
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 PLANO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM DO 

COMPONENTECURRICULAR 

Semestre LetivoSuplementar 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS1
 

 

CÓDIGO 
 

NOME 
 

DEPARTAMENTO OU EQUIVALENTE 

MEDB73/201

51 

  TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE,AMBIENTE E TRAB. I- 

EPIDEMIOLOGIA 

 Departamento de Medicina Preventiva 

e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARGAHORÁRIA(docente/turma) MÓDULO2 
SEMESTREDE 

INÍCIO DA VIGÊNCIA 

Semestre Letivo Suplementar (2020.3) 
 

 

EMENTA 

A disciplina tem como objetivo principal trazer contribuições dos métodos e técnicas mais utilizadas no campo da 

Epidemiologia Ambiental e Ocupacional.O conteúdo programático da disciplina abrange : fundamentos cientificos e as 

técnicas de pesquisa nas quais se baseia a Epidemiologia Ambiental e Ocupacional. Serão abordados aspectos 

históricos,teórico-conceituais e metodológicos relevantes na Epidemiologia Ambiental e Ocupacional: tipos de estudos 

epidemiologicos e sua aplicação na área da saúde do trabalhador, validade reprodutibilidade, vieses causalidade em 

epidemiologia e ocupacional,os conceitos e técnicas de avaliação das exposições ambientais e ocupacionais. A estratégia 

pedagógica será baseada em seminários e aulas expositivo-dialogadas tendo como suporte a leitura prévia de textos 

cientificos, e debate em sala com participação de todos. Os seminários sobre problemas especificos do campo da saúde, 

ambiente e trabalho serão apresentados pelos alunos, com a sistematização final realizada pelo professor. A avaliação do 

desempenho do aluno será feito mediante a sua participação nas atividades de classe e através de um projeto ou texto final 

relacionado ao tema da Epidemiologia Ambiental e/ou Ocopacional, que foi objeto de aula/seminário da disciplina. O 

projeto/texto deverá ser realizado individualmente e de preferência, com a respectiva dissertação do aluno, tendo no 

máximo 10 páginas, incluida a bibliografia, fonte 12, Times New Roman, margens 2,5 com secções  que serão definidas 

coerentemente com o objeto. A avaliação será realizada de acordo com sequintes critérios originalidade da 

pergunta/objetivo, releváncia, foco, clareza da argumentaçao, adequado uso dos conceitos e métodos epidemiológicos, uso 

correto da lingua,atualidade das referências bibliográficas,contribuiçao pessoal. 
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OBJETIVOS 

A disciplina tem como objetivo discutir os conceitos, métodos e tecnologias, com foco nas estratégias e técnicas de 

investigação, adotados nas pesquisas do campo da Saúde do Trabalhador. Pretende-se partir das experiências dos 

professores na produção de pesquisas, construindo um quadro de referências teórico-metodológicas para a pesquisa em 

Saúde do Trabalhador e instrumentando os estudantes para a tomada de decisão metodológica e produção de 

conhecimentos/evidências.  

 

1 Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente 

Curricular e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do 

formulário é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas. 
2 Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 

02/2009. 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 O trabalho como determinante social da saúde: uma abordagem situacional; 

 Estratégias e técnicas de investigação em saúde do trabalhador; 

 Pesquisas com dados secundários em Saúde do Trabalhador;  

 Pesquisa com dados primários em Saúde do Trabalhador;  

 Revisão Sistemática, Metanálise e Metassíntese da Literatura;  

 Modelos conceituais (modelos hierárquicos; introdução à discussão sobre DAGs – direct acyclic graphs);  

 Métodos de análise e modelagem estatística;  

 Pesquisa qualitativa em Saúde do Trabalhador; 

 Estrutura de um artigo científico - linguagem científica;  

 Outros formatos de publicações científicas;  

 Ética na publicação. 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

A disciplina terá aulas expositivas e discussão publicações científicas que abordem as áreas temáticas delimitadas por essas, 

no formato de atividades síncronas e assíncronas, disponibilizadas pela plataforma Moodle UFBA. A discussão das temáticas 

e das publicações será aprofundada via Fóruns da plataforma. A avaliação constará de apresentação de protocolo de 

pesquisa pelos discentes, orientados por docentes, em consonância com as abordagens teóricas ofertadas na disciplina 

(atividade colaborativa). 



 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação constará de apresentação de protocolo de pesquisa pelos discentes, orientados por docentes, em consonância 

com as abordagens teóricas ofertadas na disciplina (atividade colaborativa). A avaliação do conteúdo também será realizada 

de modo processual, através das participações e interações nas aulas e Fóruns. A avaliação do componente por discentes 

será realizada diretamente no SIAV. 
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ANEXO 

CRONOGRAMA3
 

 

 

Código e nome do componente: 
 

Nome do/s docente/s: 
Coordenadora: Tania Maria de Araújo (UEFS) 

Docentes: 

- Milena Maria Cordeiro de Almeida (Depto. de Fisioterapia – 

ICS-UFBA)  

- Jorge Henrique Santos Saldanha (Depto. de Fisioterapia, ICS-

UFBA)  

- Fernando Ribas Feijo (Centro de Ciências da Saúde/ UFRB);  

- Eduardo Marinho Barbosa (Instituto Federal da Bahia, 

IFBA);  

- Kênya Lima (Secretaria Municipal de Saúde de Salvador). 

 

Período: 
Semestre Letivo Suplementar – 08/09 a 18/12/2020 

 

Data ou 

período 

de 

realizaçã

o 

Unidade 

Temática 

ou 

Conteúdo 

Técnicas ou 

estratégias4 

de ensino 

previstas 

Atividade/ 

Recurso5
 

CH 

Docent

e6
 

CH 

Discent

e7
 

11/09 Apresentação da 

disciplina –  

Debate - Saúde do 

Trabalhador: 

possibilidades, 

desafios e 

perspectivas 

Atividade síncrona 

para apresentação 

da disciplina, 

pactuação do 

conteúdo e 

atividade de 

avaliação 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA 

2h 2h 

18/09 Estudos de 

vigilância em 

saúde do 

trabalhador e com 

bases de dados 

secundários 

Atividade síncrona  

para apresentação 

do conteúdo e 

discussão de 

dúvidas mas 

abertura de Fórum 

Temático - Profa. 

Milena Almeida 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA+ 

Fórum 

Moodle 

UFBA 

 3h  (2h 

síncronas e 

1 h de 

Fórum) 

3h (2h 

síncronas e 1 

h de Fórum) 

25/09 Apresentação das 

propostas 

discentes 

Atividade síncrona 

na para discussão 

de construção de 

protocolo de 

pesquisa -atividade 

avaliativa e 

colaborativa - Todo 

professores 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA+ 

Fórum 

Moodle 

UFBA 

2h 2h 

02/10 Indicadores de 

desigualdades: 

gênero, raça/cor 

da pele e trabalho  

Atividade síncrona  

para apresentação 

do conteúdo e 

discussão de 

dúvidas mas 

abertura de Fórum 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA+ 

Fórum 

Moodle 

 3h  (2h 

síncronas e 

1 h de 

Fórum) 

3h (2h 

síncronas e 1 

h de Fórum) 



Temático - 

Professores 

Henrique Saldanha 

e Tânia Araújo 

UFBA 

09/10 Revisões 

Sistemáticas em 

Saúde do 

Trabalhador  

Atividade síncrona  

para apresentação 

do conteúdo e 

discussão de 

dúvidas mas 

abertura de Fórum 

Temático - 

Professores 

Fernando Feijó e 

Henrique Saldanha 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA+ 

Fórum 

Moodle 

UFBA 

 3h  (2h 

síncronas e 

1 h de 

Fórum) 

3h (2h 

síncronas e 1 

h de Fórum) 

16/10 
Abordagens 

qualitativas em 

Saúde do 

Trabalhador 

Atividade síncrona  

para apresentação 

do conteúdo e 

discussão de 

dúvidas mas 

abertura de Fórum 

Temático - 

Professores Kênya 

Lima e Henrique 

Saldanha 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA+ 

Fórum 

Moodle 

UFBA 

 3h  (2h 

síncronas e 

1 h de 

Fórum) 

3h (2h 

síncronas e 1 

h de Fórum) 

23/10 Discussão dos 
temas 
apresentados – 
dúvidas, 
elaborações, 
sínteses 

Atividade síncrona  

para discussão de 

dúvidas  

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA 

2h 2h 

30/10 
O trabalho 

informal e a saúde 

dos trabalhadores: 

a oportunidade da 

Atenção Básica 

Atividade síncrona  

para apresentação 

do conteúdo e 

discussão de 

dúvidas mas 

abertura de Fórum 

Temático - 

Professores 

Eduardo Marinho e 

Milena Almeida 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA+ 

Fórum 

Moodle 

UFBA 

 3h  (2h 

síncronas e 

1 h de 

Fórum) 

3h (2h 

síncronas e 1 

h de Fórum) 

06/11 
Tema 1. 

Avaliação de 

Riscos 

Psicossociais no 

Trabalho em 

estudos 

Epidemiológicos 

Tema 2. 
Transtornos 
mentais 

Atividade síncrona  

para apresentação 

do conteúdo e 

discussão de 

dúvidas mas 

abertura de Fórum 

Temático - 

Professores 

Fernando Feijó e 

Tânia Araújo 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA+ 

Fórum 

Moodle 

UFBA 

 3h  (2h 

síncronas e 

1 h de 

Fórum) 

3h (2h 

síncronas e 1 

h de Fórum) 



relacionados ao 
Trabalho 

13/11 A saúde dos/as 
trabalhadores/a
s da Saúde 

Atividade síncrona  

para apresentação 

do conteúdo e 

discussão de 

dúvidas mas 

abertura de Fórum 

Temático - 

Professores Kênya 

Lima, Tânia Araújo 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA+ 

Fórum 

Moodle 

UFBA 

 3h  (2h 

síncronas e 

1 h de 

Fórum) 

3h (2h 

síncronas e 1 

h de Fórum) 

20/11 Incapacidade 
para o trabalho, 
afastamentos e 
reabilitação 

Atividade síncrona  

para apresentação 

do conteúdo e 

discussão de 

dúvidas mas 

abertura de Fórum 

Temático - 

Henrique Saldanha 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA+ 

Fórum 

Moodle 

UFBA 

 3h  (2h 

síncronas e 

1 h de 

Fórum) 

3h (2h 

síncronas e 1 

h de Fórum) 

27/11 Apresentação e 
discussão dos 
projetos de 
pesquisa 

Atividade síncrona 

-  todos professores 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA 

2h 2h 

04/12 Finalização e 
avaliação do 
componente por 
docentes e 
discentes 

Atividade síncrona 

-  todos professores 

Plataforma 

Conferência 

Web - RNP 

UFBA 

2h 2h 

 

 

 

 

3 Esta é uma sugestão de cronograma. A sua adoção é facultativa, sendo possível, a critério do(s) professor(es), adotar outra 

formadeexpressaraspectostemporaisedeusodedispositivostecnológicos.ParaoSLS,recomenda-sepensaraorganização do 

componente em unidades ou temáticas amplas, considerando períodos equivalentes à carga horária de uma ou mais 

semanas 

4 Possibilidades de técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem: 

Síncronas:Auladialogada(aovivo)pelosprofessoreseminteratividadecomosestudantes;Apresentaçãodeartigosoutemas pelos 

estudantes com mediação dos professores); Aula invertida (chat a partir de texto ou vídeo com mediação dos professores); 

Chats com pequenosgrupos. 

Assíncronas: Aula expositiva (preleções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas); Aula invertida (fórum de 

discussão a partir de texto ou vídeo) com mediação dos professores; Discussão de tema (problematizado) com X postagem 

dos estudantes e mediação dos professores; Cocriação de textos colaborativos pelos estudantes com mediação dos 

professores; Desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes: resenha, confecção de vídeos, modelos, questionários, 

peças jurídicas, roteiros, guias de estudo, produções artísticas com mediação dos professores. 

5 As palavras Atividade e Recursos aqui acompanham a classificação do Moodle. As atividades podem ser: Fórum, chat, 

wiki, tarefas, jogos, escolha, glossários, base de dados, pesquisa, questionário etc. Os recursos podem ser: arquivo, URL, 

livro, pasta, rótulo etc. 

6 Indicar carga horária também de elaboração e realização. 

7 Indicar o tempo previsto para que o estudante realize a atividade/tarefa. 


