
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO BIOMÉDICO 

Departamento de Saúde Coletiva 

Disciplina: Comunicação e Saúde   profa.: Mariana Leal Rodrigues 

2º semestre de 2015 

 

O curso de Comunicação e Saúde tem como objetivo ampliar a reflexão dos estudantes sobre o direito 

à comunicação como condição sine qua non para ter acesso ao direito à saúde e à cidadania. Com base 

na bibliografia relacionada ao tema, o curso visa à construção de um olhar crítico sobre os meios de 

comunicação de massa e a veiculação de informações relativas à saúde.  

Avaliação: o aluno será avaliado pela participação em sala de aula, pela realização de um seminário 

temático, trabalho em grupo, prova individual e pela entrega dos fichamentos solicitados ao longo do 

curso.  

Todas as aulas exigem a leitura prévia de textos e a participação dos 

alunos no debate em sala de aula. 

 

Módulo I – Saúde e Comunicação no Brasil: conjunturas sociais, políticas públicas e o papel da 

comunicação 

 

1) 11/8- Aula introdutória: apresentação do curso, das referências bibliográficas e do método de 

avaliação. Definição dos grupos de apresentações de seminários. 

 

2) 08/9 - das 18h às 22h - Discussão da bibliografia  

Grupo 1 -  SOUZA, Hebert de. Informação pela informação não basta. In LOPES. Boanerges e 

NASCIMENTO, Josias (org.) O público que se dane!. Rio de Janeiro, Mauad, 1996. 

 

3) 15/09 - das 18h às 22h -  Apresentação de Seminário e discussão da bibliografia 

Grupo 2: Cartilha Entendendo o SUS. Ministério da Saúde 

Grupos 3 e  4:  Vários. Condições de saúde e inovações nas políticas de saúde no Brasil: o 

caminho a percorrer. Revista Lancet, maio 2011 Grupo 3 - páginas 90 a 94, grupo 4- página 95 a 

99. 

 

4) 22/9 - Cine debate -  - das 18h às 21h - 

Atividade de extensão com exibição do filme O Veneno está na mesa 2 e debate com professores do 

Depto. de Nutrição Fundamental e Saúde Coletiva 

 

https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/03/informacao_nao_basta.doc
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/03/informacao_nao_basta.doc
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/03/cartilha_entendendo_o_sus_2007.pdf
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/05/brazilpor6.pdf
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/05/brazilpor6.pdf
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/05/brazilpor6.pdf


 
5) 29/9 – Apresentação de Seminário e discussão da bibliografia 

Grupo 5: LIMA, Venício de.A atualidade do conceito de comunicação em Paulo Freire.  In  Mídia: 

teoria e política. páginas 55-71 

 

Grupo 6. ARAÚJO. I.S, CARDOSO, J. Comunicação e Saúde – articulações e interfaces. In 

Comunicação e Saúde. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2007. (19-33)AVALIAÇÃO - Entrega do 

fichamento do texto 

PRAZO FINAL PARA DEFINIÇÃO PARA TRABALHO DE GRUPO  

 

6) 6/10—Horário cedido à metodologia 

 

7) 13/10 - Horário cedido à metodologia 

 

8) 20/10 -  AVALIAÇÃO - Prova individual  

 

9) 27/10 - Grupo 7:  NOGUEIRA. Roberto Passos. A Questão Social das Desigualdades em Saúde 

e as Políticas Públicas da Área. Boletim de Análise Político-Institucional / Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada. – n.1 (2011) - . Brasília: Ipea, 2011. páginas 29 a 36. 

 

10) 3/11 - das 18h às 22h –AVALIAÇÃO - Apresentação do trabalho de grupo  

 

11) 17/11 - Apresentação de Seminário e discussão da bibliografia 

Grupos 8 e 9: LIMA, Venício de. Comunicações no Brasil: novos e velhos atores. In Mídia Teoria e 

política. Páginas 93-114. AVALIAÇÃO Entrega do fichamento do texto 

 

 

12) 24/11 - AVALIAÇÃO  Entrega do fichamentodo texto 

Grupos 11 e 12 - ARAÚJO, Inesita. Materiais educativos e produção de sentidos na intervenção 

social. In MONTEIRO, Simone, VARGAS, Eliane. Educação, comunicação e tecnologia educacional: 

interfaces com o campo da saúde. Rio: Fiocruz, 2006. 

 

13)  1/12 - PROVA FINAL 

 

 

 

 

https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/03/com_saude_araujo_cardoso_w.doc
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/03/com_saude_araujo_cardoso_w.doc
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2015/02/boletim_diest_ipea_6.pdf
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2015/02/boletim_diest_ipea_6.pdf
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2015/02/boletim_diest_ipea_6.pdf


Critérios de avaliação 

Avaliação individual (5 pontos) 

Individualmente, cada aluno será avaliado em uma prova escrita (4 PONTOS) e pela entrega de fichamentos (1 

PONTO), também serão levados em conta a participação em sala de aula, a pontualidade e a assiduidade. A 

presença é obrigatória em 75% das aulas. 

Fichamento de 2 textos  

Cada aluno deverá entregar dois fichamentos ao longo do curso, para isso deverá escolher dois entre os três 

textos que serão trabalhados nas aulas 4, 8 e 11 (Comunicação e Saúde:articulações e interfaces, em 31/8; 

Comunicações no Brasil: novos e velhos atores, em 5/10; e/ou Materiais educativos e produção de sentidos na 

intervenção social, em 9/11).  

 O fichamento deverá ser entregue feito à mão. Quem fizer os três fichamentos pode contabilizar meio ponto 

extra, caso seja necessário. Aqueles que não apresentarem os fichamentos no prazo estipulado, a data em que 

serão trabalhados em sala de aula, poderão fazê-lo fora do prazo, mas serão subtraídos ¼ do valor da nota de 

cada trabalho a cada semana de atraso. Todos os textos estão disponíveis nas Xerox da Escola de Nutrição e 

do Instituto Biomédico, os que aparecem sublinhados estão disponíveis em versão digital no blog 

comunicacaosaude.wordpress.com. 

Trabalhos de grupo (5 pontos) 

A nota do trabalho de grupo será dividida em três partes: a apresentação de um dos textos da bibliografia em 

forma de seminário (1,6 ponto) e o trabalho final de grupo (3,4 pontos), que também será apresentado em sala de 

aula. Entre os critérios de avaliação das apresentações dos grupos está a coerência com o conteúdo solicitado,  a 

participação de todos os integrantes, o poder de síntese e o respeito ao tempo de apresentação de 25 minutos.  

Dúvidas: mariana.rodrigues@unirio.br e http://comunicacaosaude.wordpress.com 

 

Bibliografia complementar  

BOLTANSKI, Luc. As classes sociais e o corpo. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2005 

CASTRO, Josué de. A geografia da fome. Rio de Janeiro. Antares, 1984.  

CHAUÍ, Marilena.O que é ideologia?São Paulo, Brasiliense, 1980.  

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Rio de Janeiro: Ediouro, 1992. 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. São Paulo: Global, 2005.  

LIMA, Venício de. Mídia: teoria e política. São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 2001.  

MARTIN-BARBERO, Jésus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Ed. UFRJ, 1997. 

MATTELART, A. MATTELART, M. História das Teorias da Comunicação. São Paulo: Edições Loyola, 1999. 

ONU MULHERES. O futuro que as mulheres querem: uma visão do desenvolvimento sustentável para todos. 

Disponível em www.unwomen.org., Nova Iorque, 2012.  
PITTA, Áurea Rocha. Interrogando os campos da saúde e da comunicação: notas para o debate. In PITTA, 

Áurea. Saúde e comunicação - visibilidades e silêncios. Rio: Hucitec-Abrasco, 1995.   

mailto:mariana.rodrigues@unirio.br
http://comunicacaosaude.wordpress.com/
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/11/geografia_fome.pdf
https://comunicacaosaude.files.wordpress.com/2012/11/marilena_chaui_-_o_que__ideolo.pdf
http://www.unwomen.org/

