virtual  e  trabalho  escrito,  conforme

cronograma.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

● Avaliação  processual,  a  partir  das  discussões  orientadas  e  sínteses  de

aprendizagem - 10%

● Estudos dirigidos – 20%

● Estudos de caso – 20%

● Seminários  - 25%

● Trabalho escrito referente ao tema do seminário – 25%

 -  Política de descontos: atividades avaliativas postadas com atraso superior à 

data regular de entrega sofrerão 0,1 (um décimo) de desconto por dia de atraso, 

contados a partir do vencimento da atividade.
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15:30 as 17:30

03/05/21

Aula síncrona

Apresentação do 
Plano de ensino e 
acordo das 
atividades e formas 
de avaliação
- Qualidade de vida 
individual e coletiva

- Expositiva 
dialogada.

- Filme e 
discussão

Elizabeth, Aida

10/05/21

Aula 
assíncrona

- As políticas 

ambientais no 

Brasil e no 

contexto 

internacional

- Estudo de caso 
1
Postagem até 
15/05

Elizabeth

17/05/21

Aula síncrona

- Indicadores 

ambientais do 

processo saúde-

doença

- Expositiva 
dialogada 
(convidado)

- Discussão 
orientada 

Aida

24/05/21

Aula 
assíncrona

Saúde como 

direito. Exercício 

da cidadania.  

- Texto de apoio.
- Estudo dirigido 
1 (realização de 
entrevistas)
Postagem até 
28/05

Elizabeth

31/05/21
Aula síncrona

Participação 

popular e 

controle social

- Expositiva 
dialogada
- Apresentação e 
discussão das 
entrevistas 

Aida

07/06/21
Aula 
assíncrona

Promoção da 

saúde e a 

reorganização das

práticas sanitárias

- Vídeo.
- Estudo dirigido 
2 – Postagem até
12/06

Elizabeth

14/06/21

Aula síncrona

 Vigilância em 

Saúde: do 

Trabalhador, 

Sanitária, Doenças

especiais, 

Epidemiológica e 

Ambiental. 

- Discussão 
orientada 
(Estudo dirigido 
2)

- Expositiva 
dialogada

Aida

21/06/21
Aula síncrona

Território e 
paisagem. 
Territorialização

- Discussão de 
texto (estudo de 
caso 2)
- Expositiva 

Aida



dialogada
28/06/21
Aula síncrona

- O público e o 
privado na saúde

- Expositiva 
dialogada

Beth

05/07/21
Aula síncrona

- Orientação dos 
seminários

Tira dúvidas de 
elaboração 

Aida

19/07/21
Aula síncrona

-Orientação dos 
seminários

Tira dúvidas para
apresentação e

texto escrito

Aida

26/07/21

Aula síncrona

-Contribuições da 
Informática 
Biomédica na 
sociedade, 
considerando a 
saúde e o meio 
ambiente

- Apresentação
de seminários

Elizabeth, Aida

02/08/21

Aula síncrona

-Contribuições da 
Informática 
Biomédica na 
sociedade, 
considerando a 
saúde e o meio 
ambiente

- Apresentação
de seminários

Elizabeth, Aida

09/08/21

Aula síncrona

- Avaliação da 
disciplina

- Síntese de 
aprendizagem na
disciplina
- Postagem e 
discussão dos 
trabalhos 
escritos

Elizabeth , Aida

16/08/21 Exames finais 
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