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DISCIPLINA
Seminário de Tese para alunos de mestrado ( Restrita à orientandos)

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:
A disciplina é dedicada para orientação dos alunos mestrandos e projetos de pesquisa a serem desenvolvidos e envolvem as
temáticas de Recursos Humanos em Saúde e Atenção primária à saúde.
Apresentar as propostas de pesquisa elaboradas para o processo de seleção, abordar o referencial teórico para a introdução do
tema, rever pergunta norteadora do estudo, objetivos, hipótese e materiais e métodos a serem desenvolvidos; Orientações sobre
comitê de ética, desenvolvimento das bases conceituais que dão suporte ao projeto de pesquisa, discussão sobre os
desdobramentos possíveis da pesquisa e a forma de divulgação e publicização, redigir o projeto de pesquisa para qualificação e
ou aprovação final.

Metodologia: Consiste na realização de exposição do projeto ao longo das aulas realizada pelos alunos mestrandos, seu
desenvolvimento, com base na revisão e atualização da literatura em pesquisas na área.

BIBLIOGRAFIA INDICADA:
Referências Bibliográficas:

1. PIERANTONI, Celia Regina; VARELLA, Thereza Christina; FRANÇA, Tania. A Formação Médica: capacidade
regulatória de Estados Nacionais e Demanda dos Sistemas de Saúde. In: PIERANTONI, Celia Regina et al
(Org).Trabalho e Educação em Saúde no Mercosul. Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Europa, 2008. 124152p. Disponível em: http://www.obsnetims.org.br/adm/arq/livro/50514154.pdf.

2. TURATO, Egberto Ribeiro. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças e seus objetos
de pesquisa. In: Rev. Saúde Pública [online]. 2005, vol.39, n.3, pp. 507-514. ISSN 0034-8910. Disponível:
www.scielo.br/pdf/rsp/v39n3/24808.pdf.

3. Gil.AC. Como elaborar projetos de pesquisa.4ª ed. São Paulo. Atlas, 2002.
4. Severino A.J. Metodologia do Trabalho científico. 23ª ed. São Paulo. Cortez 2007.

TIPO DE AVALIAÇÃO: Elaboração de projeto relacionada à tese do aluno, segundo normas a serem indicadas no curso e

