Curso de Especialização em SAÚDE INDÍGENA
ÁREA DO CONHECIMENTO:
Saúde.
NOME DO CURSO:
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, especialização em SAÚDE INDÍGENA.
AMPARO LEGAL E PORTARIA DO MEC
O curso atende todas as exigências da Resolução No. 01 do dia 08/06/2007 e da Portaria do
MEC No. 1.282 do dia 26/10/2010 e publicada no DOU – Diário Oficial da União no dia
27/10/2010 – Seção 01 e Página: 38, com validade em todo território nacional.
PERFIL PROFISSIONAL:
O curso é destinado aos profissionais graduados em nível superior, que necessitem adquirir ou
aprofundar conhecimentos de forma técnica e prática na área da Saúde Indígena, bem como,
professores e pesquisadores.
ÁREA DE ATUAÇÃO:
Prefeituras, órgãos públicos e privados, hospitais, clínicas médicas, postos de saúde e empresas
hospitalares, podendo ainda atuar como pesquisador ou educador.
OBJETIVO DO CURSO:
Formar o profissional da saúde para compreender, planejar, executar e avaliar a estratégia de
Saúde Indígena, conhecendo a estratégia de Saúde Indígena no Brasil, compreendendo os
princípios da atenção primária de Saúde (ASP) e os conceitos básicos de Saúde Indígena para
organizar a atuação da equipe e discutir o papel do profissional de saúde e as estratégias de
atuação com vistas à reformulação do modelo de atenção à saúde, com base nos princípios do
SUS.
METODOLOGIA DE ENSINO
a-) MODALIDADE ON-LINE: na modalidade On-line, os estudos são desenvolvidos a distância,
sem que o aluno precise sair de sua residência para participar de atividades presenciais e não
depende de formação de turma. Haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso na
cidade onde o aluno residir (mesmo que tenha apenas um aluno matriculado), onde o mesmo
será convidado a fazer a AVP (Avaliação Presencial) e apresentar o TCC (Artigo ou Monografia),
conforme data, horário e local programados pela UCAMPROMINAS ou de acordo com a
necessidade e opção do próprio aluno.
b-) MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: na modalidade Semipresencial, os estudos também são
desenvolvidos a distância, porém, o pós-graduando deverá participar de 02 encontros presenciais
na cidade polo escolhida por ele no ato da matrícula (se houver formação de turma), para fazer as
AVPs (Avaliações Presenciais) e apresentar o TCC (artigo ou monografia), conforme datas,
horários e locais programados pela UCAMPROMINAS. Caso não tenha formação de turma na
cidade escolhida, o pós-graduando poderá participar e fazer as atividades presenciais dos 02
encontros, em qualquer outra cidade próxima de sua residência ou optar pela modalidade on-line.
MATRIZ CURRICULAR:

O Curso de Especialização ora proposto será de 600h/a, distribuídas da seguinte forma:
 Noções Básicas de Anatomia e Fisiologia Humana – 45h
 Introdução à Civilização Indígena – 45h
 Patologias e Doenças dos Povos Indígenas – 45h
 Legislação e Políticas para Saúde Indígena no Brasil – 60h
 Promoção da Saúde nas Populações Indígenas – 60h
 Temas Emergentes Sobre Povos Indígenas – 60h
 Sistemas de Informações em Saúde – 45h
 Gestão da Saúde Coletiva – 45h
 Tópicos Especiais em Nutrição – 45h
 Nutrição da Mulher – 45h
 Humanização da Assistência em Saúde – 45h
 Metodologia Científica – 60h
EMENTAS DO CURSO:
NOÇÕES BÁSICAS DE ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA
Ementa: Organização do corpo humano; Níveis de organização; Processos vitais; Homeostase;
O nível dos sistemas; Termos anatômicos; Planos, linhas e seções; Sistema ósseo ou
esquelético; Composição dos ossos; Função dos ossos e sistema esquelético; Estrutura do osso;
Articulações; Sistema muscular; Fisiologia humana; Digestão; Excreção; Respiração; Circulação;
Conceitos essenciais da Fisiologia para cuidados intensivos em Urgência e Emergência.
INTRODUÇÃO À CIVILIZAÇÃO INDÍGENA
Ementa: Estudos Antropológicos: Um Bom Começo De Conversa; Definição e objeto de estudo;
Campo de estudo e atuação da Antropologia; As raízes brasileiras: nossa formação étnico-racial;
Etnia, raça e multiculturalismo; A População Indígena Brasileira; Os primeiros povos das
Américas; A colonização portuguesa e o impacto dos primeiros contatos; Política indigenista do
século XVI ao século XX; Os mecanismos de proteção pós Constituição de 1988; A sociedade
indígena: aculturação e línguas; Os Órgãos De Proteção Aos Povos Indígenas E Os Números Do
Censo (2010); Os órgãos de proteção; Os números do Censo 2010; A proteção social; A
Educação Indígena; Educação escolar indígena; O PROEJA; A educação profissional indígena;
Educação em saúde.
PATOLOGIAS E DOENÇAS DOS POVOS INDÍGENAS
Ementa: Saúde-Doença, Determinantes E Os Sistemas De Notificação; Binômio saúde-doença e
seus determinantes; Saúde e doença para os povos indígenas; Doenças Infecciosas E
Parasitárias; Tuberculose; Malária; Hepatites virais; Infecções respiratórias agudas, doenças
diarreicas e parasitismo intestinal; Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT); Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST); Doenças Sociais; Alcoolismo; Suicídio; Doenças Em Alguns
Grupos Específicos; Os Potiguara; Os Kaigang e Guarani do Paraná; Os botocudos e
comunidades capixabas; Comunidades do Rio Grande do Sul; Rio Negro: Baniwa, da família
linguística arawak, e os Desana, da família linguística tukano oriental; Competências Dos Agentes
Indígenas De Saúde; As competências; As diretrizes curriculares da Enfermagem para
populações indígenas.
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PARA SAÚDE INDÍGENA NO BRASIL
Ementa: A Fundação Nacional Do Índio (FUNAI); A Fundação Nacional De Saúde (FUNASA);
Evolução Dos Serviços De Saúde Indígena; A Política Nacional De Atenção À Saúde Indígena No
Brasil – Portaria Nº 254 de 31 De Janeiro De 2002; Diretrizes; Responsabilidades Institucionais;
Subsistema De Atenção À Saúde Indígena (SASISUS); Secretaria Especial De Saúde Indígena
(SESAI); Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs); O Controle Social; Financiamento
Da Saúde Indígena; Conselho Indigenista Missionário.
PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS POPULAÇÕES INDÍGENAS

Ementa: O Respeito À Diversidade Cultural E Aos Saberes Dos Povos Indígenas; Educação,
Promoção Da Saúde E Prevenção De Doenças; Educação em saúde; Promoção da saúde;
Prevenção de doenças; A Epidemiologia No Contexto Da Saúde Indígena; Promoção E
Prevenção De Doenças Das/Nas Populações Indígenas; Programas de imunização; Programas
de vigilância nutricional; Práticas alimentares nativas; A Saúde Bucal; A Saúde Da Criança
Indígena; Agente Indígena De Saúde (AIS).
TEMAS EMERGENTES SOBRE POVOS INDÍGENAS
Ementa: Direitos Indígenas À Cidadania; O resgate da dignidade e cidadania humana; A questão
de gênero e das gerações; A tutela; Os Direitos Territoriais Indígenas; O que é terra indígena,
quantas são e onde se localizam; A demarcação de terras; O direito originário; O ingresso em
terras indígenas e o asilo inviolável; Tradição E Modos De Vida Dos Povos Indígenas; Tradição
de conhecimentos; O xamanismo; Etnodesenvolvimento; A importância do saneamento e dos
ambientes saudáveis; A gestão ambiental; A sustentabilidade; Os Índios Isolados E/Ou
Resistentes; Parcerias E A Cooperação Internacional; Parcerias nacionais; O apoio norueguês.
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE
Ementa: Sistemas de informação (SI); Conceitos e definições; Evolução dos SI; As Informações
Para Gerenciar O Sistema De Saúde; Importância das informações; Fontes de informação para a
saúde – Os Sistemas Nacionais de Informação em Saúde; SIM; SINASC; SINAN; SIH; SAI;
SISVAN; SIPNI; SIAB; Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS); Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA); Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); DATASUS; Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES); Os Sistemas Eletrônicos De Informação; Os padrões e o
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP); Cartão Nacional de Saúde – em projeto; O projeto de
informatização da assistência de enfermagem (SIAE); Fontes De Informações. Biblioteca virtual
de saúde. Anvisa; Visalegis.
GESTÃO DA SAÚDE COLETIVA
Ementa: Teorias do cuidado em enfermagem; A teoria do autocuidado; A teoria do déficit do
autocuidado; A teoria de sistemas de enfermagem; A arte de cuidar; Atendendo necessidades e
desejos; As teorias administrativas e os modelos de trabalho da enfermagem em saúde coletiva;
O movimento sanitário campanhista; O modelo médico-assistencial privatista; As novas
perspectivas pós 1980; O modelo “em defesa da vida”; planejamento gerencial em saúde coletiva;
Três níveis de planejamento; O planejamento na Unidade Básica de Saúde; Avaliação da
enfermagem em saúde coletiva; A avaliação na área de saúde – generalidades; Avaliação da
assistência de enfermagem; Auditoria de enfermagem; As visitas domiciliares; Sistematização e
operacionalização do processo de enfermagem; A sistematização da enfermagem; O registro de
enfermagem; Classificações NANDA, NIC e NOC; O processo de enfermagem em Saúde
Coletiva – para fechar o módulo.
TÓPICOS ESPECIAIS EM NUTRIÇÃO
Ementa: Questões éticas; Ética, bioética e humanização no contexto da saúde; Ética na pesquisa
clínica; Ética na terapia nutricional; Questões específicas da Bioética; Restrições alimentares por
motivos religiosos; Práticas alimentares “diferenciadas”; Nutrição e a condição bucal; A saúde
bucal no contexto da ANS; Principais agravos em saúde bucal; Saúde bucal e nutrição; DRIs e
RDAs; História das DRIs; Definição, objetivos e categorias das DRIs; Uso e aplicações das DRIs;
Determinação da necessidade de energia estimada; Código de Ética dos Nutricionistas.
NUTRIÇÃO DA MULHER
Ementa: Alimentação Na Síndrome Pré-Menstrual (SPM); Causas e diagnósticos da SPM; Os
comportamentos alimentares; Consumo de energia e macronutrientes; Nutrição De Gestantes E
Nutrizes; A gestação; Fisiologia da gestação; Recomendações nutricionais para gestantes; O
aleitamento materno; Nutrição No Climatério E Na Menopausa; Climáterio e menopausa; A
osteoporose e o cálcio – uma relação importante; A importância do cálcio; Nutrição E Diabetes
Mellitus; Diabetes Mellitus Tipo 1 e terapia nutricional; Diabetes Mellitus Tipo 2 e terapia

nutricional; Diabetes Gestacional e terapia nutricional; Nutrição Na Hipertensão; Definição de
hipertensão; Dados epidemiológicos e fatores de risco.
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Ementa: Humanismo; O Que É Humanização?; Política Nacional De Humanização (PNH –
HumanizaSUS); Comunicação Profissional-Paciente; Despersonalização do Paciente; Empatia;
Autoestima; Humanização Hospitalar; Trabalho em Equipe; Humanização das Instalações do
Hospital.
METODOLOGIA CIENTÍFICA
Ementa: Introdução. A Ciência. Os Tipos de Conhecimento. A Pesquisa. Pesquisa Bibliográfica.
O Trabalho Científico. A Revisão de Literatura. O Artigo Científico. A Leitura. A Escrita.
Instrumentalização Científica. Plágio: o que é e como evitar.
MATERIAL DIDÁTICO
Após o setor de cadastro oficializar a matrícula do aluno, será liberado todo material didático
(gratuito) no site/Portal do Aluno para que o aluno possa planejar seus estudos. Esse material
estará disponível em PDF e poderá ser impresso quando o aluno o desejar.

DURAÇÃO DO CURSO
Este curso tem duração mínima de 06 meses e o máxima de 18 meses.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Durante o curso, o aluno fará uma AVD (Avaliação a Distância) no valor de 10 pontos para cada
disciplina disponível no site/Portal do Aluno, uma AVP (Avaliação Presencial) no valor de 10
pontos para cada disciplina que será feita no final do curso, no encontro presencial e duas
Avaliações de Seminários com questões abertas. A nota final de cada disciplina será calculada da
seguinte forma: (AVD=10 + AVS=10 + AVP=10) = 30 pontos
3 = Média Final e estará
disponível no site/Portal do Aluno para conferência e acompanhamento. Ex.: (AVD = 10 + AVS =
9 + AVP= 08) = 27:3 = 9,0 Nota Final.
1-) Sobre as AVDs (Avaliações a Distância) = Serão liberadas e disponibilizadas no site/Portal
do Aluno, (disciplina por disciplina) proporcionalmente aos pagamentos efetuados das
mensalidades do curso e poderão ser feitas diretamente pelo site/Portal do Aluno, sendo que o
próprio sistema corrigirá e emitirá a nota ou, se preferir, poderá ser enviado através dos Correios.
a.) AVD on-line: cada disciplina terá 10 questões de múltipla escolha e poderão ser
realizadas pelo site/Portal do Aluno com o prazo de até 02 horas para cada uma. Se
acontecer da internet ter algum problema impedindo o aluno de resolvê-la por completo, o
aluno poderá entrar novamente e recomeçá-la, pois somente contará como “pronta” depois
que o aluno terminar toda a avaliação e confirmar ao final. Assim, o aluno saberá a sua
nota imediatamente, não precisando aguardar o período para a correção das mesmas.
b.) AVD impressas: os gabaritos, juntamente com as avaliações, deverão ser impressos,
resolvidos e encaminhados à UCAMPROMINAS através dos Correios para o endereço:
Rua Moacir Birro, 663, Centro – Coronel Fabriciano/MG CEP: 35170-002. O aluno
deverá realizar as atividades, fazer uma cópia para si e enviá-las devidamente
assinaladas, juntamente com os gabaritos assinados por extenso. É recomendado que o
envio seja feito através de sedex ou correspondência registrada, para o rastreio, caso haja
extravio.

2-) Sobre as AVSs (Avaliações dos Seminários) = serão realizadas nos encontros presenciais
com questões abertas no valor de 10 pontos cada.

3-) Sobre as AVPs (Avaliações Presenciais) = Serão liberadas e disponibilizadas ao professor
responsável para aplicação, após a comprovação dos pagamentos efetuados e poderão ser feitas
de acordo com as modalidades de ensino on-line ou semipresencial, conforme descrição abaixo.
a.) AVP (modalidade on-line): cada disciplina terá 05 questões de múltipla escolha e poderá
ser feita num único encontro presencial no final do curso.
b.) AVP (modalidade semipresencial): serão feitas em 02 encontros presenciais, sendo que,
AVP1 (1º Encontro) será do 1º ao 5º módulo/disciplina e a AVP2 (2º Encontro) será do 6º
ao último módulo/disciplina, conforme a quantidade de disciplina de cada curso.

ENCONTROS PRESENCIAIS
O aluno terá acesso ao link agenda educacional, através do qual estão disponíveis as datas e as
cidades onde ocorrerão os encontros presenciais e apresentação de TCC.
a.) Pela modalidade on-line= haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso,
durante este encontro, haverá informações sobre os cursos, aplicação da AVP(Avaliação
Presencial) e apresentação do TCC (Artigo ou Monografia).
b.) Pela modalidade Semipresencial = durante o curso, ocorrerão 02 encontros presenciais,
conforme descrição abaixo:
1º ENCONTRO = haverá informações sobre o funcionamento do curso, apresentação do TCC e
avaliações presenciais (do 1º ao 5º módulo) do curso.
2º ENCONTRO = haverá instruções de como fazer o TCC, apresentação do TCC e avaliações
presenciais (do 6º ao último módulo) do curso.

APOIO E SUPORTE PEDAGÓGICO
O aluno poderá contar com o apoio e acompanhamento pedagógico de um professor, de segunda
a sexta-feira, de 8h às 18h, através do telefone (31) 3865.1401 e e-mail:
pedagogico@ucamprominas.com.br ou, o para esclarecer todas e quaisquer dúvidas sobre o
curso e orientações sobre o TCC (artigo ou monografia).

TRANCAMENTO DE CURSO
O trancamento do curso poderá ser feito no momento em que o aluno desejar, uma ou mais
vezes, desde que o prazo total do trancamento não exceda 06 meses. Após este prazo, caso não
ocorra a reabertura do curso o mesmo será automaticamente cancelado. Para fazer o
trancamento é necessário que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o
pagamento da taxa de trancamento.
CANCELAMENTO DE CURSO

O cancelamento do curso poderá ser feito se necessário. Para fazer o cancelamento é necessário
que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o pagamento da taxa de
cancelamento. Após o cancelamento o aluno poderá retornar, mas, deverá fazer uma nova
matrícula, pagando o valor correspondente à mesma.

CERTIFICAÇÃO
O Certificado de Conclusão de Curso será emitido pela UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES e
entregue ao aluno no prazo mínimo de 30 dias, podendo chegar ao máximo em até 90 dias
(somente em caso de extrema necessidade), após o aluno cumprir com todos os pilares
obrigatórios para conclusão do curso.
O certificado de Pós-Graduação será enviado via sedex convencional, após o aluno ter quitado a
taxa da despesa de correios, conforme tabela do estado onde reside.
O Certificado da UCAM – Universidade Candido Mendes atende também todas as exigências da
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais que decidiu usar a avaliação da
CAPES/MEC, para pontuar, classificar e nomear os candidatos de concurso público. Assim como
a Secretaria de Educação de Minas Gerais, várias outras Secretarias Estaduais de Educação
estão exigindo que os candidatos a concursos públicos, sejam Certificados em cursos de PósGraduação lato sensu/especialização, por instituições de ensino superior que tenham cursos de
Mestrado ou Doutorado com nota superior a 03 pontos.

PILARES OBRIGATÓRIOS
Para concluir o curso de Pós-Graduação e receber o certificado da UCAM, o aluno deverá
cumprir os pilares obrigatórios:
a.) ter no mínimo 06 meses de curso;
b.) ter sido aprovado na AVD (avaliação on-line) em todas as disciplinas com nota mínima
de 07 pontos;
c.) ter sido aprovado na AVP (Avaliação Presencial) com nota mínima de 07 pontos;
d.) ter sido aprovado na AVS (Avalaiação do Seminário) com nota mínima de 07 pontos;
e.) ter quitado todas as parcelas do curso;
f. ) ter entregue toda a documentação exigida (autenticadas em cartório).
g.) ter sido aprovado no TCC (artigo ou monografia) com nota mínima de 07 pontos.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a.)
b.)
c.)
d.)

Diploma de curso superior (cópia autenticada em cartório);
Histórico da Graduação (todas as páginas deverão ser autenticadas em cartório);
CPF (cópia autenticada em cartório);
Carteira de identidade (cópia autenticada em cartório) tendo o órgão emissor legível e
demais informações nela contida;
e.) Certidão de casamento (se for casado) ou nascimento (se for solteiro) – cópia autenticada
em cartório;
f.) 02 fotos (recentes e deverão ser 3 x 4) – favor colocar o nome do aluno no verso das fotos.
Atenção: a Carteira de Motorista, Carteira Funcional, OAB ou CRC não substitui a Carteira de
Identidade. Todas as autenticações devem ser originais, não será aceita cópia da autenticação.

Caso o aluno não tenha todas as documentações exigidas no ato da inscrição, poderá fazer sua
matrícula normalmente, sendo que o próprio aluno ficará responsável em nos enviar o restante
das documentações via correios (carta registrada ou sedex), posteriormente, o mais breve
possível.

