
 

 

 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Vigilância à Saúde da Mulher Código: TACS016 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD  

CH Total: 34 

 

Padrão 

(PD):34 
Laboratório (LB): 

Campo (CP): 

00 

Estágio (ES): 

00 

Orientada (OR):  

00 

Prática 
Específica (PE): 

00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Saúde da Mulher nos Ciclos Gravídico, Puerperal e Climatério. Aleitamento Materno. Cartão da Gestante. Saúde 
Sexual e Reprodutiva. Sexualidade. Direitos Constitucionais relativos à Licença Maternidade. Aborto. Violência Contra 
a Mulher. Saúde Bucal. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática - dividida por módulos) 

 
1. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e a luta histórica dos movimentos de 

mulheres - 2 horas de aula síncrona com Profa Lucí e 2 horas de atividades assíncronas. Dia 05/05 
2. Reprodução humana (anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor masculino e feminino, anatomia 

obstétrica); terminologia obstétrica; gravidez (diagnóstico e modificações fisiológicas do organismo 
da mulher);- 2 horas de aula síncrona com Profa Sílvia. Dia 12/05 

3. Saúde reprodutiva: Contracepção, planejamento familiar, DST e Sexualidade - 2 horas de aula síncrona 
com Profa Lucí e 2 horas de atividades assíncronas. Dia 19/05 

4. Saúde da mulher no pré-natal: orientações por trimestre de gestação, sinais de alarme na gestação - 
2 horas de aula síncrona com Profa Sílvia. Dia 26/05 

5. Discussão conceitual de gênero e saúde - 2 horas de aula síncrona com Profa Lucí e 2 horas de atividades 
assíncronas. Dia 02/06 

6. Complicações mais comuns na gravidez: abortamento, gravidez ectópica, mola hidatiforme, placenta 
prévia, descolamento prematuro da placenta, Rotura uterina - 2 horas de aula síncrona com Profa Sílvia 
e 2 horas de atividades assíncronas. Dia 09/06 

7. Violência doméstica contra a mulher, fichas de notificação das violências e encaminhamentos de 
atendimento - 2 horas de aula síncrona com Profa Lucí e 1 hora de atividades assíncronas. Dia 16/06 

8. Doença hipertensiva específica da gestação - 2 horas de aula síncrona com Profa Sílvia. Dia 23/06 
9. Avaliação - 2 horas de aula síncrona com Profa Lucí. Dia 30/06  
10. Trabalho de parto - sinais e sintomas, controle e evolução. Transmissão vertical do HIV - 2 horas de 

aula síncrona com Profa Sílvia. Dia 07/07 
11. Complicações do parto. Métodos cirúrgicos em obstetrícia. - 2 horas de aula síncrona com Profa Sílvia. 

Dia 14/07 
12. Puerpério: modificações fisiológicas do organismo da mulher; amamentação (fisiologia da lactação); 

prevenção do câncer de mama e de colo de útero – 2 horas de aula síncrona e 1 hora de atividades 
assíncronas com Profa Sílvia. Dia 21/07 

13. Avaliação - 2 horas de aula síncrona com Profa Sílvia. Dia 28/07 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Conhecer e atuar frente às condições de vida e de saúde/doença da mulher. 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica 

Coordenação do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde 

 



 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
● Conhecer as transformações físicas e emocionais decorrentes das fases do ciclo vital da mulher; 

 

● Identificar aspectos da saúde sexual, reprodutiva e sexualidade da mulher; 
 

● Conhecer os direitos constitucionais e legislação relativos à licença  maternidade, aborto e violência contra 
a mulher; 
 

● Compreender a importância da alimentação saudável e da higiene bucal neste ciclo de vida. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
05 de maio/2021 a 28 de julho//2021 - Aulas síncronas às quartas-feiras das 8h às 10h. 
Exame final: semana do dia 16 a 20 de agosto de 2021 

Todos os procedimentos didáticos serão à distância. A carga horária total da disciplina está dividida    
em 13 módulos correspondentes ao conteúdo listado no programa. A execução se dará por 2 horas 
semanais de momentos síncronos para cada módulo e o restante, quando necessário, com atividades 
assíncronas, envolvendo estudo dirigido (leitura de textos, filmes e questionário), produção de material 
para as aulas (planejamento e gravação de áudio/vídeo) e trabalhos em grupo (pesquisa; elaboração 
de slides e ensaio para apresentação). 

       A carga horária de cada módulo está descrita abaixo: 
Módulo 1 - 4 horas Módulo 6 - 4 horas Módulo 11 - 2 horas 

Módulo 2 - 2 horas Módulo 7 - 3 horas Módulo 12 - 3 horas 

Módulo 3 - 4 horas Módulo 8 - 2 horas Módulo 13 - 2 horas 

Módulo 4 - 2 horas Módulo 9 - 2 horas  

Módulo 5 - 4 horas Módulo 10 - 2 horas  

 

As aulas síncronas serão expositivo-dialogadas, com apoio de computador, acesso a internet. As aulas 
deverão enfatizar os principais conceitos da unidade e propiciar exercícios de forma síncrona, 
discussões em grupo e tarefas assíncronas. É necessário que o discente tenha acesso a um 
computador com disponibilidade de internet para que sua casa simule as práticas laboratoriais 
mencionadas.  
O planejamento da disciplina envolve: 
a) sistema de comunicação: serão utilizadas as ferramentas disponíveis na plataforma Teams e 

Moodle - UFPRVIRTUAL, disponíveis para todos alunos da UFPR. Serão utilizados principalmente 
as áreas de postagens, carregamento de arquivos e reuniões previamente agendadas. Também 
será utilizado o WhatsApp e e-mail até os alunos se adaptarem às plataformas.  

b) Os docentes responsáveis pela disciplina exercerão o papel de tutores. São atribuições do tutor: 
Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; manter regularidade de 
acesso às plataformas e dar retorno às solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas; 
estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;  

c) O conteúdo de cada módulo será representado pelo material didático específico da unidade, 
composto tanto por material produzido pelo docente responsável, quanto por textos 
complementares e/ou vídeos. O aluno receberá um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir 
de uma sequência lógica para os estudantes compreenderem os textos e aplicarem o conteúdo 
estudado nos exercícios solicitados. Se houver necessidade, os alunos poderão entrar em contato 
com o professor/tutor para tirar dúvidas sobre o estudo. 

d) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes deverão 
utilizar computador próprio e ter acesso a internet, ficando possível o empréstimo e aquisição de 
rede pelos editais específicos da UFPR. Além disso, também poderão utilizar o acervo online das 
bibliotecas disponíveis, nas quais constam os títulos indicados na bibliografia sugerida para esta 
disciplina ou o material será disponibilizado em pdf por partes. 

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: 
A disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o 
processo de ambientação na Plataforma Teams e Moodle com apoio por WhatsApp e e-mail até 
seu domínio. 

f) identificação do controle de frequência das atividades. Em cada encontro síncrono, a frequência 
será objeto de controle convencional, mas com acesso posterior possível do conteúdo ao aluno. 
A frequência das atividades à distância será computada pelo carregamento das atividades 
propostas. 



 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A aprendizagem realizada pelos alunos será avaliada de acordo com os objetivos específicos de cada 
módulo da disciplina. A avaliação da aprendizagem será processual e contínua. Será verificada a 
evolução da construção de conhecimentos pelos alunos no fluxo dos conteúdos e dentro do período de 
sua duração.  
 
As atividades de avaliação possuem as seguintes características: 
a) Exercícios de fixação de conteúdos propostos pelo professor da disciplina, para servir de referência 
ao aluno sobre a sua aprendizagem, ou ainda, atividades que o possibilite encontrar as respostas no 
transcurso da leitura subsequente; 
b) Participação efetiva no debate coletivo (chats, fóruns, sala de aula), com controle de frequência do 
aluno nas ferramentas do Teams e com exame de qualidade dos materiais alocados pelos alunos; 
c) apresentação do trabalho final da disciplina. 
 
Composição da nota: Avaliação síncrona de apresentação de trabalhos e avaliação das atividades 
solicitadas nos módulos e que deverão ser anexadas na plataforma.  
O aluno será aprovado ao atingir média final 60. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
1) BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência em Planejamento Familiar. 4 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 
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3) BRASIL. Ministério da Saúde. Manual dos comitês de mortalidade. 3. ed. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 

2009. 
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Professor da Disciplina: Lucí Regina Panka Archegas 
 

Assinatura: __________________________________________  

Professor da Disciplina: Silvia Cristina Sprengel de Alencar  

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva _______________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 



 

 

 
 

 


