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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL 
Av. Dr. Arnaldo, 715 - Cerqueira César 

CEP: 01246-904 São Paulo/SP 
Tel.: (011) 3061-7703 

E-mail: hsm@fsp.usp.br 

 
Área de Concentração Saúde, Ciclos de vida e Sociedade 

 

Disciplina: SCS5708-2 - Saúde da Mulher e Processo Reprodutivo 

Período de Oferecimento: 21/02/2014 a 30/05/2014 

Carga Horária: 60 horas                   Total de Créditos: 4 

Data limite para o cancelamento de matrícula: 17/03/2014 

 

Responsáveis: Ana Cristina D'Andretta Tanaka 

     Flora Maria Barbosa da Silva 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 

Por meio desta disciplina, os alunos de pós-graduação deverão: 

- Realizar a busca ativa, análise e discussão em grupo de artigos científicos sobre temas atuais 

de Saúde da mulher no processo reprodutivo; 

- Produzir um texto para a introdução de um trabalho acadêmico (Dissertação ou Tese), 

fundamentado nos artigos selecionados. 

 

Método: 

O aluno deverá eleger uma pergunta de pesquisa relacionada à sua tese ou dissertação 

e realizar uma busca atualizada em bases de dados, acerca do tema em estudo. A cada 

semana, o aluno apresentará um resumo de um dos artigos selecionados, com um total de 9 

resumos. Para a análise dos artigos científicos, o aluno utilizará as diretrizes de relatórios de 

pesquisas (guidelines), que estarão disponíveis no ambiente de apoio às disciplinas Moodle do 

Stoa (http://disciplinas.stoa.usp.br/) e no site Equator Network (http://www.equator-

network.org/). 

O resumo será apresentado de forma oral para debate em classe. Cada colega deverá 

receber um resumo escrito. Estes resumos comporão o trabalho final.  

Os alunos receberão também textos de apoio sobre Saúde da Mulher e processo 

reprodutivos para discussão em classe.  

http://disciplinas.stoa.usp.br/
http://www.equator-network.org/
http://www.equator-network.org/
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Ao final da disciplina o aluno deverá elaborar uma apresentação, que consistirá na 

introdução de um trabalho acadêmico, fundamentada nos artigos selecionados, de maneira a 

apresentar o contexto do seu problema de pesquisa. Este trabalho deverá ser apresentado em 

classe no formato expositivo, com uso de projetor áudio-visual (uso do programa Power Point 

ou Prezi) e entregue por escrito. 

 

AVALIAÇÃO: 

Frequência nas aulas, participação nas discussões dos resumos, entrega dos resumos 

dos artigos (9), entrega e apresentação do trabalho final e frequência nos dias do seminário 

final. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Textos relativos a cada aula estarão disponíveis no ambiente Moodle do Stoa 

(http://disciplinas.stoa.usp.br/). 

 

Endereços eletrônicos com bom aporte bibliográfico 

 www.aleitamento.org.br  

 http://abenfo.redesindical.com.br/textos.php?id=104 – Biblioteca Virtual com Manuais e 

Textos do Ministério da Saúde sobre Atenção à Mulher na gestação, parto, puerpério, 

amamentação, contracepção e climatério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://disciplinas.stoa.usp.br/
http://www.aleitamento.org.br/
http://abenfo.redesindical.com.br/textos.php?id=104
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Programa Disciplina Saúde da Mulher e Processo Reprodutivo SCS5708-1 – 2014 

 

Dia Hora Dia na 
semana 

Tema Docente 

21/02 9h-12h 6ªf Apresentação da disciplina Prof.a Flora 

28/02 9h-12h 6ªf 
Agenda de pesquisa em saúde da mulher 

no processo reprodutivo  

Diretrizes de relatos científicos 

Prof.a Flora 

07/03 9h-12h 6ªf Apresentação de resumos Prof.a Flora 

14/03 9h-12h 6ªf Apresentação de resumos Prof.a Flora 

21/03 9h-12h 6ªf Apresentação de resumos Prof.a Flora 

28/03 9h-12h 6ªf Apresentação de resumos Prof.a Flora 

04/04 9h-12h 6ªf Apresentação de resumos Prof.a Flora 

11/04 9h-12h 6ªf Apresentação de resumos Prof.a Flora 

18/04 Feriado da Semana Santa 

25/04 9h-12h 6ªf Apresentação de resumos Prof.a Flora 

09/05 9h-12h 6ªf Apresentação de resumos 
Prof.a Flora/  

Prof.a Ana Cristina 

16/05 9h-12h 6ªf Apresentação de resumos 
Prof.a Flora/  

Prof.a Ana Cristina 

23/05 9h-12h 6ªf 
Apresentação com projetor áudio-visual 

Avaliação da disciplina 

Prof.a Flora/ 

Prof.a Ana Cristina 

 


