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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 

de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 

aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 

saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 

de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

 

EMENTA: 

Fatores determinantes do comportamento humano. Processo da comunicação. Técnicas educativas. 

Recursos áudio-visuais. Educação em saúde: Planejamento e execução de programas. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Apresentar os conhecimentos referentes a educação em saúde, como uma condição de prevenção as 

comorbidades de uma população.  Desenvolvendo no educando uma responsabilidade sobre a 

conscientização da população na preservação da saúde através de melhores condições/ conhecimentos de 

higiene. Exercitar a construção da cidadania utilizando o conhecimento da engenharia sanitária. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

Objetivo específico 1: Descrever a importância da educação em  saúde; 

Objetivo específico 2: Apresentar as barreiras para uma boa atividade educativa; 

Objetivo específico 3: Descrever os objetivos da educação em saúde 

Objetivo específico 4: Apresentar o tópicos emergentes em educação em saúde ; 

Objetivo específico 5: Conhecer os passos de um projeto em educação em saúde. 

 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Nº Data Horário H.A. Conteúdo 

1 04/08 16:10– 17:50 2 Apresentação plano de ensino; 

Conceitos básicos em educação e saúde 

2 11/08 16:10– 17:50 2 Barreiras de uma boa educação e saúde 

3 18/08 16:10– 17:50 2 Objetivos da educação em saúde 

Tópicos emergentes em saúde 

4 25/08 16:10– 17:50 2 Orientação dos passos que devem ser realizados para realização 

de um projeto. Escolha do tema a ser abordado e busca em 

literatura de projetos executados nesta área; Descrição da 

Justificativa e objetivos do projeto. 

5 01/09 16:10– 17:50 2 P1 (Avaliação dos itens: Tema, Justificativa, Objetivos) 

6 15/09 16:10– 17:50 2 Definição da escola e do público e o público alvo  

7 22/09 16:10– 17:50 2 Escolha da metodologia a ser empregada 

8 29/09 16:10– 17:50 2 Elaboração do material  

9 06/10 16:10– 17:50 2 Elaboração do material  

10 13/10 16:10– 17:50 2 P2 (Avaliação dos itens: Público alvo e a metodologia 

empregada à este público) 

11 20/10 16:10– 17:50 2 Orientação da realização do projeto conforme o tópico escolhido 

pelo grupo 

12 27/10 16:10– 17:50 2 Orientação da realização do projeto conforme o tópico escolhido 

pelo grupo 

13 03/11 16:10– 17:50 2 Orientação da realização do projeto conforme o tópico escolhido 

pelo grupo 

14 10/11 16:10– 17:50 2 Apresentação do projeto em sala de aula 

15 17/11 16:10– 17:50 2 Apresentaçãodo projeto em sala de aula 

16 24/11 16:10– 17:50 2 Execução dos projetos  

17 03/12 16:10– 17:50 2 Execução dos projetos       P4 (Avaliação da execução do projeto  

18  16:10– 17:50 2 Execução dos projetos           nas escolas) 

  16:10– 17:50  Exame final 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas, realização e execução de projetos em 

educação em saúde. A execução dos projetos serão em escolas do município de Ibirama. 

 

AVALIAÇÃO: 

Serão realizadas 4 avaliações no decorrer da preparação do projeto em 4 etapas pré-determinadas, onde cada 

etapa terão conceito de 0 à 10, todas com peso 1.  

A P4 será avaliado a execução do projeto. Este projeto deverá ser executado em uma escola do município, a 

apresentação deverá ocorrer em um tempo mínimo de 40 minutos e no máximo 50 minutos. A execução será 

avaliada com conceito de 0 à 10 (Peso 1). Todos os alunos matriculados nesta disciplina, deverão estar 

presentes na apresentação dos colegas.  

A média será calculada com as 4 avaliações. Fórmula = P1 + P2 + P3+ P4 = /4= Média Final   
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