
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL 

SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS SUPERIORES – SECS/UFAL 

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 34/2020-CONSUNI/UFAL 

Anexo A - Plano de Ensino para o Período Letivo Excepcional (PLE) 

I – IDENTIFICAÇÃO: BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA II 

CURSO: GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

COMPONENTE CURRICULAR: 

(  X ) OBRIGATÓRIO                    (     ) OPTATIVO 

PRÉ REQUISITO:      BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA I 

CO-REQUISITO:  

(Se houver) 

DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(EIS): 

 

VIVIANE VANESSA RODRIGUES DA SILVA SANTANA LIMA 

CH 

 VIVIANE VANESSA RODRIGUES DA SILVA SANTANA LIMA  42 

 GABRIEL SOARES BÁDUE 

 

 18 

CARGA HORÁRIA TOTAL:                Teórica:  60              Prática: 0 

JUSTIFICATIVA:  

(Justificar, abaixo, a oferta do componente curricular no período de Atividades Acadêmicas Não 

Presenciais (AANPs), durante a vigência do Calendário Acadêmico Excepcional, conforme a Portaria 

nº 544/2020-MEC e a Resolução nº 34/2020-CONSUNI/UFAL) 

 

Esta disciplina se enquadra em atividade de ensino que pode ser realizada e concluída de modo  

não presencial, utilizando recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação 

ou outros meios, com atividades síncronas e/ou assíncronas.  

A disciplina quando é ofertada presencialmente possui momentos de atividades práticas com a 

realização de visitas técnicas em campos de prática no Hospital Universitário Professor Alberto 

Antunes, no entanto como se trata de visita técnica e não aula prática, essa atividade pode ser 

suprimida neste momento especial. 

É uma disciplina obrigatória do curso de graduação em enfermagem, portanto pode contribuir para o 

aproveitamento do estudante no seu histórico e conclusão do curso. 

 

 

II - EMENTA  

Estuda os fundamentos da bioestatística e da epidemiologia para o conhecimento, reflexão, 

intervenção no processo saúde -doença da população 

enfatizando a aplicação destes fundamentos no planejamento, operacionalização e avaliação das ações 

de saúde. 

 

III - OBJETIVOS  

(Indicar os objetivos gerais e específicos para o componente curricular) 

Objetivo Geral: 

● Utilizar os fundamentos da bioestatística e da epidemiologia para o conhecimento, reflexão, 

intervenção no processo saúde -doença da população e a aplicação no planejamento, 

operacionalização e avaliação das ações de saúde. 



 

 

Objetivos específicos: 

● Capacitar o estudante para analisar, a partir de uma visão crítica e reflexiva, sobre os usos da 

Epidemiologia no campo científico e no âmbito das práticas da saúde coletiva; 
● Compreender, refletir e desenvolver competências no sentido de transformar a realidade 

local da saúde na perspectiva do fortalecimento do SUS. 
● Utilizar o conhecimento apreendido na disciplina para elaboração de artigos científicos na 

área da epidemiologia. 
● Conhecer e empregar as principais ferramentas da bioestatísticas utilizadas para análise de 

dados. 
 

 

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

(Apontar os assuntos a serem abordados no componente curricular) 

 

1. Importância e fins práticos da epidemiologia 

2. Medidas da saúde coletiva e métodos epidemiológicos 

3. Vigilância em saúde 

4. Epidemiologia descritiva e inferencial 

 

 

V - METODOLOGIA  

(Descrever a metodologia que será utilizada nas Atividades Acadêmicas Não Presenciais (ex.: 

vídeoaula, fórum, lista de exercícios, estudos dirigidos, elaboração de projetos, produção de artigo 

científico, entre outros) 

 

● As aulas serão do tipo expositivas dialogadas, realizadas via Google Meet, no horário habitual 

que a disciplina é ofertada presencialmente, às quintas-feiras das 14:20 às 17:00, como 

atividade síncrona; 
 

● A frequência será realizada através de “chamada” pelo professor; 
 

● O material de apoio para as aulas será postado no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Institucionais (Moodle/SIGAA) com antecedência mínima de uma semana para proporcionar 

participação dos estudantes durante as aulas; 
 

● Será utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem Institucionais (Moodle/SIGAA) para 

postagem de material do professor para os estudantes, de trabalhos realizados pelos 

estudantes, Fórum, notas e avisos; 
 

● A turma será dividida em quatro grupos para a realização das atividades avaliativas. 
 

 

VI - PLATAFORMA/S ESCOLHIDA/S PARA AS ATIVIDADES ACADÊMICAS NÃO 

PRESENCIAIS: 

(Escolher uma ou mais plataforma/s de ensino a ser/serem usada/s pelo/a docente nas AANPs) 

( X ) Ambiente Virtuais de Aprendizagem Institucionais (Moodle/SIGAA) 

(     ) Conferência Web - RNP 

( X ) Google Meet 

(     ) Zoom 

(     ) Google Classroom 

( X ) Site do docente 

(     ) Blog do docente 

(X  ) Outros: WhatsApp 

 

VII - FORMAS DE AVALIAÇÃO  

(Detalhar como serão os procedimentos que serão usados para compor a nota) 



 

AB1 

- Apresentação de seminários em grupo de quatro estudantes = 0 a 5 

- Trabalhos realizados nas atividades assíncronas que ocorrerão junto às aulas = 0 a 5 

 

AB2 

- Entrega de um artigo de revisão em grupo de quatro estudantes = 0 a 5 

- Trabalhos realizados nas atividades assíncronas que ocorrerão juntos às aulas 0 a 5 

 

 

VIII - CRONOGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 

SEMANA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS  

(Destacar quando se tratar de atividade síncrona) 

 

30 horas de atividades síncronas 

30 horas de atividades assíncronas 

1 

15/10 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

Apresentação da ementa, objetivos, metodologia de ensino, avaliação e 

Cronograma 

Dividir a turma em 4 grupos. 

Distribuição dos temas dos seminários por grupo= 20 minutos por grupo 

Distribuição dos temas dos artigos de revisão por grupo 

 

Curva de Nelson de Morais 

Swuaroop & Uemura 

 

 

METODOLOGIA:  

atividade síncrona 

videoaula 

exercícios 

fórum 

 

3 horas de atividade síncrona pelo Google Meet 

3 horas de atividades Assíncronas com o uso do AVA 

 

 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

Participação no fórum. Resolução de exercícios. 

2 

22/10 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

Estudos epidemiológicos 

 

METODOLOGIA:  

atividade síncrona 

videoaula 

fórum 

3 horas de atividade síncrona pelo Google Meet 

2 horas de atividades assíncronas com o uso do AVA 

 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

Produção de resenha e participação no fórum. 

3 

29/10 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

Medidas de associação: Odds Ratio, Risco Relativo, Razão de prevalência 

 

METODOLOGIA:  

3 horas de atividades síncronas por meio do Google Meet.  

3 horas de atividades assíncronas com discussão por meio do WhatsApp. 



 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

Atividade a partir de leitura e interpretação de artigos científicos. 

4 

05/11 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

Inferência Estatística: Tipos de amostras e Tamanho amostral, Intervalo de 

Confiança e valor de P 

 

METODOLOGIA:  

3 horas de atividades síncronas por meio do Google Meet.  

3 horas de atividades assíncronas com discussão por meio do WhatsApp. 

 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

Atividade a partir de leitura e interpretação de artigos científicos. 

5 

12/11 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

Sistemas de Informação em Saúde mais utilizados pela epidemiologia: SIM, 

SINAN, SINASC, e-SUS 

 

METODOLOGIA:  

3 horas de atividade síncrona pelo Google Meet 

3 horas de atividades Assíncronas com o uso do AVA 

 

videoaula 

resenha 

fórum 

 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

 

Produção de resenha e participação no fórum. 

6 

19/11 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

Apresentação dos seminários 

 

Grupo 1- Vigilância Sanitária 

Grupo 2- Vigilância Ambiental  

Grupo 3- Vigilância da Promoção da Saúde 

Grupo 4 - Vigilância da Saúde do Trabalhador 

 

METODOLOGIA:  

3 horas de atividade síncrona pelo Google Meet 

3 horas de atividades Assíncronas com o uso do AVA 

atividade síncrona 

videoaula 

fórum 

 

 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

Produção de resenha e participação no fórum. 

7 

26/11 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

Doenças Emergentes e Reemergentes 

Vigilância Epidemiológica na atenção primária e Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar 

 

METODOLOGIA:  

3 horas de atividade síncrona pelo Google Meet 

2 horas de atividades Assíncronas com o uso do AVA 

atividade síncrona 

videoaula 

fórum 

 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

Produção de resenha e participação no fórum. 



8 

03/12 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

DATASUS: como consultar e utilizar os dados disponíveis 

 

METODOLOGIA:  

3 horas de atividade síncrona pelo Google Meet 

3 horas de atividades Assíncronas com o uso do AVA 

atividade síncrona 

videoaula 

fórum 

 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

Resolução de exercícios e participação no fórum. 

9 

10/12 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

CONTEÚDOS ABORDADOS:  

Testes paramétricos, Qui-Quadrado e Não paramétricos. 

 

METODOLOGIA:  

3 horas de atividades síncronas com aulas expositivas por meio do Google 

Meet.  

4 horas de Atividades assíncronas com discussão por meio do WhatsApp. 

 

PRÁTICAS AVALIATIVAS:  

Atividade a partir de leitura e interpretação de artigos científicos. 

Prazo final para a postagem do artigo de revisão por grupos 

10 

17/12 

VIVIANE 

GABRIEL 

 

 

Apresentação das notas 

Avaliação e encerramento da disciplina 

 

METODOLOGIA:  

3 horas de atividades síncronas 

 

IX – REFERÊNCIAS 

BÁSICAS: 

1. BERGAMASCHI, D.P.; SOUZA, J.M.P. Bioestatística Básica, São Paulo. 2019. FSP/USP.  

Será disponibilizado via plataforma AVA  
 

 

1. Conceitos e Ferramentas da Epidemiologia. Cadernos de Saúde Pública -EDUFMA. 

São Luiz. 2015. Disponível em: 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/7462/1/Livro%202%20-

%20Conceitos%20e%20ferramentas%20da%20epidemiologia.pdf 

 

Também será disponibilizado via plataforma AVA 

    

 
2. Bonita, R.;Beaglehole, R.; Kjellastrom, T. Epidemiologia Básica. 2ª edição. Ed. Santos. 

2010.  Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/964545/mod_resource/content/1/Bointa%20-

%20epidemiologia%20basica.pdf 

 

Também será disponibilizado via plataforma AVA 
 

 

COMPLEMENTARES: 

 

1. ROCHA, H. A. L.; CARVALHO, E. R.; CORREIA, L. L. Conceitos Básicos em 

Epidemiologia e Bioestatística. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. Disponível em: 

http://www.epidemio.ufc.br/files/ConceitosBasicosemEpidemiologiaeBioestatistica.pdf . 

Acesso em 24/09/2020, às 18h31. 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/7462/1/Livro%202%20-%20Conceitos%20e%20ferramentas%20da%20epidemiologia.pdf
https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/7462/1/Livro%202%20-%20Conceitos%20e%20ferramentas%20da%20epidemiologia.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/964545/mod_resource/content/1/Bointa%20-%20epidemiologia%20basica.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/964545/mod_resource/content/1/Bointa%20-%20epidemiologia%20basica.pdf


 

2. ARAÚJO, M. I.; BALIEIRO, A. A. S. Bioestatística. Disponível em: 

http://home.ufam.edu.br/miaraujo/Bioestat%20Odonto/Apostila_Bioestat.pdf. Acesso em 

24/09/2020, às 18h30. 

 

Maceió, _____/ _____/_______ 

 

  

____________________________________________________________  

VIVIANE VANESSA RODRIGUES DA SILVA SANTANA LIMA 

 

____________________________________________________________  

GABRIEL SOARES BÁDUE 


