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1. Ementa 
 
Refletir e conhecer as abordagens pedagógicas, o processo educativo nas práticas de saúde e a Educação 
Permanente em Saúde na ação das Equipes de Saúde da Família. Nosso principal propósito será apresentar os 
principais conceitos desses temas e trazer situações que os aproximam do seu dia a dia como mestrando/profissional 
de saúde da Atenção Básica com o papel de educador. 
Para tanto será abordada concepções teóricas e metodológicas da educação para o desenvolvimento de 
competências para educação em saúde. Princípios da aprendizagem de adultos e metodologias ativas de ensino-
aprendizagem Referenciais da educação na saúde e suas implicações no nível individual e coletivo. Preceptoria e 
integração ensino-serviços. Sistemas de Saúde-Escola.  Análise crítica-compreensiva das políticas de educação em 
saúde. Práticas educativas transformadoras e sua contribuição na consolidação do Sistema Único de Saúde. 
Utilização de tecnologias de informação e comunicação em saúde. Avaliação da aprendizagem em serviços de 
saúde. 
 
2. Competências/Ao final da disciplina mestrando deverá: 
 

1. Compreender a importância dos significados de ‘educação’ e ‘saúde’ implícitos no delineamento e 
implementação de projetos educacionais na área da promoção da saúde;  

2. Considerar a natureza social, cultural, política, econômica e psicobiologia da saúde, da educação para a 
promoção da saúde e dos comportamentos que resultam em saúde e não-saúde, reconhecendo os limites da 
ação educativa que investe em mudanças individuais de comportamento;  

3. Analisar projetos e práticas educativas no campo da saúde, conforme os modelos de educação que lhes são 
subjacentes;  

4. Manter atitude reflexiva e crítica com relação à sua própria prática enquanto educadora/o em saúde, 
identificando os valores e os pressupostos que a embasam; 

5. Reconhecer a importância da educação em saúde no processo de transformação social, bem como, o papel 
do Profissional de saúde como educador  

6. Inserir em sua prática que a soma de   saberes trarão respostas efetivas e eficazes aos problemas 
complexos que envolvem a perspectiva de viver com qualidade e saúde.  

7. Considerar todos os atores sociais envolvidos, valorizando todos os saberes presentes no cenário do 
território, tendo como centro as necessidades apresentadas pelos usuários. 

8. Planejar programas de educação em saúde 

      
 

 

 

 

Disciplina: Educação em Saúde 

Carga Horária: 30 h/a 

Créditos: 2 

Docente: Profa. Dra. Ilse Maria Tigre de Arruda Leitão. 

 



    UECE 
      Universidade Estadual do Ceará 
      Pró - Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
      Centro de Ciências da Saúde – CCS 
      Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - PPSAC 

 

 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – PPSAC 

Av. Dr. Silas Munguba 1700 - Campus do Itaperi - Fortaleza-CE - CEP: 60.714.903 
Telefone: (85) 3101-9826 - E-mail: saude.coletiva@uece.br 

® 2018 - Governo do Estado do Ceará - Todos os direitos reservados 

 

     

3. Proposta para a Construção da Disciplina 
 

Data Aula  DESCRIÇÃO Docente 

09/08 01 

Acolhimento. Apresentação do Programa da Disciplina. Ajustes conforme 
necessidade dos discentes 
Políticas Públicas de Educação em Saúde e na Atenção Primária à Saúde: 
conceitos, importância, princípios e objetivos                                         

Ilse 

16/08 02 
Formação e Educação em saúde: aprendizados com a saúde coletiva e a 
interdisciplinaridade 

 

23/08 03 
Compromisso do profissional com a sociedade - Papel do profissional de 
saúde como educador 

 

30/08 04 O uso das histórias de quadrinho na educação em saúde  

05/09 05 O uso de cinema na educação em saúde  

12/09 06 
Planejamento de programas de educação em saúde:  - Diagnóstico das 
necessidades educativas, objetivo instrucionais em educação, Seleção de 
conteúdo, Métodos e técnicas, Recursos instrucionais 

 

19/9 07 
Referencial metodológico: o Arco de Maguerez como metodologia ativa e de 
problematização  para diagnostico das necessidades de treinamento 

          

a 
combinar 

08 
estudos de caso  

 
 
4. Metodologia Aplicada 
 
A disciplina será desenvolvida utilizando-se a metodologia ativa, exercícios individuais e técnicas de trabalho em 
grupo, estudo de caso. 
 Os meios instrucionais utilizados serão adaptados a cada tema, sendo os mais utilizados: datashow, computador, 
textos, roteiros de trabalho, filmes, entre outros. 
 
 
5. Avaliação da Disciplina 
 
Avaliação de estudos de casos em sala de aula  
Participação em sala de aula 
 
6. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
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