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EMENTA 

A disciplina tem como objetivo principal introduzir o aluno aos métodos e técnicas quantitativas 

relevantes para o estudo da saúde. O conteúdo programático da disciplina abrange: Conceitos e 

métodos estatísticos aplicados na coleta, organização, descrição, análise, apresentação, 

interpretação de dados quantitativos e a sua utilização para a tomada de decisão em saúde. 

Amostragem e cálculo de tamanho amostral em estudos de prevalência, incidência, corte 

transversal, coorte, experimental e caso-controle. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Momento 1: Discussão dos diferentes tipos de estudos. 

Momento 2: Interpretação de dados quantitativos e importância do tamanho da amostra. 

Momento 3: Como realizar o cálculo do tamanho da amostra. 

Momento 4: Organização da planilha de dados, tabulação e coleta. 

Momento 5: Análise estatística aplicada ao banco de dados e apresentação dos resultados.  
Cada momento descrito será composto por atividades síncronas e assíncronas. Todas as atividades 

síncronas terão início às 14h e terão duração de aproximadamente 2h. As atividades assíncronas 

serão realizadas por meio do estudo dirigido. 

METODOLOGIAS DE ATIVIDADES/ RECURSOS DE APRENDIZAGEM 

Serão priorizadas aulas síncronas, no mesmo dia e horário estabelecido para o ensino presencial. 

Para a aula (momento) será priorizada a plataforma disponibilizada pelo google, podendo em 

algum momento ser utilizada a plataforma moodle. Grande parte do material utilizado ao longo da 

disciplina será disponibilizado via link de acesso ou enviado por e-mail. 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Será realizada avaliação, remotamente, por único questionário inserido na plataforma google após 

o término do último momento. Esse questionário será composto por questões abertas e/ou 

fechadas e terá pontuação máxima de 100,0 pontos. A pontuação atingida nesse questionário será 

o conceito lançado no SIGA. 

FREQUÊNCIA 

A forma de apuração da frequência do corpo discente no ERE ocorrerá a partir da participação e 

obtenção do conceito aprovado no processo avaliativo descrito no item intitulado “Metodologias 

de Avaliação”. O conceito aprovado seguirá o descrito pelo regimento da COREMU. 
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Certifico que o colegiado da Comissão de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde (COREMU) concorda com o oferecimento da disciplina Métodos e 

Técnicas em Pesquisa e Saúde a ser ministrada pelo docente Mateus Camaroti Laterza nos 

moldes apresentados em conformidade com a Resolução 50/2020 do Conselho Superior da 

Universidade Federal de Juiz de Fora.  
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