PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM SAÚDE COLETIVA

ÁREA DO CONHECIMENTO
Saúde

NOME DO CURSO
Curso de Pós Graduação Lato Sensu, Especialização em Saúde Coletiva.

A UNIVERSIDADE
A Faculdade Única tem como mantenedora as Faculdades Prominas, com mais de 15 anos de
história em educação. Fundada em 2000 no dia 06 de julho, com o nome Faculdade Regional do
Vale do Aço (FARV), Unidade do Campus III da Unipac. Em função da migração do Sistema Estadual
para o Sistema Federal de Ensino, a Faculdade Regional do Vale do Aço passou a ser denominada
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga sob a mantenedora Fundação Presidente Antônio
Carlos – FUPAC. Com quase 20 anos de existência, possui excelência no ensino, pesquisa e
extensão, contribuindo para o fomento, aprimoramento e evolução acadêmica no país.
A PROMINAS é uma entidade jurídica, localizada na cidade de Timóteo – MG, na região do Vale do
Aço em Minas Gerais. Região esta, compreendida por: Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo,
principais cidades onde estão localizadas indústrias, entre as melhores e maiores do mundo em seus
ramos de atividades.
A UNICAPROMINAS é uma instituição voltada para a formação de profissionais capazes de interagir
no mercado de trabalho, caracterizada pelo atendimento aos desafios originados da rápida expansão
e evolução das diferentes tecnologias. Surgiu através de uma fusão entre as Instituições, atuando na
divulgação, apoio operacional, logístico e na captação de alunos.
https://ead-pos.com/institucional/

AMPARO LEGAL E PORTARIA DO MEC
Os cursos de Pós-Graduação da Faculdade Única Ipatinga atendem todas as exigências da Resolução N°
01, de 08/06/2007 e da Portaria de Credenciamento junto ao MEC N° 1004, de 17/08/2017, publicada
no DOU (Diário Oficial da União) em 18/08/2017, com validade em todo território nacional.

https://ead-pos.com/institucional/unica/secretaria/credenciamento-mec/
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INFORMAÇÕES GERAIS
Gestão Acadêmica e Certificação: Faculdade Única
Gestão Administrativa e Logística: Instituto Prominas

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
Duração do Curso: 6 Meses (Podendo ser Prorrogado até 18 meses – por Solicitação do Aluno)
Carga Horária: 500 h/a
Inscrições: Abertas (Durante Todo o Ano)
Modalidade: EAD (Alunos de Todo o Brasil)
Início do Curso: Imediato

PÚBLICO ALVO
Ensino Superior – Graduados em Qualquer Área do Conhecimento – Graduação Tradicional ou
Tecnológica.

PERFIL PROFISSIONAL
O curso é destinado aos profissionais graduados em nível superior, que necessitem adquirir ou
aprofundar conhecimentos de forma técnica e prática na área da saúde coletiva, bem como,
professores e pesquisadores.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Prefeituras, órgãos públicos e privados, hospitais, clínicas médicas, postos de saúde e empresas
hospitalares, podendo ainda atuar como pesquisador ou educador.

OBJETIVO DO CURSO
Formar o profissional da saúde para compreender, planejar, executar e avaliar a estratégia de saúde
coletiva, conhecendo a estratégia de saúde coletiva no Brasil, compreendendo os princípios da
atenção primária de Saúde (ASP) e os conceitos básicos de saúde coletiva para organizar a atuação
da equipe e discutir o papel do profissional de saúde e as estratégias de atuação com vistas à
reformulação do modelo de atenção à saúde, com base nos princípios do SUS.
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MATRIZ CURRICULAR E EMENTAS
O Curso de Pós Graduação ora proposto possui 500h/a, assim distribuídas:
GESTÃO DA SAÚDE COLETIVA

60 horas

Ementa: Teorias do cuidado em enfermagem; A teoria do autocuidado; A teoria do déficit do
autocuidado; A teoria de sistemas de enfermagem; A arte de cuidar; Atendendo necessidades e
desejos; As teorias administrativas e os modelos de trabalho da enfermagem em saúde coletiva; O
movimento sanitário campanhista; O modelo médico-assistencial privatista; As novas perspectivas
pós 1980; O modelo “em defesa da vida”; planejamento gerencial em saúde coletiva; Três níveis de
planejamento; O planejamento na Unidade Básica de Saúde; Avaliação da enfermagem em saúde
coletiva; A avaliação na área de saúde – generalidades; Avaliação da assistência de enfermagem;
Auditoria de enfermagem; As visitas domiciliares; Sistematização e operacionalização do processo
de enfermagem; A sistematização da enfermagem; O registro de enfermagem; Classificações
NANDA, NIC e NOC; O processo de enfermagem em Saúde Coletiva – para fechar o módulo.
TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE COLETIVA

60 horas

Ementa: Ética e bioética; Ética na prática da enfermagem; Ética na saúde pública e na pesquisa
epidemiológica; Responsabilidade ético-legal do enfermeiro; COFEN e as comissões de ética;
Humanização e a política nacional de humanização; A gestão dos resíduos dos serviços de saúde
(RSS); Os Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS; Coleta, tratamento e destinação; Os principais
riscos dos resíduos de saúde; A segurança do profissional de saúde; Cuidados com o estresse do
profissional; A questão da biossegurança – cuidados pessoais e coletivos; O papel das ciências
sociais no âmbito da saúde coletiva.
POLÍTICAS E PROGRAMAS EM SAÚDE COLETIVA

60 horas

Ementa: Políticas públicas; Origem da “política pública” – o começo da conversa; Políticas públicas
no Estado de bem-estar social; Ciclo de uma política pública; Programas governamentais; O
programa no planejamento governamental; Avaliação de políticas e programas governamentais; Das
Políticas aos Sistemas de Saúde no Brasil; Ciclo econômico da doença e ciclo dinâmico da saúde;
Nosso sistema de saúde; A estrutura político-administrativa; Os sistemas de saúde e o Sistema Único
de Saúde (SUS); Sistemas de informações em saúde; Conceito e definição; O sistema nacional de
informação em saúde; A informatização da assistência de enfermagem; Indicadores de saúde
coletiva; Morbidade; Mortalidade; Letalidade; Doenças preveníveis e alguns programas específicos;
Doenças preveníveis mediante vacinação; Doenças veiculadas por água e alimentos; Doenças
transmitidas por vetores; Doenças causadas por ectoparasitas.
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LINHAS DE CUIDADOS EM SAÚDE COLETIVA I

60 horas

Ementa: Os direitos da criança e do adolescente; A criança e o a adolescente na Constituição Federal
e no ECA; Perfil da criança e adolescente; De 0 a 9 anos; De 9 a 12 anos; De 12 a 18 anos; Violência
contra criança e adolescente; Saúde da criança; As necessidades e vulnerabilidade da criança;
Nascimento saudável; Triagem neonatal; Crescimento e desenvolvimento; Desnutrição e alimentação
saudável; Doenças da infância; Saúde do adolescente; Necessidades e vulnerabilidade do
adolescente; Avaliação no atendimento ao adolescente; A consulta de enfermagem; Algumas
dinâmicas de grupo; Saúde da família – estratégia saúde da família (ESF); Saúde bucal; Agravos
bucais; Níveis de atenção e ação de enfermagem.
LINHAS DE CUIDADOS EM SAÚDE COLETIVA II

60 horas

Ementa: Saúde da mulher; A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher: objetivos e metas;
Epidemiologia dos agravos à saúde da mulher; Saúde sexual e reprodutiva; Violência doméstica e
sexual; A consulta de enfermagem: ginecologia e obstetrícia; Saúde do homem trabalhador; As
vulnerabilidades do homem no contexto da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do homem;
O processo saúde-doença numa visão holística: mental, física, espiritual e social; Principais agravos
na população adulta; A consulta e as ações de enfermagem; As linhas de cuidados para o
trabalhador; Saúde do idoso; Epidemiologia do envelhecimento; Perfil e processo de envelhecimento;
Vulnerabilidade individual do idoso; Vulnerabilidade social do idoso; Vulnerabilidade programática do
idoso; Atenção primária ao idoso; A questão da AIDS na terceira idade; A consulta e as ações de
enfermagem.
LINHAS DE CUIDADOS EM SAÚDE COLETIVA III

60 horas

Ementa: Saúde da população indígena; As populações indígenas no Brasil; A saúde como direito
social e a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas; Promoção da saúde e
prevenção de doenças endêmicas e DSTs; As diretrizes curriculares da Enfermagem para
populações indígenas; Saúde mental; Evolução da saúde mental: da loucura ao transtorno mental;
Agravos de interesse em saúde mental; A legislação psiquiátrica rumo à cidadania; Estrutura da
atenção à saúde mental; Ações de enfermagem; Linhas de cuidados ao indivíduo em estado de crise
e/ou com agravo mental; Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs; Definindo as DSTs;
Abordando o portador de DST; A vigilância epidemiológica; As ações de enfermagem; Doenças
Crônicas Não Transmissíveis – DCNT; Definindo DCNT; Prevenção às DCNT; As linhas de cuidados
(LC) das DCNT – macro e microprocessos; Saúde coletiva no sistema prisional; O sistema prisional
brasileiro; O plano nacional de saúde no sistema penitenciário brasileiro; As ações de enfermagem;
O foco nas mulheres reclusas.
METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR
60 horas
Ementa: Professores e Alunos; Ética e Diversidade; Planejamento; Técnicas de Ensino;
Aprendizagem Baseada em Projetos e Problemas PBL; Avaliação Educacional e Institucional.
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METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO
40 horas
Ementa: A Ciência; Os Tipos de Conhecimento; A Pesquisa; Pesquisa Bibliográfica; O Trabalho
Científico; A Revisão de Literatura; O Artigo Científico; A Leitura; A Escrita; Instrumentalização
Científica; Plágio: O Que É e Como Evitar.9
PROJETO INTEGRADOR

40 horas

Ementa: Estrutura de um Projeto Integrador; Apresentação; Identificação do Projeto; Situação
geradora e justificativas; Objetivos; Resultados esperados; Abrangência e contexto; Plano de Ação,
Cronograma e Desdobramento das Ações.

ATENDIMENTO E MATRÍCULA
Site: WWW.EAD-POS.COM
WWW.EADPROMINAS.COM
WWW.EADCOMPLEMENTACAO.COM
E-mail: tutor.prominas@gmail.com
Chat Online:
http://v2.zopim.com/widget/livechat.html?key=3xfG6yHKHIWfi453D6fDMl06dUSqRUtD&&lang=pt&h
ostname=www.eadprominas.com.br&api_calls=%5B%5D
Fale Conosco: https://ead-pos.com/fale-conosco/
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