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RETIFICAÇÃO Nº 1

EDITAL PARA ALUNO ESPECIAL
Edital para Inscrição de Alunos Especiais no Programa de Pós Graduação

em Saúde Coletiva ISC/UFMT – 2021/2

ONDE SE LÊ:

Abaixo seguem as disciplinas que serão disponibilizadas para discentes especiais:

 Abordagens Qualitativas na Investigação em Saúde Coletiva (3 vagas)

Coordenadora - Prof.ª Dr.ª Silvia Angela Gugelmin

Ementa: Pesquisa qualitativa: algumas características básicas: breve histórico, o

objeto, a objetividade/objetivação, a subjetividade (de quem?), centralidade da

interpretação do significado das ações sociais; Transparência dos dados (ilusão da

transparência, sociologia espontânea); Reflexões sobre ciência no âmbito dos

métodos e técnicas qualitativas; Adequação de métodos e técnicas aos objetos de

estudo na pesquisa qualitativa; Classificação das pesquisas (tipos de estudos);

Planejamento de pesquisa qualitativa Itens básicos: sujeitos da pesquisa; coleta dos

dados; técnicas e instrumentos utilizados; o trabalho de campo; triangulação (de

dados, investigadores, teorias e métodos); Tratamento dos dados: categorias

analíticas preliminares adotadas, organização, interpretação e análise dos dados:

em etnografia; documental; análise temática; Grupo focal; Projeto e processo de

investigação.

 Antropologia em Saúde (5 vagas)

Coordenador: Prof. Dr. Marcos Aurélio da Silva

Ementa: Contribuições da antropologia da saúde à saúde coletiva. Concepção de

saúde, doença e morte para os distintos grupos sócioculturais. Inter-relação entre

sociedade, cultura e o processo saúde-doença. Itinerários terapêuticos. Noção de

pessoa e representações do corpo.
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 Estado, Políticas Sociais e Saúde (05 vagas).

Coordenadora – Prof.ª Dr.ª Ruth Terezinha Kehrig.

Ementa: A disciplina aborda os conceitos e características de: Estado

Contemporâneo, Cidadania e Direito, Welfare State e Sistemas de Proteção Social.

Analisa o padrão da política de saúde no Brasil e as características institucionais

que se configuram entre 1930 e 1988, o Movimento da Reforma Sanitária. Aborda

as políticas de saúde pilares do SUS e a organização do sistema de saúde.

 Oficina de Produção de Artigos Científicos (3 vagas)

Coordenadora - Prof.ª Dr. ª Marina Atanaka

Ementa: Noções de bases de dados para busca bibliográfica em sites de

periódicos; subsídios para escolha da revista para encaminhamento de artigo;

apresentação da forma de escrita da Introdução, Metodologia, Resultados e

Discussão; regras para apresentação tabular e gráfica; importância de outros

elementos que acompanham o artigo (folha de rosto, descritores, carta ao Editor,

considerações éticas referentes à autoria, financiamento, etc.). Objetivos:

Conhecer os elementos essenciais do artigo científico; Estimular a apresentação

dos resultados da dissertação às revistas de impacto.

 Saúde, Ambiente e Trabalho (5 vagas)

Coordenador - Prof. Dr. Luís Henrique da Costa Leão

Ementa: Interdisciplinaridade; Ciência e natureza; Capitalismo, industrialismo e

degradação ambiental. Desenvolvimento sustentável. Qualidade de Vida e riscos

ambientais. A incorporação da temática ambiental na saúde: mudanças globais,

espaço e saúde nas doenças transmissíveis; Promoção da Saúde e Agenda 21;

Cidades saudáveis; Contaminantes ambientais; Avaliação de risco:

saúde/ambiente e trabalho: a partir de um enfoque interdisciplinar, busca-se

contextualizar as situações e eventos de risco em suas dimensões sociais,

econômicas e organizacionais, revelando a complexidade e a vulnerabilidade com

http://www.ufmt.br/curso/ppgsc
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que os trabalhadores e populações expostas em áreas de riscos vivenciam tais

problemas. Como exemplos de estudos destacam-se: as ciências do risco e

complexidade; técnicas de análise de riscos ocupacionais e ambientais; métodos

participativos de análise de riscos; avaliação crítica das práticas de gerenciamento

de risco adotadas pelas empresas; impactos de riscos na saúde humana e

ambiental.

 Tópicos Especiais em Saúde Coletiva: revisão de literatura (05 vagas).
Coordenadora - Prof. Dr.ª Francine Nesello Melanda.

Ementa: Revisão da literatura (narrativa, integrativa, sistemática e meta-análise).

Prática baseada em evidência. Construção de pergunta de pesquisa. Descritores.

Estratégias de buscas e consulta às bases de dados. Seleção e avaliação da

qualidade dos estudos. Extração de dados. Análise e apresentação de resultados.

Análise de heterogeneidade. Combinação de resultados. Análise de viés de

publicação. Qualidade da evidência.

LEIA-SE:

Abaixo seguem as disciplinas que serão disponibilizadas para discentes especiais:

 Abordagens Qualitativas na Investigação em Saúde Coletiva (3 vagas)

Coordenadora - Prof.ª Dr.ª Silvia Angela Gugelmin

Ementa: Pesquisa qualitativa: algumas características básicas: breve histórico, o

objeto, a objetividade/objetivação, a subjetividade (de quem?), centralidade da

interpretação do significado das ações sociais; Transparência dos dados (ilusão da

transparência, sociologia espontânea); Reflexões sobre ciência no âmbito dos

métodos e técnicas qualitativas; Adequação de métodos e técnicas aos objetos de

estudo na pesquisa qualitativa; Classificação das pesquisas (tipos de estudos);

Planejamento de pesquisa qualitativa Itens básicos: sujeitos da pesquisa; coleta dos

dados; técnicas e instrumentos utilizados; o trabalho de campo; triangulação (de

dados, investigadores, teorias e métodos); Tratamento dos dados: categorias
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analíticas preliminares adotadas, organização, interpretação e análise dos dados:

em etnografia; documental; análise temática; Grupo focal; Projeto e processo de

investigação.

 Estado, Políticas Sociais e Saúde (05 vagas).

Coordenadora – Prof.ª Dr.ª Ruth Terezinha Kehrig.

Ementa: A disciplina aborda os conceitos e características de: Estado

Contemporâneo, Cidadania e Direito, Welfare State e Sistemas de Proteção Social.

Analisa o padrão da política de saúde no Brasil e as características institucionais

que se configuram entre 1930 e 1988, o Movimento da Reforma Sanitária. Aborda

as políticas de saúde pilares do SUS e a organização do sistema de saúde.

 Oficina de Produção de Artigos Científicos (3 vagas)

Coordenadora - Prof.ª Dr. ª Marina Atanaka

Ementa: Noções de bases de dados para busca bibliográfica em sites de

periódicos; subsídios para escolha da revista para encaminhamento de artigo;

apresentação da forma de escrita da Introdução, Metodologia, Resultados e

Discussão; regras para apresentação tabular e gráfica; importância de outros

elementos que acompanham o artigo (folha de rosto, descritores, carta ao Editor,

considerações éticas referentes à autoria, financiamento, etc.). Objetivos:

Conhecer os elementos essenciais do artigo científico; Estimular a apresentação

dos resultados da dissertação às revistas de impacto.

 Saúde, Ambiente e Trabalho (5 vagas)

Coordenador - Prof. Dr. Luís Henrique da Costa Leão

Ementa: Interdisciplinaridade; Ciência e natureza; Capitalismo, industrialismo e

degradação ambiental. Desenvolvimento sustentável. Qualidade de Vida e riscos

ambientais. A incorporação da temática ambiental na saúde: mudanças globais,

espaço e saúde nas doenças transmissíveis; Promoção da Saúde e Agenda 21;

Cidades saudáveis; Contaminantes ambientais; Avaliação de risco:
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saúde/ambiente e trabalho: a partir de um enfoque interdisciplinar, busca-se

contextualizar as situações e eventos de risco em suas dimensões sociais,

econômicas e organizacionais, revelando a complexidade e a vulnerabilidade com

que os trabalhadores e populações expostas em áreas de riscos vivenciam tais

problemas. Como exemplos de estudos destacam-se: as ciências do risco e

complexidade; técnicas de análise de riscos ocupacionais e ambientais; métodos

participativos de análise de riscos; avaliação crítica das práticas de gerenciamento

de risco adotadas pelas empresas; impactos de riscos na saúde humana e

ambiental.

 Tópicos Especiais em Saúde Coletiva: revisão de literatura (05 vagas).
Coordenadora - Prof. Dr.ª Francine Nesello Melanda.

Ementa: Revisão da literatura (narrativa, integrativa, sistemática e meta-análise).

Prática baseada em evidência. Construção de pergunta de pesquisa. Descritores.

Estratégias de buscas e consulta às bases de dados. Seleção e avaliação da

qualidade dos estudos. Extração de dados. Análise e apresentação de resultados.

Análise de heterogeneidade. Combinação de resultados. Análise de viés de

publicação. Qualidade da evidência.

Justificativa: a disciplina Antropologia em Saúde não será mais oferecida no

semestre.

Prof.ª Dr.ª Reni Aparecida Barsaglini
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação

em Saúde Coletiva Universidade Federal de Mato Grosso
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