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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

As políticas de saúde são intersetoriais e têm o objetivo de promover o desenvolvimento pleno da população em diferentes ciclos da vida. O
profissional de educação física também é profissional da saúde, por isso é importante que desenvolva as competências e habilidades necessárias
para atuar na promoção da saúde, quer seja no campo educacional ou em outros espaços de intervenção profissional.

EMENTA*

Noções de epidemiologia. A pesquisa em saúde coletiva e bioética. Práticas de saúde coletiva no Brasil. Relação entre atividades física e saúde.
Aptidão física: conceitos e classificação. O profissional de educação física como agente de saúde. Planejamento de programas de promoção da
saúde coletiva. Atividade física e saúde coletiva.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •Políticas de saúde no Brasil: SUS, ESF, NASF, Academias da Saúde, Programa Saúde na Escola, Centros de Apoio Psicossocial
 •Evolução do conceito de saúde e de promoção da saúde
 •Distribuição e frequência dos agravos à saúde na população: noções de epidemiologia.
 •Estratégias de intervenção da Educação Física nos serviços públicos de saúde de saúde
 •Efeitos da prática regular de atividades físicas na saúde individual e coletiva: Obesidade, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Ao final do semestre letivo, espera-se que os alunos sejam capazes de:
 •Conhecer a estrutura e o funcionamento da saúde pública brasileira
 •Dominar as ferramentas básicas da epidemiologia para conhecer a frequência e a distribuição das doenças e seus determinantes na população.
 •Refletir criticamente sobre os determinantes da prática de atividades físicas na população
 •Refletir criticamente sobre as estratégias de intervenção do professor de Educação Física em equipes multiprofissionais de saúde.

OBJETIVO GERAL

 •Conhecer frequência, distribuição e determinantes das doenças e agravos à saúde coletiva, e analisar o papel do professor de Educação Física no
âmbito de políticas, programas e estratégias de promoção da saúde coletiva.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •Analisar a evolução das políticas de saúde no Brasil.
 •Debater sobre conceitos de saúde/doença.
 •Refletir sobre a relação entre Educação Física e saúde; e sobre a relação entre atividade física e saúde.
 •Compreender índices e indicadores epidemiológicos para descrever frequência e distribuição de doenças e agravos à saúde na população.
 •Conhecer políticas, programas e estratégias de promoção da saúde na população.
 •Analisar os aspectos éticos das pesquisas no campo da saúde.

METODOLOGIA

As atividades desta disciplina serão desenvolvidas a partir dos seguintes recursos metodológicos:
 •Aulas expositivas dialogadas e palestras com convidados
 •Leitura, discussão e sistematização de textos selecionados
 •Produção de resumos e sínteses das leituras e atividades realizadas
 •Exposições de vídeos temáticos
 •Visitas técnicas em estabelecimentos de saúde

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual, considerando todos os aspectos que envolvem o andamento da disciplina e de acordo com as produções individuais e
coletivas dos alunos, incluindo:
 •participação efetiva nos debates sobre os textos selecionados
 •produção de resumos e sínteses das leituras e atividades realizadas
 •avaliação escrita
 •seminário.

Critérios:
 1.Na prova escrita será avaliada a capacidade de expressão escrita, o domínio conceitual, o raciocínio e a articulação das idéias.
 2.No Seminário será avaliada a capacidade do discente na sistematização das idéias norteadoras da temática proposta, a clareza em expressá-las

e a participação individual na construção e apresentação do trabalho.
 3.Na análise dos textos será avaliada a capacidade de síntese das idéias centrais.
 4.Nos debates será avaliada a capacidade de expressão verbal, o domínio conceitual, o raciocínio e a articulação das idéias.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

   DIACHDATACONTEÚDO
   Sex215/marPlano de ensino; Cronograma
   Seg318/marEvolução do conceito de saúde
   Sex222/marPromoção da Saúde
   Seg325/marEvolução das políticas de saúde no Brasil
   Sex229/maiExibição de filme: políticas de saúde no Brasil
   Seg301/abrEstrutura e funcionamento do Sistema Único de Saúde
   Sex205/abrEstratégia Saúde da Família
   Seg308/abrNúcleos de Apoio à Saúde da Família
   Sex212/abrPrograma Academias da Saúde
   Seg315/abrExperiências de intervenção da Educação Física na Atenção Primária: discussão de casos
   Seg322/abrPrograma Saúde na Escola
   Seg329/abrSaúde mental no contexto do SUS e CAPs
   Sex203/maiPalestra: experiência de intervenção da EF na ABS e na Residência Multiprofissional em Saúde da Família
   Seg306/maiAvaliação I - Prova Escrita
   Sex210/maii. Considerações sobre a prova escrita e resultados parciais. ii.Epidemiologia: conceitos, aplicações e medidas de frequência de

doenças.
   Seg313/maiEpidemiologia: conceitos e aplicações
   Sex217/maiEpidemiologia: indicadores de saúde (morbidade e mortalidade)
   Seg320/maiEpidemiologia: indicadores de saúde (morbidade e mortalidade)
   Sex224/maiEpidemiologia descritiva
   Seg327/maiDesenhos de estudo em epidemiologia
   Sex231/maii. Atividade Física, Exercício Físico e Diretrizes do AHA/ACSM/CDC para AF e saúde. ii. Determinantes da AF e dos CS na população.
   Seg303/junAtividade física, comportamentos sedentários e doenças cardiovasculares
   Sex207/junAtividade física, obesidade e controle ponderal
   Seg310/junAtividade Física e Hipertensão Arterial Sistêmica
   Sex214/junTutorial dos seminários
   Seg317/junAtividade Física e Diabetes Mellitus
   Sex228/junTutorial dos seminários
   Sex205/julAvaliação III - Seminários
   Seg308/julAvaliação III - Seminários
   Sex212/julResultado final e encerramento da disciplina

   

 TOTAL75
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