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DISCIPLINA

Tópicos Especiais em Política, Planejamento e Administração em Saúde

Tema: Formação médica no Brasil – uma análise histórica e das regulamentações atuais no país.. 

Alunos especiais -  serão aceitos alunos especiais após contato prévio com autorização do(s) professor (es).Alunos ouvintes - a inscrição de 
alunos ouvintes só será permitida mediante autorização do(s) professor(es) da disciplina.

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

Análise histórica sobre as profissões de saúde (enfoque para área de Medicina). As novas diretrizes curriculares para os cursos de Medicina. 
Políticas de provimento atração e fixação de profissionais médicos no país. 

Programa 

1. Breve histórico sobre a profissão médica no Brasil. 

2. As Novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina;

3. Dispositivos normativos para as reformas curriculares; 

4. Planejamento e políticas de provimento e fixação da força de trabalho em saúde no Brasil; 

5. Inovações curriculares: experiências exitosas e em andamento de projetos pedagógicos curriculares. 

Metodologia 

O curso se organizará a partir de ensino remoto, para discussão de artigos científicos e pesquisas realizadas relacionadas ao tema, seminários 
apresentados pelos alunos,  podendo contar com a participação de convidados apresentando experiências relevantes de implantação de 
programas de saúde, inovações, pesquisas e projetos na área de formação profissional em  saúde.
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