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CRONOGRAMA DE AULAS 
Ensino, pesquisa e produção de conhecimento são inseparáveis. Juntas, elas envolvem problemáticas 

educacionais vivenciadas nas diferentes modalidades da educação em saúde. Nesse sentido, o exercício do 

trabalho acadêmico deverá ser capaz de realizar, na prática da pesquisa, aquilo que o ensino possibilita ao 

discente, proporcionando novos conhecimentos nas áreas relativas à saúde.  

EMENTA 

 Os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa. 

 Pesquisa em saúde: abordagens, localização do tema e problema. 

 Métodos e técnicas de pesquisa em saúde.  

 O processo de pesquisa em saúde e suas etapas. 

 Planejamento do projeto de pesquisa em saúde. 

 Construção de um texto acadêmico (relatório paper, artigo, monografia). 

OBJETIVOS DO CURSO: 

Geral: 

Planejamento de trabalhos acadêmicos (Pré-Projetos de Pesquisa, Relatórios de Pesquisa, Resenhas, Papers, 

Artigos, e Trabalhos de Conclusão de Curso), a partir dos processos atinentes a pesquisa em saúde, analisando 

situações complexas, imediatas e reais. 

Específicos: 

 Organizar e gestar o conhecimento.  

 Desenvolver o trabalho em equipe. 

 Promover encontro entre os pesquisador e objeto de estudo. 

 Estabelecer parcerias que viabilizem a responsabilidade para com a saúde, coordenando e dirigindo 

projetos sócio-culturais. 

 Utilizar meios tecnológicos em benefício do processo de construção de conhecimento. 

 Desenvolver o hábitus de pesquisador: 

 Desenvolver a administração da formação pessoal contínua. 

 Envolver-se com a aprendizagem dos educandos, a partir de suas vivências. 

 Trabalhar as necessidades de atendimento especial de cada pesquisador, respeitando o coletivo. 

 Relacionar teoria e prática no cotidiano do aluno de saúde, considerando a pluralidade de 

conhecimentos. 

 Implantar a interdisciplinaridade nos pré-projetos de pesquisa, num diálogo constante entre o 

conhecimento em saúde e as demais áreas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1- Aulas expositivas; 

2- Avaliação continuada; 

3- Vídeos que remetem e ajudam a refletir sobre os processos metodológicos e epistemológicos, envolvendo a 

produção de conhecimento e desenvolvimento da pesquisa científica; 

4- Orientação individual e em grupo. 

5- Avaliação de conhecimentos, contemplando a produção de um pré-projeto e sua consecução; 

AVALIAÇÃO: 
1ª nota: atividades orientadas on line (peso 2) + atividade processual (peso 2) + estruturação do artigo (peso 6). 

2ª nota: atividades orientadas on line (peso 2) + atividade processual (peso 2) + 1ª parte do artigo (peso 6) 

3ª nota: atividades orientadas on line (peso 2) + atividade processual (peso 2) + 2ª parte do artigo (peso 6) 

4ª nota: atividades orientadas on line (peso 2) + atividade processual (peso 2) + considerações finais (peso 6) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



CRONOGRAMA DE AULAS 
 

MÓDULO:  

DISCIPLINA: PESQUISA EM SAÚDE 

CARGA HORÁRIA: 40 horas/aula SEMESTRE: 2019.2 

PROF. Dr. Sam Thiago Borges / e-mail: samfamene@gmail.com / fone/whatsapp: 83-9-9928-9987 

DIA ASSUNTO 

JULHO/AGOSTO - UNIDADE I 

30/07 

Apresentação do curso (PRESENCIAL). 
Revisão: Referência Bibliográfica / Leitura / Fichamento / Resumo / Citação (direta / indireta) 
                Tipos de Trabalhos acadêmicos (TCC, artigos, papers, resenhas) 
Apresentação da temática: A produção da saúde pública: seus processos e demandas 
Apresentação do tema:  

A INSTITUIÇÃO FACENE/FAMENE: 
 sua importância na produção da saúde pública  

na região metropolitana de João Pessoa/PB. 

06/08 

Planejamento da temática (PRESENCIAL): 
Confecção do pré-projeto de pesquisa 

1- Estruturação do texto: problema / justificativa / objetivo / metodologia / discussão da teoria / 
metodologia / cronograma / referências / introdução; (divisão das tarefas) 

13/08 

Distribuição das tarefas (ON LINE): 
1- Problema / justificativa (Sam Thiago Borges) 
2- Pergunta de pesquisa: (TODOS!!!) 
3- Objetivos: geral / específicos (TODOS!!!) 
4- Metodologia (1 pessoa) 
5.1- Discussão da teoria: 1) a produção de saúde pública no Brasil, no Nordeste, na Paraíba e em 
João Pessoa em números. (           ) 
5.2- Discussão da teoria: 2) a produção de saúde pública da FACENE/FAMENE (projetos de 
pesquisa e extensões, atendimentos nas policlínicas e hospital) (           ) 
6- Metodologia / cronograma (1 pessoa) 
7- Referências: (TODOS!!!) 

20/08 ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO (ON LINE) (atividade processual) 

27/08 

AVALIAÇÃO I - 1ª parte da estrutura do artigo, contendo (PRESENCIAL): (05,00 ou 10,00) 
1- Problematização: A FACENE/FAMENE ENQUANTO PRODUTORA DE SAÚDE PÚBLICA. 
2- Justificativa: A RELEVÂNCIA DA FACENE/FAMENE NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA 
SAÚDE PÚBLICA EM JOÃO PESSOA. 
3- Pergunta de pesquisa: (?) 
4- Objetivos:  
            4.1- Geral: (?) 
            4.2- Específicos: 1- (?) 
                                       2- (?) 
                                       3- (?) 
5- A relação da FACENE/FAMENE com a produção de saúde pública: projetos de pesquisa e 
extensão envolvendo terapias e estudos (clínicos/laboratoriais), atendimentos clínicos e hospitalares 
6- METODOLOGIA: (?) 
7- CRONOGRAMA DE PESQUISA: (?) 
8- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (?) 

SETEMBRO/UNIDADE II 

03/09 

DESENVOLVIMENTO DO TEXTO (ON LINE): 
1- Problema: (se for necessário) 
2- justificativa: (se for necessário) 
3- Pergunta de pesquisa: (se for necessário) 
4- Objetivos: geral / específicos (se for necessário) 
5.1- Discussão da teoria: 1) a produção de saúde pública no Brasil, no Nordeste, na Paraíba e em 
João Pessoa em números. (TODOS!!!) 
5.2- Discussão da teoria: 2) a produção de saúde pública da FACENE/FAMENE (projetos de 
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pesquisa e extensões, atendimentos nas policlínicas e hospital) (TODOS!!!) 
6- Metodologia / cronograma (se for necessário) 

10/09 

DESENVOLVIMENTO DO TEXTO (ON LINE): 
1- Problema: (se for necessário) 
2- justificativa: (se for necessário) 
3- Pergunta de pesquisa: (se for necessário) 
4- Objetivos: geral / específicos (se for necessário) 
5.1- Discussão da teoria: 1) a produção de saúde pública no Brasil, no Nordeste, na Paraíba e em 
João Pessoa em números. (TODOS!!!) 
5.2- Discussão da teoria: 2) a produção de saúde pública da FACENE/FAMENE (projetos de 
pesquisa e extensões, atendimentos nas policlínicas e hospital) (TODOS!!!) 
6- Metodologia / cronograma (se for necessário) 

17/09 ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO (ON LINE) 

24/09 

DESENVOLVIMENTO DO TEXTO (ON LINE):  
5.1- Discussão da teoria: 1) a produção de saúde pública no Brasil, no Nordeste, na Paraíba e em 
João Pessoa em números. (TODOS!!!) 
5.2- Discussão da teoria: 2) a produção de saúde pública da FACENE/FAMENE (projetos de 
pesquisa e extensões, atendimentos nas policlínicas e hospital) (TODOS!!!) 
5.3- ESTATÍSTICAS DA FACENE/FAMENE: quantidade de projetos e de pessoas atendidas. 
5.4- REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA FACENE/FAMENE NA PRODUÇÃO DA SAÚDE 
PÚBLICA EM JOÃO PESSOA 

26/03 ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO (ON LINE) (atividade processual) 
OUTUBRO/UNIDADE III 

01/10 
AVALIAÇÃO III - 3ª parte do texto do artigo, contendo tabelas, gráficos e análises do quantidade de 
pessoas contempladas (direta ou indiretamente) pela FACENE/FAMENE. 

08/10 CORREÇÕES 

15/10 
5.5- CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA FACENE/FAMENE NA 
PRODUÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM JOÃO PESSOA. 

22/10 ORIENTAÇÕES PARA A FINALIZAÇÃO DO TEXTO (ON LINE) (atividade processual) 
29/10 CORREÇÕES 

NOVEMBRO/UNIDADE IV 

05/11 CORREÇÕES 
12/11 CORREÇÕES 
19/11 AVALIAÇÃO IV - 4ª parte): 3ª parte do texto do artigo FINALIZADO 
26/11 REPOSIÇÃO 

JUNHO 

04/05 FINAL 
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