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Edital 01/2017 
 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA VAGAS EM  

DISCIPLINAS ISOLADAS DO SEMESTRE 2017.2 

 

 

A Coordenação do Mestrado Profissional em Saúde da Família – PROFSAÚDE, de acordo 

com a resolução 65/09 – CEPE e o regimento do programa, torna público o edital para 

seleção de alunos não regulares em disciplinas isoladas. 

 

 

1. INSCRIÇÕES 

 

1.1 O processo para cursar disciplinas isoladas no programa de Mestrado 

Profissional em Saúde da família – PROFSAÚDE se dará da seguinte forma: O 

aluno fará sua solicitação de inscrição preenchendo o Requerimento de 

Matrícula para alunos externos e enviará por e-mail ao programa.  

1.2 A solicitação de inscrição por si só não garante a matrícula do candidato. 

1.3 Não há custo de inscrição ou de mensalidade. 

 

2. CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

2.1 Poderão se inscrever somente candidatos portadores de diploma de curso 

superior. 

 2.2 O candidato poderá solicitar a inscrição em todas as disciplinas disponíveis 

2.3 O limite de vagas por disciplinas será de até 2 (duas). 

2.4 Uma vez efetuada a inscrição em uma disciplina, não haverá possibilidade 

de troca. 
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3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

3.1 As inscrições nas disciplinas isoladas serão realizadas somente via 

Requerimento de Matrícula (disponível na página deste programa) e enviadas para 

o email: mestradoprofsaudeufpr@gmail.com 

3.2 Período de inscrições de 20/08/2017 até às 23h 59mim do dia 30/08/2017. 

3.3 O Programa de Mestrado não se responsabilizará por solicitações de inscrições 

não efetivadas por motivos de ordem técnica ou falhas de comunicação. 

 

4. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

4.1 As vagas serão destinadas prioritariamente a estudantes com matricula ativa em 

outros programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (devendo comprovar o vinculo 

na matricula) e após para candidatos de concorrência geral. 

4.2 Todas as inscrições serão submetidas aos docentes responsáveis pelas 

disciplinas o qual procederá avaliação com deferimento ou indeferimento. 

4.3 O candidato que tiver sua inscrição aprovada terá sua matrícula autorizada após 

o deferimento dos docentes. 

4.4 Ao Candidato que cursar a disciplina isolada, sendo aprovado, será emitido 

certificado pelo programa. 

 

5. RESULTADO 

5.1 O resultado dos alunos selecionados será divulgado na página deste Programa, 

até dia 04 de setembro. 

5.2 Não serão aceitos recursos sobre este edital. 

 

 

 

 

6. DOCUMENTOS PARA MATRICULA 
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6.1 Diploma de Graduação (cópia) e/ou ou declaração de matricula (caso esteja 

no último ano ou semestre da graduação); 

6.2 RG (original e uma cópia); 

 

6.3 Comprovante de situação cadastral do CPF emitido do endereço:  

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/ConsultaPublica.asp 

6.4 Declaração de matricula (para estudantes vinculados a outro programa 

de Pós-Graduação) 

 

7. DISCIPLINAS OPTATIVAS OFERTADAS NO 2º SEMESTRE DE 2017 
 
1 - Atenção e Gestão do Cuidado – 60 horas/aula 

 
Ementa: Conhecimento dos determinantes sociais de saúde no território e no 
Brasil. O processo saúde-doença-cuidado e os modelos tecnoassistenciais em 
saúde. Bases da Vigilância em Saúde e sua integração com a APS. O processo de 
trabalho na dimensão do cuidado em saúde. Evidências clínicas e Linhas de 
Cuidado e sua utilização na Saúde da Família. Ferramentas de acesso: 
acolhimento, Out-of-hours, agenda livre. Rastreamento, abordagem e tratamento. 
Classificação de risco e estratificação de risco. Registros Médicos Orientados ao 
problema: folha de rosto, SOAP e uso do ICPC-2. Instrumentos para Gestão da 
Clínica. Relação Médico paciente e o Método clínico centrado na pessoa. Projetos 
Terapêuticos Singulares e Saúde da Família. Resolubilidade da atenção básica e 
itinerários terapêuticos. Tecnologias e cuidados básicos de saúde. O Trabalho em 
Equipe Multiprofissional. Atenção domiciliar. A Visita Domiciliar. Cogestão de 
coletivos e Apoio Matricial. Atenção aos ciclos de vida, agravos e grupos 
vulneráveis e prioritários no contexto local. Equipe Consultório na rua na APS. 
Medicalização e Prevenção Quaternária.  
 
2 - Promoção da Saúde – 45 horas/aula 

 
Ementa: Marcos históricos e conceituais da promoção da saúde e implicações na 
reorientação dos serviços. Importância dos determinantes sociais para as ações de 
promoção da saúde. Conhecendo a Política Nacional de Promoção da saúde. 
Promoção da saúde na produção do cuidado na perspectiva da integralidade e 
intersetorialidade. Gestão participativa, participação popular e a autonomia do 
sujeito. O Território para a Saúde da Família. Redes sociais. Orientação 
Comunitária e Competência Cultural. Experiências na promoção da saúde.  
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3 - Sistemas de Informação no Cuidado e Gestão – 45 horas/aula 
 
Ementa:  
Análise crítica de indicadores e pactuação de metas. Principais sistemas de 
informação em saúde: cenário atual e perspectivas. Utilizando indicadores para 
análise da situação de saúde: transição epidemiológica e demográfica. 
Gerenciamento da informação e tomada de decisões na atenção básica: importância 
e dificuldades da produção de dados em nível local. Segurança e confiabilidade da 
informação nos registros eletrônicos. E-Sus. Ferramentas de utilização de 
informação para programação local. Instrumentos de divulgação da informação em 
nível local. Noções gerais do Georeferenciamento.  
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Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família 


