
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS  
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO  

PROGRAMA SAÚDE COLETIVA  
            

DISCIPLINAS OFERECIDAS NO 2º SEMESTRE DE 2021  
  

OBSERVAÇÕES:  

1. Ficar atento quanto aos prazos de matrícula on-line para alunos regulares e alunos especiais, na DAC pelo site: 
https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario/2021/pos-graduacao    

2. ALUNOS REGULARES: de 12/07 a 27/07/2021 – matrícula em disciplinas do 2º período letivo de 2021, na WEB.  

3. ESTUDANTES ESPECIAIS: 12/07 a 10/08/2021 – solicitação de matrícula em disciplinas do 2º período letivo de 2021, 
na WEB.  

4. A data de início das aulas pode sofrer alteração, aconselhamos que entrem em contato com o 
professor responsável pois é ele quem define a data do início das aulas. Outras dúvidas sobre as 

disciplinas também devem ser sanadas com o docente responsável, através do e-mail do docente, 
disponível em cada disciplina.  

  

ESTUDANTES ESPECIAIS:  

  

1. O interessado deverá encaminhar e-mail ao professor responsável pela disciplina de interesse, através do e-mail disponível 
abaixo e solicitar o aceite do mesmo para sua inscrição (ver critérios das disciplinas conforme informação detalhada das 
disciplinas).   

2. Após envio do e-mail para o professor responsável pela disciplina de interesse e ter recebido o aceite para cursar a disciplina, o 
estudante especial deverá fazer sua inscrição. Verifique no link:   

https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/estudante-especial  

 

(Todas as disciplinas do semestre serão online)   

 

SC393/A – Tópicos de Medicina do Trabalho: Promoção da saúde do trabalhador 

Profa. Dra. Marcia Cristina das Dores Bandini (e-mail mbandini@unicamp.br)  

Quinta-feira das 13h30 às 17h30   

Início: 12/08/2021   

Aceita Aluno Especial – Graduação na área da Saúde. Entrevista será realizada no dia 06/07/2021 (on-line). Para inscrição, favor 
enviar nome completo, área da graduação e telefone de contato, para o e-mail: elzalb@unicamp.br   
 

SC394/B – Tópicos de Pesquisa em Saúde Coletiva – Neoliberalismo e Saúde  

Prof. Dr. Rafael Afonso da Silva (e-mail raafonso@unicamp.br)  

Segunda-feira das 13h30 às 17h30   

Início: 09/08/2021   

Aceita Aluno Especial – Enviar e-mail para a docente responsável   
  
SC395/A – Tópicos de Epidemiologia: Inquéritos de Saúde  

Profa. Dra. Margareth Guimarães Lima (e-mail margarethglima@gmail.com)   

Sexta-feira das 09h00 às 12h00  

Início: 20/08/2021   

Aceita Aluno Especial – Interesse em desenvolver estudos analisando dados do ISACamp  

 

SC 396/B – Tópicos de planejamento e Administração de serviços: seminários de pesquisa 

Prof. Dr. Sergio Resende Carvalho (e-mail sergiorc@unicamp.br)  

Quarta-feira das14h00 às 18h00 (quinzenal - encontro presencial online e atividades online individuais tutoradas no período entre 
os encontros presenciais) 

Início: 11/08/2021   

Aceita Aluno Especial – Análise de currículo e texto com manifestação de interesse a serem enviados, e avaliados, pelos 
coordenadores da disciplina 
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DISCIPLINAS OFERECIDAS NO 2º SEMESTRE DE 2021  
  

SC421/B – Práticas Científicas em Saúde Coletiva   

Prof. Dr. Nelson Filice de Barros (e-mail  nelfel@uol.com.br)   

Disciplina de Seminário que acontecerá em dois dias a serem definidos posteriormente e informados por e-mail  

Não aceita aluno especial    

 

SC424/E – Tópicos de Ciências Sociais em Saúde: desenvolvimento de projetos de pesquisa 

Prof. Dr. Nelson Filice de Barros (e-mail  nelfel@uol.com.br)  

Terça-feira das 14h00 às 18h00h   

Início: 10/08/2021   

Não aceita aluno especial    

 

SC424/F – Tópicos de Ciências Sociais em Saúde: saúde coletiva e práticas contemplativas 

Prof. Dr. Nelson Filice de Barros (e-mail  nelfel@uol.com.br)  

Terça-feira das 08h00 às 12h00h   

Início: 10/08/2021   

Aceita Aluno Especial – Enviar e-mail para a docente responsável   
 

SC424/G – Tópicos de Ciências Sociais em Saúde: redação de artigos científicos 

Prof. Dr. Nelson Filice de Barros (e-mail  nelfel@uol.com.br)  

Quinta-feira das 08h00 às 12h00h   

Início: 12/08/2021   

Aceita Aluno Especial – alunos que tenham concluído dissertação de mestrado ou tenham concluído análise de dados da pesquisa - 
enviar e-mail para filice@unicamp.br solicitando a participação 
  

SC430/A – Pesquisa em Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas em Saúde  

Prof. Dr. Nelson Filice de Barros (e-mail nelfel@uol.com.br)   

Quarta-feira das 14h00 às 18h00  

Início: 11/08/2021   

Aceita Aluno Especial – Critério: ter cursado a disciplina SC 429 e ter sido aprovado  

  

SC432/A – Estudos avançados de Sociologia das Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas em Saúde  

Prof. Dr. Nelson Filice de Barros (e-mail nelfel@uol.com.br)   

Quinta-feira das 14h00 às 18h00  

Início: 12/08/2021   

Aceita Aluno Especial – Critério: ter cursado a disciplina SC 430 e ter sido aprovado  

  

 SC437/B – Tópicos sobre Biopolítica e o Governo da Conduta na Saúde: Medicina(s), prática generalista, resistência e a produção do 
cuidado na rede  Básica de Saúde  

Prof. Dr. Sergio Resende Carvalho (e-mail sergiorc@unicamp.br) e Prof. Dr. Luciano Gomes (UFPb-convidado)  

Quarta-feira das 19h00 às 22h00 (quinzenal - encontro presencial online e atividades online individuais tutoradas no período entre 
os encontros presenciais) 

Início: 18/08/2021   

Aceita Aluno Especial – Análise de currículo e texto com manifestação de interesse a serem enviados, e avaliados, pelos coordenadores 
da disciplina (sergiorc@unicamp.br; lucianobgomes@gmail.com). Nesta análise tomarás se como critério de autorização para a 
realização da disciplina o preenchimento de requisitos teóricos e práticos para participação em seminários/aulas onde se buscará 
aprofundar criticamente proposições referentes a temática título em diálogo com a produção dos campos da Saúde Coletiva, Medicina 
da Família e Comunidade em diálogo com a produção de países como Cuba, Reino Unido e Canada 
 

 

Dúvidas sobre as disciplinas, enviar e-mail ao docente responsável!!! 


