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Apresentação 
 

 O curso de Saúde Pública 

promovido pela UPE – Multicampi 

Garanhuns possui o propósito de 

capacitar os profissionais de saúde, 

no âmbito das ações do Sistema de 

Saúde e, ou, do processo 

saúde/educação.  Neste sentido, o 

curso dará condições de identificar 

a situação estrutural de atenção à 

saúde, nos diversos espaços 

envolvidos, levando em consideração o 

entendimento e os possíveis questionamentos sobre o processo saúde-doença, e, dessa 

forma, promover novas práticas reflexivas de saúde em ações, nos serviços e programas 

de saúde. O curso, ainda dará condições para que os sujeitos envolvidos, através de suas 

próprias ideias e reflexões, descubram e/ou redescubram o conhecimento-ação, dentro 

do sentido mais amplo da saúde.    

            Para a condução dos trabalhos disciplinares, a estratégia privilegiada será a 

contextualização da realidade das áreas de atuação dos profissionais inseridos no curso, 

bem como o uso de conhecimentos científicos e técnicos que poderão contribuir 

progressivamente para melhores estados e níveis de saúde da coletividade. Dessa forma, 

ao término do curso, objetiva-se que o aluno, no seu campo de estudo, seja capaz de 

avaliar, planejar e intervir de maneira intersetorial e interinstitucional, a questão da saúde, 

a partir dos conhecimentos e do diagnóstico encontrado. Assim, manteremos o 

compromisso de identificar e priorizar as necessidades de saúde coletiva além de 

assegurar o fazer e a prática do direito à saúde do cidadão.  

 O Programa do Curso de Pós-Graduação em Saúde Pública é norteado 

estrategicamente dentro de uma concepção de alinhamento entre a educação e as ações 

de saúde pública, a partir de momentos que permitam habilidades para identificar a 

realidade dos serviços de saúde, às condições sanitárias das comunidades e, dessa 

maneira, possivelmente desenvolver orientações com soluções comprometidas com a 

saúde coletiva. Além disso, a organização dos trabalhos em áreas dos temas relativos à 

saúde permitirá que o desenvolvimento dos conteúdos possa se processar de maneira 

contextualizada.  

 O Curso ao ser desenvolvido em cidades reconhecidas como Polos Regionais de Saúde 

e de Educação, permitirá que a UPE – Multicampi Garanhuns, dentro de uma articulação 
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de conhecimentos interinstitucional, na integração ensino-serviço, cumpra a missão de 

capacitar trabalhadores do SUS para atender as possíveis necessidades das comunidades 

nessas regiões. Dessa forma, o curso não terá um caráter apenas de informar, mas de 

fornecer elementos que capacitem os sujeitos para ações de educação em saúde, 

gerenciamento e reorganizações de sistemas de saúde na perspectiva da estruturação do 

ambiente comunitário. 

  

Identificação do Curso 

 

UNIDADE DE ENSINO: 

Universidade de Pernambuco – Multicampi Garanhuns 

INSTITUIÇÃO: 

Universidade de Pernambuco – UPE 

CURSO: 

Especialização em Saúde Pública 

GRANDE ÁREA E ÁREA DE CONHECIMENTO: 

Saúde Coletiva/ Saúde Pública 

FORMA DE OFERTA DO CURSO: 

Presencial ou Híbrido  

 

DIREÇÃO MULTICAMPI GARNHUNS 

Prof. Dra. Rosangela Estevão Alves Falcão 

E-mail: rosangela.falcao@upe.br 

SUPERVISÃO FINANCEIRO PEDAGÓGICA LATO SENSU  

Prof. Dra. Elisangela Ramos Castanha 

E-mail: elisangela.castanha@upe.br 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

Prof. Dr. Rosângela Estevão Alves Falcão 

E-mail: rosangela.falcao@upe.br 
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Objetivos  
 

 Qualificar profissionais de diferentes áreas relacionadas à saúde, fornecendo 

conhecimentos que possibilitem exercitar ações de Atenção à saúde, de forma 

regionalizada, interdisciplinar e integrada, articulada com os diferentes níveis de gestão 

e de atenção do Sistema Único de Saúde. Analisar o processo de construção de 

conhecimento auxiliando alunos e professores a traçar estratégias de intervenção que 

facilitem os processos de aprendizagem, bem como de ensino, prevenindo problemas de 

aprendizagem e contemplando a instituição escolar como um todo. 

 

• Discutir e analisar o processo saúde-doença na região, a partir da historicidade do 

conceito de saúde/doença e dos fatores determinantes desse processo; 

• Conhecer o papel da epidemiologia identificando sua importância em programas 

ou em modelos de saúde, pautado no perfil eco epidemiológico da(s) 

comunidade(s) da região; 

• Analisar historicamente as políticas públicas de saúde no Brasil, identificando 

dentro do contexto atual a situação da organização de serviços e programas de 

saúde nos municípios; 

• Conhecer e discutir os principais instrumentos de planejamento e gestão, 

contextualizando-os para operar a partir de um modelo concreto em nível 

municipal; 

• Fornecer ao aluno conhecimentos para aplicabilidade do método estatístico e 

epidemiológico, nas áreas da saúde, utilizando à informática como ferramenta; 

• Analisar criticamente os principais agravos, socioambientais de risco à saúde, nos 

diversos espaços comunitários e identificar soluções contextualizadas na vigilância 

à saúde e educação sanitária; 

• Historicizar o financiamento da saúde no Brasil e entender seu funcionamento no 

Sistema Único de Saúde; 

• Compreender conceitualmente e a sua aplicabilidade da Avaliação em Programas 

e Sistemas de Saúde. 
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Caracterização do Curso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Início:

• Término:
Período de Realização

• Sábado - 8 as 17hs - Presencial

• Domingo - 8 as 17hs - Remoto
Horário e Dias de Aulas

• 480 horas

• Tempo Integral
Carga Horária

• Especialização Lato Sensu

• Presencial ou híbrido
Tipo e Modalidade do Curso

• Mínimo - 30 

• Máximo - 50
Número de Vagas

• Profissionais com graduação superior na área de saúde 
e áreas afins com a saúde pública/coletiva

Público Alvo
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Disciplinas do Curso 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

Metodologia da Produção do Conhecimento I 20 h/a 

Epidemiologia 60 h/a 

Vigilância em Saúde e Sistema de Informação 60 h/a 

Políticas Públicas de Saúde no Brasil 40 h/a 

Planejamento e Gestão em Saúde 40 h/a 

Financiamento do SUS 40 h/a 

Avaliação em Saúde 40 h/a 

Educação em Saúde 40 h/a 

Bioestatística e Informática Aplicada à Saúde 40 h/a 

Metodologia da Produção do Conhecimento II 40 h/a 

Orientações para o Trabalho de Conclusão de Curso 60 h/a 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


