
 

 

MINICURSO DO PEV 
TÍTULO: III Minicurso de Saúde Ambiental 

Público-Alvo: 

Estudantes universitários e secundaristas, professores da Educação Básica, Ambientalistas. 

DATA E HORÁRIO: 27/10/2018 (Módulo presencial) 

LOCAL: Auditório da Biblioteca da Univasf/Petrolina 

CARGA HORÁRIA: 08 horas 

EMENTA: 

Saúde pública e saúde coletiva. Promoção de saúde e prevenção de doenças. Poluições e seus 

impactos na saúde. Saneamento básico e ambiental. Doenças infecto-parasitárias e crônico-

degenerativas de causas ambientais. Aedes aegypti: Dengue, Chikungunya e Zyca Vírus. 

Alimentação saudável. Higiene do corpo e do meio ambiente. 

OBJETIVOS: 

* Conhecer as diferenças entre saúde coletiva e saúde pública, promoção de saúde e 

prevenção de doenças. 

* Apresentação e compreensão dos principais termos técnicos, conceitos e principais teorias. 

*Discutir os principais processos de enfermidades individuais e coletivas de causas 

socioambientais/negligenciadas. 

* Conhecer os principais sintomas, formas de prevenção e cuidados das doenças de causa 

socioambientais/ negligenciadas. 

*Discutir o papel da escola e da sociedade com as medidas de controle para enfrentamento 

destas patologias. 

*Discutir a interdisciplinaridade na abordagem do tema de saúde ambiental nas escolas. 

MÉTODOLOGIA: 

Exibição de pequeno vídeo. Palestras e debates sobre os temas. Exposição dialogada sobre os 

temas centrais do Minicurso. Estudos dirigidos. Indicação de leituras, análises de conceitos e 

teorias e fichamentos a serem enviados via Internet. 
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