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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA
PLANO DE ENSINO

SEMESTRE 201 9-2

N9 DE HORAS-AULA
SEMANAIS

PTEÓRICAS .TICAS
02

TOTAL HORAS-AULA
SEMESTRAIS

PTEÓRICAS .TICAS
36

11. HORÁRIO
6142002

111. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S
Daniela Alba Nickel

IV. PRE-REQUISITO
CODIGO

FON7202 (currículo
2016.1 )

FON 71 03 (currículo
2018. 1

NOME DA DISCIPLINA
Contexto social e saúde coletiva ll
Contexto Social e Saúde Coletiva l

V CURSO PARAOQUAL A DISCIPLINA E ÕFÊRECiOA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM EQNQAUDIOLOGIA

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

VII. OBJ ETIVO

Compreender noç
Ú nEo de Saúde

vlll. CONTEUDO PkÕaRAUÁTICO
UNIDADE l Processo de trabalho na equipe de saúde e noProcesso de NASFtrabalho em saúde

Conceito de gestão e elementos da gestão em
saúdes instrumentos de gestão em saúde noUNIDADE ll
SUSI territorialização/ diagnóstico,Gestão em saúde
planejamento e avaliação; planejamento foca
em saúde

Estratégia
Exposição dialogada
discussão de textos

Exposição dialogada
discussão de textos
em gruposl exercício
de planejamento.
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IX. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
As aulas serão teóricas e ocorrerão por meio de exposições dialogadas com os estudantes a partir
da leitura de textos indicados. Também serão realizadas leitura de textos em aula com posterior
debate. exercícios em pequenos grupos e seminários com discussão no grande grupo. Os recursos
didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), internet, livros técnicos e
artigos científicos

KWÉTODOLOGIA ÕÊ AVALIAÇÃO
Serão realizadas quatro avaliações: duas provas teóricas e dois exercícios em dupla.
A primeira avaliação será escrita, composta por questões dissertativas dos temas desenvolvidos
nas aulas. Ocorrerá sem consulta ao próprio material, computadores ou outros dispositivos
eletrõnicos. 2 horas/ aula de prova, realizada individualmente.(Nota A, peso 4,0 na média final)
A segunda avaliação ocorrerá na forma de um exercício sobre planejamento local. envolvendo os
conteúdos teóricos sobre atenção básica, territorialização e planejamento local. Realizada em dupla
(Nota B, peso 1,0 na média final).
A terceira avaliação ocorrerá na forma de um exercício sobre programação em saúde envolvendo o
conteúdo de atribuições do fonoaudiólogo na atenção básica e a organização das ações na agenda
programática. Realizada em dupla (Nota C, peso 1,0 na média final).
A quarta avaliação será escrita, composta por questões dissertativas dos temas desenvolvidos na
disciplina e nos exercícios. Será sem consulta ao próprio material ou consulta a computadores e
outros dispositivos eletrõnicos. 2 horas/ aula de prova. realizada individualmente. (Nota D, peso 4,0
na média final)
Cá[cu[o da média fina]: [(Nota A)x0,4]+[(Nota B)xO,]J+[(Nota C)xO,]J+[(Nota D)x0,4]
Os alunos que faltarem 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:!gn:141sç: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: !gn@çe!)!ale:tlí$ç: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 01 7/cUn/97

XI. NOVA AVALIAÇÃO
O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três)
e 5,5 (cinco, vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre de acordo com a
Legislação vigente na UFSC(Art. 70, Resolução 017/ cUn/ 97
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DATA
09/08/201 9
sexta-feira
1 6/08/201 9
sexta-feira
23/08/201 9
sexta-feira
30/08/201 9
sexta-feira
06/09/201 9
sexta-feira
1 3/09/201 9
sexta-feira
20/09/201 9
sexta-feira
27/09/201 9
sexta-feira
04/1 0/201 9
sexta-feira
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