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DELIBERAÇÃO/PPG-SP- 03/2016, de 30 de agosto de 2016. 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública (PPG-SP) da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), no exercício de suas atribuições 

regulamentares, atualiza a Deliberação/PPG-SP-01/2016, de 18 de janeiro de 2016, conforme 

segue: 

Artigo 1.º – Para os estudantes de Mestrado e os de Doutorado Direto recomenda-se que 

cumpram, no mínimo, 14 créditos em disciplinas fundamentais do Programa.  

Disciplinas Fundamentais:  

 PSP-5309 – História e Política em Saúde do Trabalhador  

 PSP-5308 – Ergonomia da Atividade: Conceitos e Métodos para a Vigilância e Prevenção 

de Agravos Relacionados ao Trabalho  

 PSP-5305 – Política e Gestão Ambiental  

 PSP-5310 – Fundamentos de Saúde Ambiental  

 PSP-5507 – Política e Gestão em Saúde  

 PSP-5508 – Estado, Sociedade e Produção da Saúde  

 PSP-5512 – Política Social, Políticas Públicas e Promoção da Saúde  

 PSP-5510 – Saúde Pública na Formação do Brasil Contemporâneo  

 PSP-5119 – Princípios da Epidemiologia  

 PSP-5118 – Delineamento e Introdução a Análise Epidemiológica  

 PSP-5121 – Bioestatística  

 PSP-5108 – Estatísticas de Saúde  

 PSP-5709 – Pesquisa Qualitativa em Saúde, Ciclo de Vida e Condições Sociais: Conceito, 

Teoria e Técnica  

 PSP-5710 - Metodologia e Técnicas Quantitativas de Pesquisa em Saúde, Ciclos de Vida e 

Condições Sociais  

 PSP-5707 – Seminários de Saúde Reprodutiva, Sexualidade e Gênero 

 PSP-5703 – Metodologia e Divulgação do Artigo Científico 
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Aprovada na 6.ª/16 Sessão Ordinária da CCP-SP, em 30/08/16. 

Artigo 2.º – A proposição de disciplinas ao PPG-SP poderá ser feita por orientadores 

credenciados no Programa.  

§1.º – A CCP examinará as proposições de disciplinas considerando parecer de mérito emitido por 

um de seus membros sobre a coerência da disciplina com o Programa, sua pertinência a uma linha 

de pesquisa e competência dos professores responsáveis pela mesma.  

§2.º – As disciplinas do PPG-SP terão, preferencialmente, até 4 (quatro) unidades de crédito. A 

CCP poderá autorizar a oferta de disciplinas com mais de 4 (quatro) unidades de crédito, desde 

que a proposta contenha justificativa, cujo mérito demonstre que o número de créditos pretendido 

não colide com a orientação do PPG-SP para o conjunto de disciplinas do programa.  

§3.º – Por ocasião de seu credenciamento, as disciplinas poderão ser classificadas como 

fundamentais ao PPG-SP, dependendo do interesse manifesto por seus proponentes (docentes 

responsáveis), e da avaliação da CCP.  

§4.º – As disciplinas consideradas fundamentais pelo Programa devem ser de responsabilidade de 

orientadores credenciados como plenos no Programa.  

§5.º – Recomenda-se que disciplinas fundamentais sejam oferecidas regularmente e tenham mais 

de um professor responsável. A não oferta de uma disciplina fundamental deve ser justificada à 

CCP. 
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