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Ficha 2 (variável) 

 

 

Disciplina: PROMOÇÃO DA SAÚDE Código: TACS 006 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(    ) Optativa 

(x) Semestral     (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

Não há 

Co-requisito: 

Não há 

Modalidade:     (  ) Presencial       (  ) Totalmente EaD    

(  )_________ *CH.EaD    ( x ) ERE 

CH Total: 68 Padrão 
(PD): 68 

Laboratório 
(LB): 00 

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)  

 

Política Nacional de Promoção de Saúde. Conceito de promoção de saúde. Objetivos 
da Política Nacional de Promoção de Saúde. Diretrizes da Política Nacional de 
Promoção de Saúde.  

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Política Nacional de Saúde. Intersetorialidade. Qualidade de vida: alimentação 
saudável, prática corporal/atividade física, qualidade do sono. Comunicação (verbal, não 
verbal, escrita, expressão corporal, toque). Redução da morbimortalidade por acidentes 
de trânsito. Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz. Promoção do 
desenvolvimento sustentável. Morte: considerações sobre vida/morte, estágios da morte 
(Kübler-Ross). 
 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a promoção da saúde como uma das estratégias de produção de saúde 

articulada às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde 

brasileiro, contribuindo para a construção de ações que possibilitem responder às 

necessidades sociais em saúde. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer a Política Nacional de Promoção de Saúde.  

 Compreender o conceito de promoção de saúde.  

 Conhecer os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Promoção de 
Saúde.  

 Conhecer as ações específicas preconizadas pela Política Nacional de Promoção 
de Saúde.  

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS  

(14 de julho a 22 de setembro/2020 ) - Aulas síncronas às terças-feiras, das 9h às 11h.  

• A disciplina será ministrada a partir de momentos síncronos, utilizando o 

Microsoft Teams e momentos assíncronos, mediante o desenvolvimento de 

diversas atividades, descritas a seguir. 

• Os momentos síncronos serão realizados por intermédio de aulas expositivas 

dialogadas; apresentação de temas individualmente ou em grupo; debates de 

temas em grupo. 

• As atividades acima referidas serão realizadas a partir da leitura de textos, 

estudos dirigidos, estudo de caso, pesquisa bibliográfica, assistir a filme indicado  

e responder a questões sobre o mesmo, elaboração de trabalhos escritos, bem 

como a elaboração de recurso didático para apresentação de trabalhos 

individuais e em grupo (slides, vídeos, outros pertinentes à temática). 

• Os recursos tecnológicos previstos para atingir os objetivos propostos serão: 

Microsoft Teams (momentos síncronos, para o envio e recebimento de 

atividades/materiais diversos); internet (para o envio e recebimento de 

atividades/materiais diversos) e telefone celular (para o envio de informações 

para a turma e individualmente; para o esclarecimento de dúvidas 

individualmente por whatsapp ou chamada de vídeo). 

• A carga horária síncrona totalizará 20 horas, sendo distribuída em 10 (dez) 

encontros, em horário fixo, todas as terças feiras das 09:00 às 11:00 horas. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

• Entrega das atividades propostas, anteriormente especificadas. 

• Pontualidade na entrega de trabalhos/atividades propostas. 

• Apresentação de trabalhos utilizando Microsoft Teams. 

• Na impossibilidade do discente participar dos momentos síncronos em que 

haverá a apresentação de trabalhos, o docente oportunizará formas alternativas 

para o aluno/a apresentar e ter acesso aos temas apresentados (o/a discente 

poderá apresentar um vídeo com o conteúdo que não pode apresentar em 

momento síncrono, bem como assistir à gravação da aula, respectivamente). 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 4. ed. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 
 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 
2018. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

• ALENCAR, S.C.S. Doação de órgãos e tecidos: a vivência dos familiares de 
crianças e adolescentes doadores. Curitiba, 2006. 148 f. Dissertação (mestrado) 
– Universidade Federal do Paraná. 

 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Por uma cultura da paz, a promoção da saúde e a prevenção 
da violência. / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
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• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Guia prático do Agente Comunitário de Saúde. / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Vigilância 
das Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde – ações 
estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

 
 

 
 
Professor da Disciplina: Silvia Cristina Sprengel de Alencar 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Lucí Regina Panka Archegas 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


