
Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Saúde Pública
PLANO DE ENSINO – SEMESTRE 2021-1

Plano de ensino 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 544, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn,

de 24 de julho de 2020”.

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome: Planejamento e programação em saúde– Turmas A,B,C, 
D

Código: SPB 7113 Departamento: Saúde Pública Fase: 04 Carga horária: 72

Professores da disciplina: Daniela Alba Nickel; Claudia Colussi; Douglas Kovaleski; João Luiz Dornelles Bastos; Josimari Telino de Lacerda.
E-mail da professora responsável: danielanspb@gmail.com   Monitor(a): Letícia Thiesen E-mail: leticia_thiesen@hotmail.com
Estagiários (as) de docência: -
Pré-requisitos: Sociologia em Saúde, Políticas e sistemas de saúde, 
Epidemiologia geral e bioestatística

Natureza: Teórica. Eixo Temático: Multidisciplinar

Horário: sextas-feiras 8h20 - 11h50 Local: online
II. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
Reconhecer o planejamento, a programação e a avaliação em saúde como processos dinâmicos, integrados, multiprofissionais, relacionados ao ambiente 
socioeconômico e político, nos quais a Odontologia está inserida.
III. EMENTA:
Planejamento, programação e avaliação de saúde. Planejamento, programação e avaliação de saúde bucal.
IV. ESTRATÉGIAS:
A metodologia de ensino será organizada por atividades síncronas e assíncronas na plataforma de apoio à aprendizagem Moodle. As aulas teóricas seguirão o  
cronograma do plano de ensino e serão ministradas através plataforma Google Meet. As atividades assíncronas serão leitura de artigo de revisão, assistir a um  
vídeo disponível publicamente; e exercícios sobre o conteúdo das aulas síncronas realizados individualmente ou em duplas utilizando Google Docs ou item 
Wiki na plataforma Moodle.  A investigação local, essencial para a vivência do estudante no sistema de saúde, será substituída em caráter excepcional por  
atividades assíncronas, com coleta de dados em bases de dados, utilização da ferramenta Google Earth, mapas das Unidades de Saúde, indicadores municipais,  
e por fim, um relatório sobre o diagnóstico em saúde e programação de ações.

As imagens dos participantes da disciplina não poderão ser capturadas ou reproduzidas sob nenhuma circunstância. Devem ser protegidos os direitos autorais  
do(a) professor(a), como o conteúdo das aulas e o material de apoio produzido para disciplina, como slides e apostilas, contra divulgação ou reprodução sem 
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sua prévia autorização, sob pena de violação direitos autorais, tal como previsto Lei dos Direitos Autorais n. 9.610/1998, sobre direitos autorais.

V. AVALIAÇÃO
Tipo de avaliação Peso Critérios de avaliação
1 Avaliação teórica discursiva individual e 
assíncrona abrangendo o conteúdo ministrado 
durante o semestre

Peso 4
- Conhecimento sobre o assunto;
- Poder de síntese na resposta.

Atividades assíncronas realizadas pelos alunos 
durante o semestre indicadas no plano de ensino

Peso 3
- Entrega das atividades na data
- Conteúdo escrito/ áudio da atividade

Plano de saúde Peso 3 - Entrega do relatório na data, conteúdo escrito, coleta e análise dos dados.
A atividade de recuperação seguirá os termos do Artigo 70 da Resolução 17/CUn/UFSC. Será reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% 
(setenta e cinco por cento) das atividades, conforme o Artigo 69, parágrafo 2º da Resolução 17/ CUn/ UFSC. É facultado ao aluno requerer a revisão da 
avaliação, mediante justificativa circunstanciada, dentro de dois dias úteis, após a divulgação do resultado, conforme o Artigo 73 da Resolução 17/ CUn/ 
UFSC.

VI. CRONOGRAMA
Data Conteúdo C/H Professora

18/06/2021
(sexta-feira)

Aula síncrona
Apresentação da Disciplina. Separação dos grupos para atividade de campo. Ciclo de Gestão.

4 Daniela

25/06/2021 
(sexta-feira)

Aula síncrona (2h)
Planejamento em saúde: aspectos conceituais.
Assíncrona (2h)
Leitura de texto e exercício (entregar até dia 03/07)

4 Daniela

02/07/2021 
(sexta-feira)

Aula síncrona (2h)
Planejamento de governo e gestão do SUS: instrumentos em saúde
Assíncrona (2h)
Leitura de texto e exercício (entregar até dia 07/07)

4 Daniela

09/07/2021 
(sexta-feira)

Aula síncrona (2h)
Diagnóstico em saúde e território: base de atuação da equipe de saúde – aula 1
Assíncrona (2h)

4 Daniela
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- Leitura de texto sobre território e assistir ao vídeo

16/07/2021 
(sexta-feira)

Assíncrona
Diagnóstico em saúde e território – aula 2
- Leitura de texto sobre território
- Exercício de território (entregar até dia 21/07)

4 Daniela

23/07/2021 
(sexta-feira)

Assíncrona
Instrumentos para a gestão em saúde: dados e informação
- Leitura do texto e exercício de coleta de dados nos sistemas de informação (entregar até dia 28/07)

4 Daniela

30/07/2021 
(sexta-feira)

Apresentação do exercício de território e sistema de informação
Aula síncrona

6 Daniela

06/08/2021 
(sexta-feira)

Síncrona
Instrumentos para a gestão em saúde: dados e informação
- Leitura do texto e resposta de perguntas-chave
- Exercício (entregar até dia 11/08)

4 Daniela

13/08/2021 
(sexta-feira)

Assíncrona
Processo de trabalho em saúde: equipe de saúde e NASF – aula 1
- Exercício (entregar até dia 18/08)

4 Daniela

20/08/2021 
(sexta-feira)

Aula síncrona
- Processo de trabalho em saúde: equipe de saúde e NASF – aula 2

6 Daniela

27/08/2021 
(sexta-feira)

Aula síncrona
Programação em saúde

4 Daniela

03/09/2021 
(sexta-feira)

Assíncrona
Programação em saúde
- Leitura de texto e construção de agenda programática em dupla (entregar até dia 08/09)

4 Daniela

10/09/2021 
(sexta-feira)

Aula síncrona
- Apresentação da agenda programática aos colegas
Atividade assíncrona – leitura de texto e exercício de monitoramento e avaliação (entregar até dia 15/09)

4 Daniela
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17/09/2021 
(sexta-feira)

Aula síncrona
Monitoramento e avaliação em saúde
- Entrega do Plano de saúde dia 20/09 (Peso 3)

4 Daniela

24/09/2021 
(sexta-feira)

Avaliação teórica discursiva individual e assíncrona abrangendo o conteúdo ministrado durante o 
semestre (Peso 4). A prova ficará disponível durante toda manhã no Moodle.

4 Daniela

01/10/2021
(sexta-feira)

Avaliação da disciplina pelos alunos e divulgação das notas (assíncrona)
Recuperação - Artigo 70 da Resolução 17/CUn/UFSC (assíncrona)

4



Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Saúde Pública
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1) GÓES, Paulo Sávio de Angeiras; MOYSÉS, Samuel Jorge (Org.). Planejamento, gestão e avaliação em saúde bucal. São Paulo: Artes 
Médicas, 2012 vii, 248 p. Cap. 2 (Teorias do planejamento em saúde) e 3 (Métodos e técnicas de planejamento em saúde). Cap. 5 
(Programação das ações em saúde bucal). Cap. 10 página 128 a 134.

2) MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.Cap. 29 (Sistemas de informação em saúde). 

Os capítulos de livro serão disponibilizados pela professora em formato digital.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Territorialização: 

1- SANTOS, AL; RIGOTTO, RM. Território e territorialização: incorporando as relações produção, trabalho, ambiente e saúde na atenção básica à 
saúde. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, 8 (3): 387-406, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-
77462010000300003

2- Gondim GMM, Monken M, Rojas LI, et al. O território da Saúde: a organização do sistema de saúde e a territorialização. Disponível em: 
http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/o_territorio_da_saude_a_organizacao.pdf
Planejamento estratégico: 

3- Artmann, E. O planejamento estratégico situacional no nível local: um instrumento a favor da visão multissetorial. Disponível em: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/referencia/0000001709

4- Vieira, F. Avanços e desafios do planejamento no Sistema Único de Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 14(Supl. 1):1565-1577, 2009. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v14s1/a30v14s1
Gestão em saúde (bucal)

5- Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A Gestão do SUS. Capítulo. 2, p. 25-85. Brasília: CONASS, 2015. 133 p. Disponível em: 
http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/A-GESTAO-DO-SUS.pdf

6- GÓES, Paulo Sávio de Angeiras; MOYSÉS, Samuel Jorge (Org.). Planejamento, gestão e avaliação em saúde bucal. São Paulo: Artes 
Médicas, 2012 vii, 248 p. Número de chamada na BU: 616.314-084 P712. Cap. 6 (Fundamentos da administração pública e novos 
modelos de gestão em saúde)
Informação em saúde 

7- Branco, MAF. Sistemas de informação em saúde no nível local. Cad. Saúde Públ, 12(2):267-270, 1996. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v12n2/1512 
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8- Sistema de informação em saúde. Disponível em: http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/artigos/Sistemas_de_Informacao/

SistemasInformacaoSaude.pdf
Programação em saúde bucal:
9- PINTO, Vitor Gomes. A odontologia no municipio: guia para organização de serviços e treinamento de profissionais a nivel 

local. Porto Alegre: RGO, 1996. 253p. Cap. 3 página 17 a 31; página 58 a 69; página 76 a 84. Número de chamada: 616.314-084 
P659o.

10- GÓES, Paulo Sávio de Angeiras; MOYSÉS, Samuel Jorge (Org.). Planejamento, gestão e avaliação em saúde bucal. São Paulo: Artes 
Médicas, 2012 vii, 248 p. Número de chamada na BU: 616.314-084 P712. Cap. 8 (Gestão das novas tecnologias para o trabalho em 
saúde)

Florianópolis, 10 de maio de 2021.

 
______________________________________
Nome do responsável pela disciplina: Profª. Drª Daniela Alba Nickel
Chefe do Depto de Saúde Pública: Prof. Dr. Rodrigo Moretti-Pires
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