
MEDICINA
PLANO DE ENSINO

Atue de forma colaborativa nos grupos de trabalho propostos, atento a aspectos éticos envolvidos na pesquisa e nas
relações entre colegas e professores

Atitudes

Consiga desenvolver projeto de pesquisa a ser desenvolvida no TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e utilize as
ferramentas adequadas para busca de bibliografia e organização de referência.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

Ao final do curso é esperado que o estudante conheça as bases de metodologia de pesquisa e leitura crítica da literatura,
noções básicas de modelo de estudo e de legislação pertinente ao desenvolvimento de pesquisa.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Discute fundamentos da epidemiologia e pesquisa em saúde. Desenvolvimento do pensamento investigativo introduzindo
elementos da comunicação cientifica na instrumentalização  para o ato de pesquisar. Estudo de metodologia científica,
análise da veracidade de evidências e instrumentalização na delimitação do problema. Promove revisão de literatura para
elaboração de trabalho de conclusão de curso.
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Semestre Nome do Componente Curricular

Núcleo/Módulo/EixoCarga Horária Semestral
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Conteúdo Programatico
I)Atividades presenciais
Apresentação da disciplina.
Divisão dos grupos de trabalho/tema
Integridade cientifica – Estudo de caso
CEP + Plataforma Brasil
Projeto na plataforma Brasil (simulado)
Noções gerais de leitura crítica – “Separando o joio do trigo”. Discussão dos artigos
Busca de referências. Estratégias e ferramentas de busca Apresentação tarefas.
Revisão Narrativa e Sistemática
TBL - Modelos e tipos de estudo
Oficina DATASUS
Oficina de projeto I (a pergunta e objetivo)
Oficina de projeto II (introdução e fundamentação teórica)
Oficina de projeto III (metodologia)
Oficina de projeto IV (Finalização do projeto)
Apresentação dos projetos (1º grupo)
Apresentação dos projetos (2º grupo)
Apresentação dos projetos (3º grupo)
Apresentação dos projetos (4º grupo)
II) Atividades à distância (tarefas)
Regulamentação TCC
Tarefa Moodle (1). Resposta questionário– perfil do aluno
Regulamentos do CEP
Tarefa Moodle (2). Responder miniteste sobre CEP
Leitura de texto sobre leitura crítica para discussão em sala.
Tarefa Moodle (3). Elaborar análise de artigo de acordo com roteiro e enviar.
Elaborar pergunta relacionada com o tema do seu TCC e fazer breve busca bibliográfica.
Tarefa Moodle(4), enviar busca.
Leitura de texto sobre Revisão Narrativa e Sistemática para discussão em sala.
Tarefa Moodle (5). Tarefa Mendeley (envio).
Leitura do texto modelos e tipos de estudo
Tarefa Moodle (6). Responder miniteste sobre modelos e tipos de estudo projeto
Tarefa Moodle (7). Responder miniteste sobre DATASUS
Tarefa Moodle (8) – Envio projeto preliminar (de acordo com roteiro)
Tarefa Moodle (9) – Segunda versão do projeto (até fundamentação teórica)
Desenvolvimento do projeto
Tarefa Moodle (10) – Terceira versão do projeto (incluir metodologia)
Desenvolvimento do projeto
Quarta versão do projeto (Final para apresentação)
Preparação do projeto para apresentação final
Acompanhamento online para dúvidas e sugestões
Preparação do projeto para apresentação final
Acompanhamento online para dúvidas e sugestões
Preparação do projeto para apresentação final
Acompanhamento online para dúvidas e sugestões
Preparação do projeto para apresentação final
Acompanhamento online para dúvidas e sugestões
ENVIO DO PROJETO FINAL
PARTICIPAÇÃO TCC – ENVIO DE RESENHA

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Exposição dialogada + Team Based Learning
Recursos de informática
Grupos colaborativos
Acompanhamento tutoral
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Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
1) Tarefas e testes no AVA total peso 2 - cada tarefa peso 0,2
Resposta ao questionário Perfil do Estudante
Responder miniteste sobre CEP
Elaborar análise de artigo de acordo com roteiro e enviar
Elaborar pergunta e fazer breve busca bibliográfica em seu tema de estudo (enviar)
Tarefa Mendeley (envio).
Responder miniteste sobre modelos e tipos de estudo projeto
Responder miniteste sobre DATASUS
Envio projeto preliminar (de acordo com roteiro)
Segunda versão do projeto (até fundamentação teórica)
Terceira versão do projeto (incluir metodologia)
3) Projeto individual de TCC (peso 7)
Projeto individual 4ª versão (envio)- peso 1
Projeto individual apresentação - nota banca – alunos (2) e professor convidado - peso 3
Projeto versão final (pontuação do professor)- peso 3
3) TCC do 8º semestre (peso 1,0)
Presença com assinatura de lista de frequência e envio de relatório

Recursos
Multimidia
Laboratório de informática
Ambiente Virtual de Aprendizagem

Referências Básicas
Blog Medicina Baseada em Evidências: http://medicinabaseadaemevidencias.blogspot.com.br
5FLETCHER, ROBERT H. EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA 2003
MEDRONHO, ROBERTO A. EPIDEMIOLOGIA 2009

Referências Complementares
HULLEY, STEPHEN B. DELINEANDO A PESQUISA CLÍNICA 2008
MINAYO, MARIA CECÍLIA DE SOUZA O DESAFIO DO CONHECIMENTO 2010
VIEIRA, SONIA METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA A ÁREA DE SAÚDE 2001 1 001.8 6
CRESWELL, JOHN W. PROJETO DE PESQUISA: MÉTODOS QUALITATIVO, QUANTITATIVO E MISTO.
ROUQUAYROL, MARIA ZELIA EPIDEMIOLOGIA & SAÚDE 2013


