
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO EM SAÚDE NA AMAZÔNIA 

 

DISCIPLINA: Políticas Públicas de Saúde e Humanização dos Serviços de Saúde 
 

COORDENAÇÃO: Ivonete Pereira Peixoto / Cléa Carneiro Bichara 

EMENTA: Enfoques teóricos-educacionais e sua aplicação no desenvolvimento das atividades em 
saúde. Aspectos teóricos da avaliação de programas de saúde. Políticas Públicas de Saúde no 
Brasil: processo de configuração das atuais Políticas Públicas. Programa de Humanização do 
SUS.  

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS/ CRÉDITOS: 2.0 

QUADRO DOCENTE: Ivonete Pereira, Ilma Pastana Ferreira, Clévia Dantas, Suley Belém, Dilma 
Neves, Cléa Bichara 
LOCAL: CCBS/UEPA. Bloco B – Sala 3 (Bloco da biblioteca. Terceiro andar). 

 

PROGRAMA 

DIA/HORA ATIVIDADE DOCENTES 

DIA 12/9 
 QUINTA-FEIRA 
18-19hs 

• Acolhimento 

• Apresentação do Módulo 

• Dinâmica Integração 

Ivonete Pereira Peixoto 
 

19-22hs • Políticas Públicas de Saúde no Brasil: 
Modelos de atenção à saúde.            

Dilma Neves 

DIA 13/9 
SEXTA-FEIRA 
14-18hs 

• O processo de planejamento do ensino 
em saúde baseado em competências 

Eugênia Suely Belém de 
Sousa  

19-22hs • Programa de Humanização do SUS – A 
política, vivências e tecnologia aplicada 

Clévia Dantas Luz de Matos 

DIA 14/9 
SÁBADO 
8-10:30hs 

• Enfoques teóricos-educacionais e sua 
aplicação no desenvolvimento das 
atividades em saúde. Aspectos teóricos 
da avaliação de programas de saúde. 

Ivonete Vieira pereira 
Peixoto e Mônica Custodia 
Abreu Pamplona 

10:30-13hs 
 

• O processo de planejamento do ensino 
em saúde baseado em habilidades 

Ilma Pastana Ferreira 

14-18hs 
(EAD) 

• Video-Aula “Sicko - S.O.S. Saúde” 

• Resenha postada até dia 22/09/2018 
para  cleabichara@ig.com.br 

Cléa Nazaré Carneiro 
Bichara 
 

 



VIDEO AULA “Sicko - S.O.S. Saúde”  (Atividade não presencial) 

https://www.youtube.com/watch?v=VoBleMNAwUg 
 
Objetivo educacional: Esta atividade visa contribuir para a aprendizagem ampliada e diversificada. A orientação é 
para que os mestrandos assistam ao filme que tem como foco a organização de sistemas de saúde. Fica para cada 
um refletir sobre esta vivência.  
O filme, gênero documentário, foi produzido em 2007 e dirigido por Michael Moore.  
 
Sinopse: As palavras "sistema de saúde" e "comédia" não são facilmente encontradas na mesma frase, mas no mais 
recente filme de Michael Moore elas podem ser vistas lado a lado. Para mostrar como as coisas funcionam na terra 
do Tio Sam, Moore ouve as histórias de vários americanos comuns cujas vidas foram despedaçadas, ou arruinadas 
pelo sistema de saúde americano. O filme mostra que a crise não somente afeta os milhões de cidadãos que não têm 
seguro de saúde - mas também milhões de outros que pagam religiosamente suas prestações e que estão 
frequentemente lutando com a burocracia e com suas regras oficiais obscuras. Para provar que nem tudo está perdido, 
o cineasta compara outros sistemas de saúde visitando o Canadá, a Inglaterra, a França e a Cuba onde todas as 
pessoas recebem um bom atendimento médico de forma gratuita.  
Duração: 1h53. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VoBleMNAwUg

