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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 
P L A N O   D E   E N S I N O ADAPTADO 

em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo 

coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020 
 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA Semestre: 2020-1 

Nome da disciplina optativa 

SPB 7111 - Políticas e Sistemas de Saúde – TURMAS A,B,C,D 

Departamento 

Saúde Pública 

Fase 

02 

Carga horária 

54 

Professor Responsável: Douglas Francisco Kovaleski 

Professores da Disciplina: Daniela Alba Nickel, Sérgio F.T. de Freitas, Maria Cristina Calvo, Claudia F. Colussi, João Luiz D. Bastos 

Equivalências Horário 

8:20hs/10:50 h quinta-feira 

Natureza 

Teórico 

Eixo Temático 

Multidisciplinar 

 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Conhecer os condicionantes históricos da saúde pública e da odontologia; identificar e compreender o Sistema Público de Saúde do Brasil (SUS), seus princípios básicos e estrutura de 

organização; aplicar os conceitos de promoção de saúde e prevenção na área de saúde bucal. 

EMENTA 

● História da saúde pública e da odontologia. O SUS (Sistema Único de saúde) – princípios e diretrizes, financiamento e estruturas de funcionamento. Promoção da saúde e 

educação em saúde. Atenção primária em saúde. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA DA DISCIPLINA 

1- MENDES, Marcelo Simões. Do mágico ao social: trajetória da saúde pública. 2014.disponível em http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/download/19651/15903 
2- MEURER, Carolina et al. Conhecimento dos cirurgiões-dentistas sobre suas atribuições na Estratégia Saúde da Família. 2013. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100298 

 

 

ELEMENTOS INTEGRADOS DO PLANO / METODOLOGIA 

Tópico e 

carga 

horária 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem Recursos didáticos Avaliação e feedback 

 

 
UNIDADE 1 

A história da saúde 
pública. História da 
odontologia e sua 
conformação sobre a 
prática atual. 

- Conhecer as origens históricas da Saúde 
Pública e da Odontologia. 
- Dominar os conceitos principais do 
campo da Saúde Pública e da Saúde 
Coletiva e os conceitos que envolvem a 
Odontologia neste contexto. 

 
1. Aula síncrona 

2. Pdf com roteiro da aula 
3. Texto em pdf 

 
1. Presença na aula síncrona 
2. Avaliação da participação no 

fórum de discussão 

 
 

UNIDADE 2 

O SUS – princípios, 
diretrizes, normas 

operacionais, políticas de 
financiamento e estruturas 

de funcionamento. 

  

1. Aula síncrona 
2. Pdf com roteiro da aula 
3. Texto em pdf 

 

1. Presença na aula síncrona 
2. Avaliação da participação no 

fórum de discussão 

 

UNIDADE 3 
Atenção primária em 

saúde. 

 1. Aula síncrona 
2. Pdf com roteiro da aula 
3. Texto em pdf 

1. Presença na aula síncrona 
2. Avaliação da participação no 

fórum de discussão 

 

 
UNIDADE 4 

Os conceitos de promoção 
de saúde, prevenção em 
saúde e atenção primária 

em saúde. A aplicação 
destes conceitos em 

saúde bucal. 

  
1. Aula síncrona 

2. Pdf com roteiro da aula 
3. Texto em pdf 

 
1. Presença na aula síncrona 

2. Avaliação da participação no 
fórum de discussão 

Atividades e estratégias de Interação/ Avaliação e feedback: 
A interação entre professor e estudantes ocorrerá por meio do ambiente virtual de aprendizagem com o envio de mensagens, fóruns, entre outros, como 
também por meio de mensagem de e-mail. O feedback sobre o processo de aprendizagem será efetuado por meio do ambiente virtual de aprendizagem 
e por mensagem de e-mail. 

 

 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/download/19651/15903
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3- MENICUCCI, Telma Maria Gonçalves. Público e privado na política de assistência à saúde no Brasil: atores, processos e trajetória. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007. 319 p. 
ISBN 9788575411384. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/VCSA-7NGKNX/1/tese_completa.pdf 

4- OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. Sistemas de saúde comparados: gasto, acesso e desempenho. 2006. Dísponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9077 
PAIM, Jairnilson. O que é o SUS. SciELO-Editora FIOCRUZ, 2009. Dísponível em: https://www.scielosp.org/article/csp/2010.v26n6/1262-1263/en/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR DA DISCIPLINA 

LEMOS, José de Jesus Sousa. Mapa da exclusão social no Brasil: radiografia de um país assimetricamente pobre. 2. ed. rev. e atual. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil S.A., 2008. 

474p. ISBN 9788577910076.Dísponível em: http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/5790/1/2008_liv_jjslemos.pdf 

BRASIL. Secretaria de Assistência a Saúde. Assistencia à saúde no SUS: média e alta complexidade, 1995-2000. Brasília, DF: O Ministério, 2001. 499p. ISBN 8533404948.Dísponível 

em: https://www.conass.org.br/biblioteca/assistencia-de-media-e-alta-complexidade/ 

ANÁLISE das políticas e programas sociais no Brasil.. Brasília, DF: OIT, 2004. 106p. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/228 

PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben Araújo de, 1957-. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: IMS/UERJ, CEPESC, ABRASCO, 2005. 226p. (LAPPIS : 

integralidade em saúde). ISBN 8589737276. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/csc/2004.v9n4/1080-1082/es/ 

3 

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/VCSA-7NGKNX/1/tese_completa.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9077
http://www.scielosp.org/article/csp/2010.v26n6/1262-1263/en/
http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/5790/1/2008_liv_jjslemos.pdf
http://www.conass.org.br/biblioteca/assistencia-de-media-e-alta-complexidade/
http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/228
http://www.scielosp.org/article/csc/2004.v9n4/1080-1082/es/
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SISTEMA 

DE    

AVALIAÇÃO 

 A avaliação dos estudantes será realizada por meio de três trabalhos escritos e individuais sobre temas relativos à disciplina, que 
deverão ser postados no moodle, mais o seminário de visita às unidades de saúde (no caso de impossibilidade das visitas, por 
conta da pandemia, será solicitado um quarto trabalho escrito). Todos os trabalhos ou seminário terão peso equivalente a 25% da 
nota final da disciplina. O acadêmico que não atingir a média 6,00 poderá fazer uma prova on line com uma única tentativa como 
recuperação. 
A aprovação se dará mediante 75% de presença nas atividades síncronas realizadas no horário da disciplina ou em atividades 
educacionais assíncronas definidas pelo professor para cada aula. 

 

Considerações Importantes: 
De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capitulo IV – Seção I – Artigo 72 – A nota mínima de aprovação em cada disciplina é 
6,0 (seis vírgula zero). 
De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 70 – § 40 – Ao aluno que não comparecer às avaliações 
ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota 0 (zero). 
De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 74. O aluno, que  por motivo de força maior e 
plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia 
do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis. 

 

REVISÃO DA AVALIAÇÃO 
Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art. 73, é facultado ao aluno requerer ao Chefe do Departamento a revisão da 

avaliação, mediante justificativa circunstanciada dentro de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do resultado.” 

 
ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO 

Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art. 70 – § 2º - “O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de 

avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre.” 

 
Segundo a Rresolução 017/CUn/97 em seu Art.71 – § 3º - O aluno enquadrado no caso previsto pelo § 2º do Art. 70 
terá sua nota final calculada através da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a nota 
obtida na avaliação estabelecida no citado parágrafo. 
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CRONOGRAMA 
Data Dia da 

semana 

Conteúdo h/aula Professor responsável 

05/03 Quinta Apresentação plano de ensino, contrato educacional e introdução às políticas de 

Saúde. Exercício entrevistar os pais. 

3 Douglas F. Kovaleski 

12/03 Quinta Conceito de Saúde (determinação social e biomedicina). 
Formação Histórica da Odontologia. 

3 Douglas F. Kovaleski 

 
Segue calendário suplementar 

03/09 Quinta Revisão e novo acordo pedagógico 3 Douglas F. Kovaleski 

10/09 Quinta Conceito de estado, Política Pública X política Social e Politica de Estado X 

Política de Governo. Sistemas de Saúde pelo mundo. 

3 Douglas F. Kovaleski 

17/09 Quinta Reforma Sanitária Brasileira e seu contexto político. 3 Douglas F. Kovaleski 

24/09 Quinta SUS: princípios, diretrizes e Controle Social no SUS. 3 Douglas F. Kovaleski 

01/10 Quinta Atenção Primária, 3 Douglas F. Kovaleski 

08/10 Quinta ESF, NASF, processo de trabalho em saúde (entrega avaliação1) 3 Douglas F. Kovaleski 

15/10 Quinta Promoção da Saúde 3 Douglas F. Kovaleski 

22/10 Quinta Participação social em Saúde 3 Douglas F. Kovaleski 

29/10 Quinta SUS: financiamento, privatização (texto). 3 Douglas F. Kovaleski 

05/11 Quinta Redes de Atenção à saúde: Conceito, histórico, Rede Cegonha, Rede de 
Urgência, Emergência, Saúde Bucal. (entrega avaliação 2) 

3 Douglas F. Kovaleski 

12/11 Quinta Política de saúde bucal e Políticas públicas específicas. 3 Douglas F. Kovaleski 

19/11 Quinta Integralidade (entrega avaliação 3) 3 Douglas F. Kovaleski 

26/11 Quinta Ida à UBS 3 Todos os professores 

03/12 Quinta Ida à UBS 3 Todos os professores 

10/12 Quinta Apresentação dos seminários UBS. (entrega avaliação 4) 3 Douglas F. Kovaleski 

17/12 Quinta Temas emergentes em saúde coletiva 3 Douglas F. Kovaleski 

22/10 Quinta Recuperação 3 Douglas F. Kovaleski 

 

 

O presenta plano de ensino sofreu modificações com relação ao plano original da disciplina por conta da epidemia da covid-19 que assola o país, as modificações foram as seguintes: 
a) No calendário da disciplina: as aulas práticas envolvendo visita a unidades de saúde foram postergadas para o final do semestre a partir da expectativa, ainda que incerta, que 

ocorra o retorno das atividades presenciais em fins de novembro/início de dezembro/2020. Essa mudança traz perdas à disciplina devido à extemporaneidade da relação teoria/prática, 

entretanto outras dinâmicas serão utilizadas para amenizar estas perdas, como vídeos e relatos de experiência de profissionais da saúde. 

b) Na bibliografia: todos os textos que não tinham acesso on-line foram substituídos por outros disponíveis na internet e aqueles que já estavam disponíveis tiveram o link 

adicionado. 

c) Na avaliação: as duas provas e um seminário, foram substituídas por três trabalhos escritos e individuais sobre temas relativos à disciplina, que deverão ser postados no moodle, 

mais um seminário referente a visitas às unidades básicas de saúde (no caso de impossibilidade das visitas, por conta da pandemia, será solicitado um quarto trabalho escrito). Todos os 
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trabalhos ou seminário terão peso equivalente a 25% da nota final da disciplina. O acadêmico que não atingir a média 6,00 poderá fazer uma prova on line como possibilidade de 

recuperação. 

d) Na frequência: a frequência mínima exigida para a aprovação, que era de 75% em sala de aula, foi modificada para 75% de presença nas atividades síncronas realizadas no 

horário da disciplina ou em atividades educacionais assíncronas equivalentes a cada aula, definidas pelo professor responsável pela disciplina. 

 

Florianópolis, 31 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Nome do responsável pela disciplina: Professor Douglas Francisco Kovaleski 

E-mail:douglas.kovaleski@ufsc.br 

 

 

Plano de Ensino aprovado pelo Colegiado do Departamento de Saúde 

Pública em Reunião Ordinária realizada em 17/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Fabrício Augusto Menegon 

Chefe de Departamento 
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