

Disciplinas obrigatórias

Nome da disciplina: Políticas Públicas e Saúde
Carga horária/Créditos: 45/3
Objetivo: O Governo, assim como outras instituições, destinam uma considerável quantidade de
recursos para projetos, com o intuito de aumentar o nível de bem-estar das comunidades. Torna-se,
então, crucial avaliar em que medida os objetivos propostos nos mesmos são atingidos. Ênfase
especial será dada ao estudo de problemas concretos de avaliação centrada em enfoques
quantitativos. Os alunos deverão trabalhar com estudos de caso de programas governamentais
selecionados.
Nome da disciplina: Microeconomia
Carga horária/ Créditos: 30/2
Objetivos: Esta disciplina tem por objetivo desenvolver os conceitos básicos da teoria
microeconômica modernos necessários ao desenvolvimento do programa de economia do setor
público.
Nome da disciplina: Macroeconomia
Carga horária/Créditos: 30/2
Objetivos: O curso apresenta o instrumental analítico da moderna teoria macroeconômica para o
entendimento de questões fundamentais com que se defrontam os países em desenvolvimento. Com
o intuito de oferecer ao aluno uma ampla visão analítica, serão enfatizados tanto as questões de
curto quanto de longo prazo, assim como as evidências empíricas pertinentes.
Nome da disciplina: Métodos Estatísticos e Econométricos
Carga horária/Créditos: 45/2
Objetivos: Introduzir o aluno aos conceitos básicos de estatística e econometria, permitindo que o
mesmo esteja apto a manusear base de dados e compreender os procedimentos econométricos mais
utilizados em economia da saúde.

 Disciplinas Eletivas
Nome da disciplina: Metodologia da Pesquisa Científica
Carga horária/Créditos: 30/2
Objetivo: Visa oferecer ao aluno os caminhos necessários para aprender a pesquisar e a sistematizar
o conhecimento obtido. Deste modo, o aluno é preparado para utilização de recursos bibliográficos
existentes para elaboração de projetos de pesquisa, bem como na montagem de artigos científicos.
Nome da disciplina: Avaliação de Políticas Públicas
Carga horária/Créditos: 30/2

Objetivos: O Governo, assim como outras instituições, destinam uma considerável quantidade de
recursos para projetos, com o intuito de aumentar o nível de bem-estar das comunidades. Torna-se,
então, crucial avaliar em que medida os objetivos propostos nos mesmos são atingidos. Ênfase
especial será dada ao estudo de problemas concretos de avaliação centrada em enfoques
quantitativos. Os alunos deverão trabalhar com estudos de caso de programas governamentais
selecionados.
Nome da disciplina: Avaliação de Tecnologias em Saúde
Carga horária/Créditos: 45/3
Objetivos: Este curso se destina a apresentar e aplicar as diversas técnicas disponíveis, para
avaliação das intervenções (tecnologias e programas) na área de saúde levando em consideração
seus os custos e os efeitos.
Nome da disciplina: Economia do Setor Público
Carga horária/Créditos:30/2
Objetivos: O objetivo do curso é discutir os conceitos essenciais da moderna economia do setor
público. Ênfase especial será dada ao aprendizado do instrumental teórico que permitirá uma análise
mais efetiva do papel desempenhado pelo governo em uma economia de mercado. Os tópicos
analisados incluem a análise econômica das funções do governo, os conceitos básicos da economia
do setor público assim como o financiamento das atividades do estado. Estudar-se-á também a
teoria do federalismo fiscal.
Nome da disciplina: Epidemiologia
Carga horária/Créditos: 30/2
Objetivos: O Curso se propõe a capacitar o aluno para o entendimento das bases históricas da
epidemiologia, dos determinantes do processo saúde-doença e do perfil epidemiológico brasileiro e
local. Pretende ainda que o aluno identifique das principais metodologias aplicadas em estudos
epidemiológicos e sua aplicação nas diversas especialidades clínicas da Odontologia e em serviços
públicos de saúde. Tendo instrumentalizar o aluno para o raciocínio epidemiológico crítico e
desenvolvimento dos principais tipos de estudos epidemiológicos.
Nome da disciplina: Financiamento e gestão dos gastos em saúde
Carga horária/Créditos: 30/2
Objetivos: Introduzir os alunos na concepção, organização, funcionamento e financiamento do SUS.
Identificar como é feita a articulação e gestão dos serviços de saúde nos diversos níveis de atenção
(atenção básica, média e alta complexidade), assim como entre as diversas instâncias de governo e
esferas de gestão do SUS (fóruns deliberativos e de controle social). A disciplina visa também
apresentar o aluno aos instrumentos de gestão do SUS nos diferentes níveis de governo (normas
operacionais, planos de saúde, orçamento, Plano Diretor de Regionalização – PDR, Programação
Pactuada Integrada – PPI, Pacto pela Saúde e sistema de informação em saúde).
Nome da disciplina: Gestão de Custos em Saúde
Carga horária/Créditos: 45/3
Objetivos: Ao final da disciplina, os alunos deverão ser capazes de proceder a contabilização dos

custos de produção; classificar custos de produção; descrever a terminologia aplicada a custos;
identificar os princípios fundamentais de contabilidade aplicados a custos. Deverão saber apropriar
e calcular os custos (diretos, indiretos, fixos ou variáveis) de acordo com cada metodologia de
custeio adotada.
Nome da disciplina: Microssimulação Aplicada a Saúde
Carga horária/Créditos: 30/2
Objetivos: O objetivo do curso consiste em ensinar ao aluno o instrumental teórico e prático da
microssimulação, assim como o manuseio dos microdados disponibilizados pelo IBGE. No final do
curso espera-se que o aluno esteja apto a empregar tais microdados para nos modelos de
microssimulação, com o intuito de simular o impacto das políticas públicas.
Nome da disciplina: Propriedade Intelectual e o Impacto no Acesso a Medicamentos
Carga horária/Créditos: 30/2
Objetivos: O curso está voltado ao estudo dos institutos do direito de propriedade intelectual, bem
como dos organismos nacionais e internacionais de proteção da propriedade intelectual. Dentre a
legislação serão exploradas: Constituição Federal (art. 5º - incisos XXVII c/c XXIX); Lei n.º
9279/96 (lei de propriedade industrial); Decreto n.º 4.830/2003 (licença compulsória); Lei no.
10.973/2004 (Lei de Inovação); Decreto no 5.563/2005 (Regula Lei de Inovação); Cultivares (Lei
n.º 9.456/1997); Organismos geneticamente modificados (Lei n.º 8.974/1995; Decreto n.º
1.752/1995; Medida Provisória n.º 2.191-9/2001); Biodiversidade (Decreto n.º 3945/2001); Acordo
sobre aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionado ao comércio (TRIPS). Quanto ao
sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão explorados: o Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI) e a Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI-WIPO)
Nome da disciplina: Sistema de Inovação em Saúde
Carga horária/Créditos: 30/2
Objetivos: A disciplina visa mostrar ao aluno informações de diferentes agentes/componentes dos
sistemas de inovação envolvidos com o processo de inovação em geral, e em particular inovação em
saúde, que determinam acesso a medicamentos e outras tecnologias em saúde.
Nome da disciplina: Seminários
Carga horária/Créditos: 30/2
Objetivos: A disciplina Seminários tem por objetivo auxiliar os alunos na definição do tema de
pesquisa, construção do problema, construção da revisão bibliográfica e eleição do referencial
teórico. Esta disciplina busca também ensinar ao aluno na escolha da estratégia metodológica e de
análise dos dados da pesquisa.
Nome da disciplina: Tópicos Especiais em Gestão e Economia da Saúde I
Carga horária/Créditos: 30/2
Objetivos: Analisar as questões relevantes no setor de saúde sob a perspectiva econômica. O curso
está dividido em três partes. A primeira parte apresenta os elementos fundamentais da teoria
econômica para analisar o mercado de serviços de saúde e inclui o estudo de tópicos como a
produção de serviços de saúde, risco moral. A segunda parte trata da questão da saúde pública, do

mercado de seguros de saúde e da tecnologia. Finalmente, a terceira parte aborda o estudo das
instituições que atuam no mercado de serviços de saúde. Nesta disciplina dar-se-á preferência à
participação de especialistas da área como convidados.
Nome da disciplina: Tópicos Especiais em Gestão e Economia da Saúde II
Carga horária/Créditos: 45/3
Objetivos: Analisar as questões relevantes no setor de saúde sob a perspectiva econômica. O curso
está dividido em três partes. A primeira parte apresenta os elementos fundamentais da teoria
econômica para analisar o mercado de serviços de saúde e inclui o estudo de tópicos como a
produção de serviços de saúde, risco moral. A segunda parte trata da questão da saúde pública, do
mercado de seguros de saúde e da tecnologia. Finalmente, a terceira parte aborda o estudo das
instituições que atuam no mercado de serviços de saúde. Nesta disciplina dar-se-á preferência à
participação de especialistas da área como convidados.

