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DISCIPLINA

SEMINARIOS AVANÇADOS “REDE MULTICENTRICA DE PESQUISA LAPPIS”
DISCIPLINA ELETIVA – RESTRITO AOS ALUNOS ORIENTADOS PELOS PROFESSORES DO GRUPO DE PESQUISA DO LAPPIS

EMENTA

Este curso visa discutir criticamente e coletivamente as práticas de pesquisas, epistemologias,
ferramentas e a pluralidade de abordagens metodológicas que podem ser adotadas para seus
estudos, que tratem de temas correlatos às práticas e os saberes que as sustentam no cotidiano
das instituições de saúde. Refletir sobre contribuições teóricas-conceituais numa perspectiva
histórica, dialética e construcionista, a partir de textos selecionados pelos professores da
disciplina destacando os recurso educativo-metodológico de construção de nexos
epistemológicos para construção de estudos sobre experiências relacionadas com o tema
integralidade em saúde. O referido curso será composto de atividades com a leitura de textos
previamente selecionados, os quais se inserem no conjunto de coletâneas produzidas pelo
conjunto de investigações e reflexões desenvolvidas pelos autores/docentes dos mesmos.
Metodologia
Desenvolver uma dinâmica de discussão crítica de textos com co-responsabilização dos alunos
sobre a apresentação e levantamento de questões acerca dos mesmos, a qual será coordenada
pelos professores responsáveis pela disciplina.
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TIPO DE AVALIAÇÃO:

A avaliação estará baseada na participação dos alunos em grupos (de até 3 alunos), mediante a
apresentação de seminário sobre um problema levantando na discussão das referencias
bibliografias em sala de aula. Nessa avaliação serão considerados os seguintes itens: a) critério
de elaboração do material de exposição (ppt e roteiro de exposição); b) participação do grupo, c)
Utilização/articulação da bibliografia e d) sistematização para elaboração de artigo a ser
publicado.

