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1.Justificativa 
 
1)Os projetos de pesquisa dos participantes da disciplina já foram avaliados de forma sumaria 
durante o processo de seleção para o Curso de Mestrado em Saúde Publica; 
2)Naquele momento, os aspectos mais importantes eram a relevância do problema a ser 
investigado e a viabilidade do projeto de investigação; 
3)Ao iniciar esta atividade, os alunos já tiveram uma disciplina de epidemiologia básica 
4)Então, esta atividade foi concebida com o intuito de melhorar a metodologia dos projetos de 
natureza quantitativa, a partir de uma discussão envolvendo estudantes e orientadores. 
 
2. Objetivos 
 
Objetivo Geral: Discutir os projetos de pesquisa quantitativa dos participantes da disciplina 
 
Objetivos Específicos: discutir aspectos relacionados com 
 
 a concepção do projeto 
 o desenho do estudo 
 o método de amostragem e tamanho da amostra 
 a definição dos desfechos 
 a avaliação de exposição 
 a coleta de dados 
 
3. Ementa 
 
Participarão desta atividade os mestrandos que forem desenvolver projetos de dissertação de 
natureza quantitativa, e os orientadores dos respectivos estudantes. 
Em cada sessão de atividade será apresentado um ou dois projetos de dissertação. O estudante 
terá meia hora para esta apresentação. A apresentação deverá apresentar a revisão da literatura 
sobre o objeto da investigação, a justificativa, os objetivos e a metodologia. 
Em seguida será aberto aos participantes, espaço para perguntas, comentários, discussão, 
sugestões, etc. Em seguida, o professor coordenador da atividade discutirá aspectos teóricos 
pertinentes ao projeto apresentado, tais como desenho o estudo, método de amostragem e 
tamanho da amostra, avaliação da exposição, cadeia causal. Também serão discutidos aspectos 
operacionais relacionados com o desenvolvimento do projeto. 
 
4. Programa da disciplina/atividade/módulo 
 
Cada uma das 8 sessões será desenvolvida obedecendo as seguintes etapas: 
 
1)Apresentação de um projeto por um dos participantes da disciplina 
2)Comentários e perguntas dos participantes da disciplina 
3)Comentários e perguntas do orientador do estudante que fez a apresentação 
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4)Comentários e perguntas do coordenador da disciplina 
5)Revisão de aspectos teóricos relevantes para o projeto. 
 
05. Avaliação 
 
Cada estudante será avaliado individualmente: 
 
1)pelo nível da apresentação do próprio projeto 
2)pelo nível de desenvolvimento do próprio projeto 
3)pela participação nas discussões do próprio projeto e dos projetos dos outros participantes 
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