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PROPOSTA SÍNTESE RESULTANTE DA PRIMEIRA RODADA DE 
DISCUSSÕES, DURANTE O ANO DE 2012, COM INTEGRANTES E 

COORDENADORES DO FÓRUM DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
DA ABRASCO 

 

 

REFERENCIAL DO CURSO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 
Carga-horária: 3200 horas/aula 

Tempo mínimo para integralização: 4 anos  

 
 
PERFIL DO EGRESSO 

O Bacharel em Saúde Coletiva (Sanitarista) é um profissional generalista, crítico, 

que, a partir da compreensão do processo social da saúde-doença-cuidado - resultante da 

conjugação de fatores biológicos, ambientais, psicológicos, éticos, sociais, econômicos, 

políticos e culturais, desenvolve atividades sanitárias de prevenção e promoção da 

saúde, formulação e análise de políticas, organização, planejamento, programação, 

avaliação e gestão de sistemas e de serviços de saúde, além de atividades específicas de 

epidemiologia, vigilância em saúde, ambiente e trabalho, comunicação e informação em 

saúde, e no desenvolvimento científico e tecnológico em saúde.  

 

TEMAS ABORDADOS NA ATUAÇÃO 

Determinantes do processo saúde-doença; Ciências sociais e humanas aplicadas à 

Saúde; Organização e funcionamento de sistemas e serviços de saúde; Práticas de saúde 

(processos de organização e trabalho) e sua articulação com outras práticas sociais; 

Participação e controle social em saúde; Epidemiologia descritiva, analítica e aplicada a 

sistemas e serviços de saúde; Políticas públicas em saúde; Planejamento, programação e 

avaliação em saúde; Gestão e gerência em saúde; Economia e Financiamento em saúde; 

Direito à saúde e Regulação sanitária, nacional e internacional; Vigilâncias em Saúde; 

Ensino e pesquisa em saúde coletiva; Bioética; Promoção da Saúde; Informação, 

Educação e Comunicação em Saúde; Ambiente, Saúde e Trabalho. 
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AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

Atua na administração e gestão de sistema e serviços, no ensino, na pesquisa e, de forma 

autônoma, como consultor em sistemas e serviços de saúde, comunidades, grupos e 

organizações públicas e privadas de saúde, governamentais e não governamentais, 

nacionais e internacionais, bem como em instituições de ensino e pesquisa. 

 

INFRAESTRUTURA RECOMENDADA: 

Salas multiuso, laboratório de planejamento e gestão (instalação dos recursos para sala 

de situação de saúde e assessoramento de gestores municipais de saúde), laboratório de 

promoção da saúde (desenvolvimento de saberes – conhecimentos e práticas – para o 

exercício de condutas específicas de promoção da saúde, segundo as prioridades da 

Política Nacional de Promoção da Saúde e características culturais da população), 

laboratório de informática conectado à Internet e acesso às principais bases para o 

estudo da saúde em populações, laboratório de metodologias de ensino-aprendizagem 

em saúde coletiva com recursos de ambientes virtuais, redes sociais de comunicação e 

recursos pedagógicos multimeios, biblioteca com acervo científico, literário, 

instrucional, para a comunicação popular e de procedência popular. Convênios com os 

diversos espaços para desenvolvimento de atividades práticas como, por exemplo, 

serviços e na gestão de saúde, escolas, organizações governamentais de outros setores 

como as secretarias  de Meio Ambiente, Trabalho, e organizações não governamentais, 

entre outros. 

 

Versão consolidada em 07-05-2013.  

Ainda aguarda comentários e revisões antes de ser adotada pelo FGSC como Termo 
de Referência para os Cursos de Saúde Coletiva. 
 


