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•  Em 3 de setembro de 2007, começou o primeiro 
ano letivo do Bacharelado em Educação em 
Saúde.  
 
Desde então, suas salas de aula assinaram sete 
gerações 

Antecedentes 
 



O PROGRAMA EDUCACIONAL 



Formar profissionais de educação em saúde, que 
através de um aprendizado holístico, aquisição de 
competências, aptidões e atitudes para: 
 

Objetivos do programa 
 



•  Reconhecer em práticas ou comunidade o origem 
das normas e / ou propagação da doença.  
 
 
Propor, gerir e operar programas de educação para 
a prevenção e manutenção da saúde e para a 
transformação positiva dos intervenientes práticas 
culturais e sociais da doença. 



... preparar profissionais com competências de 
modo que a partir de um estudo sociocultural, 
podam identificar estilos de vida e fatores de risco 
que causam problemas de saúde, com o desenho, 
implementação e avaliação resultante; o uso de 
estratégias de aprendizagem que lhes permitam 
orientar, capacitar e habilitar o indivíduo para 
modificar e / ou adquirir hábitos saudáveis   que 
podem ser mantidas e reproduzidas. 

Visión - Misión  
 



“… sobre o conceito de saúde para uma visão 
positiva levou a um movimento ideológico, 
segundo o qual as ações devem ser destinadas 
a promover estilos de vida saudáveis  , a 
abordagem preventiva contra o que prevaleceu 
até recentemente …” (UAEM, 2007). 

Justificación!



 “… as práticas nocivas à saúde 
…” (UAEM, 2007). 

Problema do estudo 



“… as práticas, hábitos, costumes e 
conhecimento das comunidades que estão 
contribuindo ou não uma boa saúde 
…” (UAEM, 2007)  = os estilos de vida 
 

Objeto de estudio 



Os estilos de vida: 
 
“… valores, conhecimentos, conceitos, 
práticas, hábitos e individuais e coletivas 
que promovam a conservação ou a 
saúde …” (UAEM, 2007).  



A Educação em Saúde 
 

 “… processo de educação comunitária, auxiliado 
por uma pedagogia que, antropológica, 
sociológica e metodologias de comunicação 
médica, tendem a fortalecer as práticas de saúde 
e prevenção de doenças de conservação da 
comunidade e transformar radicalmente os 
hábitos nocivos habilidades individuais favoráveis   
à promoção da saúde Comunidade” (UAEM, 2007).   

 



 “… transformar as práticas prejudiciais para 
a saúde, hábitos saudáveis   promotoras de 
estilos de vida saudáveis …” (UAEM, 2007). 

Missão educativa Núcleo 



Seu trabalho profissional envolve o uso de 
princípios, postulados, leis, métodos e técnicas 
fundamentais da tarefa : 
 

Ciências	  Sociais	  

Da	  Ciências	  
Saude	  

Ciências	  da	  
Educação	  



– O potencial para o aprendizado de habilidades 
acadêmicas básicas que contribuem para a solução 
sistemática de problemas e críticas. 

 
– O conhecimento, metodologias, técnicas, 

ferramentas e linguagens necessárias para realizar 
nas áreas de Ciências da Saúde, Sociais e 
Educação. 

Perfil de Pós-Graduação 
 



 Os poderes que lhe permitem aprender em dimensões 
complexas de ambientes de trabalho, produtivo, acadêmico, 
social, institucional e de pesquisa.  
 
Conhecimento de práticas culturais que influenciam 
allegamiento qualidade de vida.  
 
Conhecimento para identificar na diversidade, o 
multiculturalismo eo ambiente favorável à preservação de 
fatores de saúde e estilos de vida saudáveis."



 
Localizado nas Ciências Sociais 



•  Áreas curriculares:  
 
Saúde Pública  
Metodológica  
Multidisciplinar  
Complementar 



•  O modelo flexível permite que os alunos a 
cumprir os seus estudos em quatro, cinco ou 
seis anos.  
 
Formação baseada em competências 

Características acadêmicos 
 



•  No final de cada ano letivo participar nas 
conversações "Pesquisa" e "Estudante"  
 
Os alunos dos dois últimos semestres apresentar o 
seu protocolo de pesquisa e os resultados da 
investigação (tese)  
 
Desde 2010 envolvido em atividades de pesquisa 
chamado "Summer of research" e do programa 
"Dolphin"  
 
Colaborar em projetos de pesquisa do PTC. 

Como parte de seu treinamento … 



•  Os	  professores	  trabalham	  com	  os	  alunos	  desde	  o	  
início	  do	  curso,	  treinando-‐os	  na	  pesquisa	  permite	  
tomar	  par/cipação	  em	  eventos	  nacionais	  e	  
internacionais,	  tais	  como	  México,	  Porto	  Rico,	  França,	  
Lisboa	  e	  Suíça.	  	  
	  
O	  P.	  E.	  permite	  o	  contacto	  com	  os	  problemas	  da	  
comunidade,	  através	  da	  UA	  que	  compõem	  o	  Núcleo	  
Integrado,	  permi/ndo-‐lhes	  desenvolver	  as	  
habilidades	  para	  par/cipar	  da	  solução	  de	  problemas	  
sociais."



1! As	  escolas	  primárias	  e	  do	  ensino	  secundário!

2! As	  ins/tuições	  de	  saúde	  de	  primeiro	  e	  segundo	  nível	  de	  
atendimento!

3! Escritórios	  do	  governo	  local!
4! Organizações	  não	  Governo!
5! Programas	  de	  execução	  comunitárias	  	  

Público:	  "Compromisso	  com	  a	  sua	  comunidade"	  	  
Private	  "Nutrir"!

6! Pequenas	  e	  micro	  empresas!

Comunidade Prática abrangente, Prática Profissional e 
Serviços Sociais 

 
 



•  32 professores (6 PTC e 26 do Curso)  
 
                        6 doutores 
                        10 estudantes de douturado 
                        6 masters 
                        6 alunnos de master  
                        4 graduados 

Professores 
 



•  Medicina, Enfermagem, Psicologia, Educação, 
Antropologia, Biologia, Genética, Filosofia, 
Gestão, Saúde do Trabalhador, Direito, Ciência 
da Computação, Sociologia, Saúde da Família, 
Saúde Pública, Comunicação, Educação, 
Tecnologia da Informação, Educação em 
Saúde ... 

Perfil dos professores 



EQUIPE DE PESQUISA 

“BIOPSICOLOGÍA SALUD Y SOCIEDAD” 
 

“Cuerpo Académico em Consolidación”  
com registro em  SEP  UAEM CA 141 



1! Aprovechamiento Académico!
2! Artigo Científico!
3! Tesis!
4! Tesina!
5! Créditos em estudos avanzados!
6! EGEL!
7! Diplomado!
8! Aplicação do conhecimiento!

Método de titulação 
 



1! Evaluação do programas públicos da saúde!
2! Proposta de programas de Evaluação  da 

Saúde!

3! Educação de programas propostos de 
Educación para la Salud!

4! Análisis de problemas sociais com com 
impacto na saúde!

5! Revisiois normativas !

Temas generales de  
Tesis, Artículos Científicos y Tesinas  

 
 



Cohorte	  	   Eficiencia	  
Terminal	  

	  	  
	  	  

A	  DtulaçãA	  Dtulação	  
relaDva	  A	  Dtulação	  
relaDva	  à	  eficiência	  
do	  escoamento	  

2007-‐B	   81.67	   60.20	  

2008-‐B 77.42 91.66 

2009-‐B 68.42 57.70 



•  Na actualidade 3 estám recebendo a graduação 
de mestrado, 15 estão a prosseguir estudos de 
pós-graduação.  

 
•  25% estão trabalhando em diversas áreas, tais 

como instituições de ensino, saúde e público e do 
setor privado. 4 deles juntaram-se a faculdade de 
o mesmo grau. 

Seus egresados 
 



•  A avaliação de programas por organismos externos 
•  Avaliação curricular 
•  Consolidar o trabalho para a sociedade  
•  Fortalecer a mobilidade estudantil  
•  Fortalecer a mobilidade dos professores  
•  O alargamento dos alunos na pesquisa 
•  Oferecer o Programa a Distância 

Planos para o futuro próximo 
 



GRACIAS	  


