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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
CÓDIGO NOME DA 

DISCIPLINA/FASE
NO DE HORAS-AULA 

SEMANAIS
TOTAL HORAS-AULA 

SEMESTRAIS
FON 7302 Contexto  Social  e  Saúde 

Coletiva III/3ª Fase
TEÓRICAS:

02
PRÁTICAS:

-
TEÓRICAS:

36
PRÁTICAS:

-

II. HORÁRIO:
4151002

III. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S)
     Prof. à contratar

IV. PRÉ-REQUISITO
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

    FON 7103 Contexto Social e Saúde Coletiva I

V. CURSO PARA O QUAL A DISCIPLINA É OFERECIDA
 CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA

VI. EMENTA
Redes de atenção à saúde.  Noções básicas de planejamento e  gestão em saúde para o  SUS. 
Gestão local em saúde.

VII. OBJETIVO
Realizar discussões sobre planejamento em saúde junto ao Sistema Único de Saúde. Compreender noções básicas de epidemiologia e bioestatística.

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                          CH        Estratégia

UNIDADE I
Processo de trabalho em saúde

Processo de trabalho na equipe de saúde e no 
NASF.

08 h Exposição dialogada; 
discussão de textos em 
grupos.

UNIDADE II
Gestão em saúde

Conceito de gestão e elementos da gestão em 
saúde; instrumentos de gestão em saúde no SUS; 
territorialização/ diagnóstico, planejamento e 
avaliação; planejamento local em saúde.

28h Exposição dialogada; 
discussão de textos em 
grupos; exercício de 
planejamento.

IX. METODOLOGIA DE ENSINO/DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

     Considerando a PORTARIA NORMATIVA Nº 430/2022/GR, DE 15 DE MARÇO DE 2022 as 
aulas do Curso de Fonoaudiologia ocorrerão de forma presencial, respeitando as orientações 
epidemiológicas e as normas de biossegurança.

     Orientações gerais sobre suspeita de contaminação por Covid-19:
1)  O  CASO  DEVE  BUSCAR ATENDIMENTO  PARA  RECEBER AS  ORIENTAÇÕES  MÉDICAS 
ESPECÍFICAS E PARA NOTIFICAÇÃO DO CASO - EM FLORIANÓPOLIS, UBS OU ALÔ SAÚDE 
0800 333 3233.
2) Alunos que apresentarem sintomas agudos (incluindo os sintomas de síndrome gripal ou síndrome 
- tiveram contato direto com o caso suspeito ou confirmado por um período mínimo de 15 minutos  
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sem  utilizar  as  barreiras  de  proteção  (máscara  cirúrgica,  PFF2  ou  similar),  sem  realizar 
distanciamento físico de pelo menos 1,5 ou
respiratória: febre, tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar, mas não necessariamente limitados a 
estes) ou que coabitarem com pessoa que tenha caso suspeito ou confirmado de Covid não poderão 
comparecer ao local de aula teórica, prática ou estágio, devendo comunicar o professor responsável.

São  considerados  suspeitos  para  Covid-19  todas  as  pessoas  e  somente  as  pessoas  que 
preencherem os seguintes critérios:
- tiveram contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos, abraçando), ou
- que compartilharam materiais escolares, ou
- que fizeram lanches ou refeições próximos, ou
- que compartilharam assento próximo no transporte escolar ou
- que residam na mesma casa ou ambiente de um caso suspeito ou confirmado.

3. AS FALTAS ÀS ATIVIDADES POR ESTES AFASTAMENTOS CONSIDERAM-SE JUSTIFICADAS 
(desde que encaminhado atestado médico)

As aulas serão teóricas e ocorrerão por meio de exposições dialogadas com os estudantes a partir 
da leitura de textos indicados. Será realizado também um seminário em pequenos grupos.

Os recursos didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), internet, livros 
técnicos e artigos científicos.

     As atividades extraclasse contemplarão tal, tal e tal ações...” (como trabalhos, entregas de listas 
de exercícios, atividades de campo – nos cursos onde essa modalidade é prevista - etc.

X. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

O método de avaliação envolverá:

Avaliação 1– (peso 2,0)
Avaliação 2 – (peso 2,0)
Avaliação 3 – (peso 2,0)
Avaliação 4 – (peso 2,0)
Avaliação 5 – Avaliação do desempenho do aluno em sala de aula, que envolverá: frequência em 
sala, participação em atividades e em discussões propostas em aula– (peso 2,0)

 A média final será obtida por meio do cálculo da média ponderada das avaliações:

Média Final = Aval. 1 x 2,0 + Aval. 2 x 2,0 + Aval. 3 x 2,0 + Aval. 4 x 2,0 + Aval. 5 x 2,0
                                                                              10

Os alunos que faltarem às aulas teóricas ou às provas teóricas deverão procurar a secretaria para 
solicitar  segunda chamada dentro  de  72h,  conforme a  Legislação  vigente  na  UFSC (Resolução 
017/cUn/97).

Os pedidos de segunda chamada ou revisão de prova poderão ser feitos por e-mail. Será necessário 
preencher o formulário (Disponível no site www.fon.ufsc.br -> Formulários -> Alunos -> Justificativa 
de falta//Pedido de Segunda Chamada ou Revisão) e digitalizar os documentos que justifiquem a 
ausência (atestado médico, comprovante de presença em atividades etc) e enviar ambos ao e-mail 
do  Departamento:  fon@contato.ufsc.br.  Os  alunos  que  preferirem  ainda  podem  realizar  tais 
procedimentos pessoalmente na secretaria do Departamento de Fonoaudiologia.

A avaliação do rendimento escolar dos alunos será feita de acordo com a Legislação vigente na 
UFSC (Resolução 017/cUn/97).

XI. NOVA AVALIAÇÃO
O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três)  
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e 5,5(cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre de acordo com a  
Legislação vigente na UFSC (Resolução 017/cUn/97).

XII. CRONOGRAMA
DATA CONTEÚDO CH PROFESSOR

08/03/2023
(Quarta-feira)

Apresentação da disciplina e do plano de ensino. Rede de atenção e Ciclo de 
Gestão.

2h Prof. à contratar

15/03/2023
(Quarta-feira)

Rede de atenção e Planejamento em saúde: aspectos conceituais 2h  Prof. à contratar

22/03/2023
(Quarta-feira)

Planejamento em saúde: aspectos conceituais

Semana do 38o Encontro Internacional de 
Audiologia

2h  Prof. à contratar

29/03/2023
(Quarta-feira)

Planejamento de governo e gestão do SUS: instrumentos em saúde

Avaliação 1

2h  Prof. à contratar

05/04/2023
(Quarta-feira)

Diagnóstico em saúde e território: base de atuação da equipe de 
saúde – aula 1

2h  Prof. à contratar

12/04/2023
(Quarta-feira)

Diagnóstico em saúde e território – aula 2

Avaliação 2

2h  Prof. à contratar

19/04/2023
(Quarta-feira)

Instrumentos para a gestão em saúde: dados e informação. 2h  Prof. à contratar

26/04/2023
(Quarta-feira)

Instrumentos para a gestão em saúde: dados e informação

Dia Internacional de Conscientização Sobre o 
Ruído

Avaliação 3

2h  Prof. à contratar

03/05/2023
(Quarta-feira)

Processo de trabalho em saúde: equipe de saúde e NASF – aula 1 2h Prof. à contratar

10/05/2023
(Quarta-feira)

Processo de trabalho em saúde: equipe de saúde e NASF – aula 2 2h  Prof. à contratar

17/05/2023
(Quarta-feira)

Programação em saúde

Avaliação 4

2h  Prof. à contratar

24/05/2023
(Quarta-feira)

Monitoramento e avaliação em saúde 2h  Prof. à contratar

31/05/2023
(Quarta-feira)

Monitoramento e avaliação em saúde

Avaliação 5

2h  Prof. à contratar

07/06/2023
(Quarta-feira)

2h  Prof. à contratar

14/06/2023
(Quarta-feira)

2h  Prof. à contratar

21/06/2023
(Quarta-feira)

2h  Prof. à contratar

28/06/2023
(Quarta-feira)

Recuperação - Artigo 70 da Resolução 17/CUn/UFSC 2h  Prof. à contratar

05/07/2023
(Quarta-feira)

Fechamento da disciplina. Divulgação das notas 2h  Prof. à contratar
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XIII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1- BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A Gestão do SUS. Brasília: CONASS, 2015. 133 p. Número de chamada 614:35 B823g

2- CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. rev. e aum. São Paulo: Hucitec, c2012. 968 p. (Saúde em debate; 
170). Número de chamada: 614.2 T776 2.ed.rev.a.

3- CALVO MCM; HENRIQUE F: Avaliação em saúde: alguns conceitos. In: LACERDA JT; TRAEBERT JL. A odontologia e a estratégia saúde da família. 
Tubarão: Ed UNISUL, 2006. Número de chamada: 616.314-084 L131o.

XIV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1- MENDONÇA, Claunara Schilling. et al BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Saúde na

escola. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. 93 p. (Cadernos de atenção básica n. 24. Série B. Textos básicos de saúde) ISBN 9788533416444 
Número de chamada: 371.7 S255

2 - MERHY, Emerson Elias; ONOCKO, Rosana. Agir em saude: um desafio para o público. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 385p. (Saúde em debate ; 108 
Série Didática (Ed. da UFSC) 6). ISBN 8527104075 Número de chamada: 614(81) A267

3- BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A atenção primária e as redes de atenção à saúde. Brasília, DF: CONASS, 2015. 127 p. (Para 
entender a gestão do SUS - 2015). Número de chamada: 614:35 B823a

4- PAIM, Jairnilson; Almeida-Filho, Naomar. Saúde Coletiva, teoria e prática. 1. Ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2014. 720p. Cap. 17, Organização do SUS e 
diferentes modalidades de gestão e gerenciamento de serviços e recursos públicos de saúde. p.231. Número de chamada: 614 S255.

     

________________________________

                  Prof. à contratar

Aprovado na Reunião do Colegiado do Departamento de Fonoaudiologia 
 em  ___/___/___      

                                                                                                                  

             

____________________________________________
Sub-Chefe do Departamento de Fonoaudiologia

       Profa. Dra. Ana Paula Blanco-Dutra
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