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SOMENTE PARA ALUNOS MATRICULADOS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EMENTA 

O curso visa apresentar aos alunos uma discussão critica sobre o campo da Metodologia e 
Métodos utilizados na área da saúde coletiva, com ênfase na área da política, planejamento e 
administração em saúde.Serão destacados caminhos para a construção de pesquisas nesta área, 
a partir da compreensão do que é Ciencia, e dos elementos constitutivos de sua produção 
(correntes de pensamento, modalidades de abordagens), seguindo para a etapa exploratoria de 
uma investigação que incluem (revisão de literatura), o delineamento da pesquisa  (formulação 
conceitual-  distinção teoria, conceito, categoria, hipótese e pressupostos), apresentação das 
estrategias metodológicas que as sustentam, a exploração do trabalho de campo e a construção 
dos instrumentos e as principais técnicas de pesquisas (Observação Participante, Entrevista e 
Grupos Focais., História de Vida, Estudo de Caso). 1) sobre a ciência e a política e os diferentes 
olhares na análise depolíticas, 2) sobre os estudos de políticas:  - a história dos conceitos do 
pensamento politico social, avaliação de politicas e programas e as possibilidades teoricas 
metodologicas para sua aplicação 3) sobre os estudos do cotidiano na saude coletiva:pesquisa 
sobre experiencias, saberes e práticas na saúde  
 

METODOLOGIA  DO CURSO E BIBLIOGRAFIA  

 Ao longo da disciplina serão realizados seminários de leitura com base em textos selecionados na 

bibliografia, exigindo-se, ao cabo do semestre, a entrega de um trabalho escrito por parta dos 

discentes. A bibliografia será apresentada no primeiro dia de aula 16/09/2021, por eixo, assim como a 

metodologia de desenvolvimento do curso e a definição dos grupos para apresentação.  
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