
 

 

SAÚDE COLETIVA 

 

OBJETIVO  

Qualificar profissionais, proporcionando recursos teóricos e práticos para atuar 

na promoção da saúde coletiva, pautado com concepção social, humanista e 

de atenção integral à saúde, tendo por eixo a transdisciplinaridade e a clínica 

ampliada. 

 

 
 

PÚBLICO-ALVO 

 

Profissionais graduados da área da saúde ou afins que desejem se atualizar e 

ampliar seus conhecimentos em saúde coletiva, como enfermeiros, médicos, 

psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 

farmacêuticos, odontólogos, educador, entre outros. 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO  

Professora Arisa Nara Saldanha de Almeida  

Doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade 

Estadual do Ceará. Integrante do Laboratório de Psicanálise. Tem experiência 

na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem Clínica, atuando 

principalmente nos seguintes temas: enfermagem clínica, saúde coletiva, 

saúde da família, saúde mental e clínica do sujeito, possui prática docente em 

graduação de enfermagem na Unifametro nas disciplinas de saúde mental, 

saúde coletiva e epidemiologia. 

 
 
PERIODICIDADE: SÁBADOS, QUINZENALMENTE, DAS 8H ÀS 17H. 



 

 
 
 
POLÍTICA DE DESCONTOS 
 

➢ Ex-alunos UNIFAMETRO: 15% de desconto nas mensalidades; 

➢ Empresas Conveniadas: 10% de desconto nas mensalidades; 

➢ Grupo de alunos: 10 a 15% de desconto nas mensalidades. 
 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 
 

➢ RG (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

➢ CPF (cópia autenticada ou cópia com apresentação do documento original); 

➢ Diploma do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com apresentação do 

documento original);  

➢ Histórico Escolar do Curso Superior (cópia autenticada ou cópia com 

apresentação do documento original); 

➢ Comprovante de residência (cópia). 

 

 

LOCAL DE MATRÍCULA 

 

A matrícula pode ser efetivada na Central de Atendimento ao Aluno, de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 08h às 12h ou por e-

mail: matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br. 

 

Para mais informações: (85) 3206.6438 / WhatsApp: (85) 99174-0172. 

  

 

 

mailto:matricula.posgraduacao@unifametro.edu.br


 

 
 
 
 
 

MATRIZ CURRICULAR 
 
 

 

ATENÇÃO: A UNIFAMETRO reserva-se o direito de alterar o período de 
matrícula, início do curso ou de não realizar este curso de Especialização, caso 
o número mínimo de vagas não seja preenchido. 

MATRIZ CURRICULAR 

Disciplinas Carga Horária 

1 Política de Saúde no Brasil e Legislação do SUS 20h 

2 Organização do Sistema Único de Saúde 30h 

3 Processos Coletivos em Saúde 20h 

4 Humanização e Clínica Ampliada em Saúde 20h 

5 
Gestão: planejamento, pessoas, processos e avaliação na 
atenção primária 

30h 

6 Epidemiologia na Atenção Primária em Saúde 20h 

7 
Bioestatística e Métodos Avançados da Pesquisa em 
Saúde 

30h 

8 Bioética e as competências profissionais 10h 

9 Tecnologias para Educação em Saúde 10h 

10 Programa Nacional de Imunização 20h 

11 
Tecnologias de Cuidado e Promoção da Saúde da 
Criança 

40h 

12 
Tecnologias de Cuidado e Promoção da Saúde do 
Adolescente 

20h 

13 Tecnologias de Cuidado e Promoção da Saúde da Mulher 40h 

14 
Tecnologias de Cuidado e Promoção da Saúde do Homem 

10h 

15 Tecnologias de Cuidado e Promoção da Saúde do Idoso 20h 

16 
Condições crônicas e agravos na atenção primária de 
saúde 

40h 

17 Intervenções nas Urgências pré-hospitalares 20h 

18 Prática Comunitária Supervisionada 60h 

Trabalho de Fim de Curso 

 Carga horária total: 460h 


