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FN208 - Promoção e Prática em Saúde Comunitária 

OF:S-2 T:001 P:003 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75% 
Pré-Req.: MD223  

Ementa: Aprofundar o aprendizado nos conteúdos e na dinâmica da Saúde Pública permitindo aos alunos desenvolverem projetos de intervenção pactuados com usuários e/ou 

equipe em Unidades Básicas de Saúde. 
 

 
Horas Semanais 
Nº semanas Carga horária total     Aprovação (NOTA)     
15 60     
 

 
 

Objetivos: 
Sensibilizar e preparar os alunos da área da saúde para o adequado enfrentamento das diferentes realidades de vida e de saúde da 
população brasileira, contribuindo para a formação de profissionais de saúde com perfil adequado às necessidades sociais e às políticas 
de saúde do País. 
 

 
Programa: 
Compreensão da singularidade da experiência do adoecimento 
- Promoção à saúde e a co-produção de autonomia  
- Desenvolvimento de projetos de intervenção compartilhados 
- Formas de organização dos serviços que propiciam a interdisciplinaridade e a responsabilização pelos casos. 
 
 
Bibliografia: 
Referências básicas: 

 Eixo teórico-prático I: processo saúde-doença-atenção e experiência do adoecimento. 

 Texto 1: Testa, M. El hospital: Visión desde la cama del paciente. Mimeo. 

 Texto 2: Benjamin, A. A entrevista de ajuda. Martins Fontes. 2006 

 Texto 3: Pope, C.; Mays, N. Entrevista em pesquisa qualitativa. Artmed, 2009. 

 Eixo II: projetos de intervenção compartilhados, formas de organização. 

 Texto 4: Campos, G.W.S. Saúde Coletiva e o Método Paidéia. In: Saúde Paidéia. São Paulo: Editora Hucitec, 2003. pp. 21-35. 

 Texto 5: Furtado, J.P. Equipes de Referência: arranjo institucional para potencializar a colaboração entre disciplinas e 
profissões. In: Interface – Comunicação, Saúde, Educação. v.11, n.22, p:239-255, 2007. 

Referências Complementares: 

 Texto 6: Westphal, M.F. Promoção da saúde e prevenção de doenças. In: Campos et al (orgs), Tratado de Saúde Coletiva. São 
Paulo: Editora Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

 
 

Critérios de Avaliação: 
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A avaliação será realizada em função da participação do aluno junto ao seu grupo e entendida como a leitura do material 
indicado, contribuição ao desenvolvimento do grupo, responsabilização pelo trabalho em campo, postura ético-
profissional com trabalhadores e usuários, além da assiduidade. (50% da nota final). 
Os 50% restante da nota final correspondem ao projeto desenvolvido.  
A nota de aprovação é 5,0 (cinco), caso contrário o estudante deverá realizar Exame Final da disciplina. Realizado o exame 
final na disciplina, as condições de aprovação são baseadas no Artigo 56 do Regimento Geral dos Cursos de Graduação da 
Unicamp, a saber: 
“Artigo 56 - São condições para aprovação: ...  II- nas disciplinas em que nota e frequência são adotadas como forma de 
avaliação – obter nota final igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) e a frequência mínima estabelecida para a disciplina 
no Catálogo dos Cursos de Graduação” 
Frequência mínima estabelecida no Curso de Fonoaudiologia:  
- Disciplinas Teórico / Prática: 75% de frequência obrigatória;  
Cálculo da média final após o Exame: 
- Se o estudante obtiver nota no exame final > ou = 5,0 (cinco) estará aprovado na disciplina e sua média será a média 
aritmética nas notas obtidas durante a disciplina e a nota do exame. Caso esta média aritmética seja < que 5,0 a média 
final do estudante será automaticamente 5,0 (cinco), pois o mesmo atingiu os critérios para aprovação. 
- Se o estudante obtiver nota no exame final < que 5,0 (cinco) estará reprovado na disciplina e esta será sua média final. 
 

 
Observações: 

 
 
 

ASSINATURAS: 
 
 
 
 
 

 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 
Verifique a autenticidade deste documento na página www.dac.unicamp.br/link 
Código Chave: xxxxxxxxx 
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