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Processo saúde-doença bucal
Determinantes sociais em saúde e sua relação com o território
Relação entre saúde e cidadania
Gestão do cuidado e suas implicações no trabalho em equipe
Modelos de estado e políticas públicas de saúde
Políticas de Saúde e de saúde bucal no Brasil
Epidemiologia, indicadores de saúde e Sistemas de Informação
Vigilância em Saúde
Epidemiologia em saúde bucal
Promoção da saúde e prevenção das doenças bucais
Educação em saúde
Estratégias preventivas em saúde bucal de alcance coletivo
Planejamento e avaliação em saúde bucal
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Odontologia

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
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Princípios doutrinários e organizativos do SUS
SUS na ordenação da formação de recursos humanos
Determinação social do processo saúde-doença
Indicadores de Saúde e Sistemas de Informação
Epidemiologia em Saúde Bucal
A Política de Saúde Bucal no contexto do SUS
Promoção de Saúde e prevenção das doenças bucais
Educação em saúde no contexto da Saúde Bucal Coletiva
Planejamento Estratégico Situacional
Planejamento e avaliação em saúde bucal

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Para a área de Saúde Bucal Coletiva do Departamento de Odontologia da UFRN, o docente a ser contratado
deve ter como perfil ser graduado em Odontologia e possuir Doutorado em Saúde Coletiva ou Doutorado de
Saúde Pública ou Doutorado em Saúde da Família ou Doutorado em Epidemiologia ou Doutorado em Políticas
Públicas em Saúde ou Doutorado em Gestão em Saúde ou Doutorado em Ciências da Saúde. Considerando que
as atividades didáticas a serem desenvolvidas nos componentes curriculares preveem as competências
relacionadas aos conhecimentos sobre as políticas públicas de saúde, epidemiologia geral e em saúde bucal,
ações de promoção de saúde e prevenção de doenças bucais, planejamento e avaliação em saúde bucal
coletiva, o docente deverá ter domínio desses conteúdos para uma atuação efetiva. Em relação à sua inserção
universitária, o docente deverá participar e propor projetos de extensão, envolvendo a comunidade atendida
pelas unidades de saúde em articulação com os componentes curriculares. Deverá, ainda, estabelecer uma
articulação com os docentes do Departamento de Odontologia para aprofundamento de seu papel na formação
de estudantes dentro de princípios pedagógicos que respeitam o aluno como sujeito do processo de
aprendizagem. Com relação ao eixo da pesquisa, o docente deverá, ainda, desenvolver pesquisas e
investigações científicas no âmbito da graduação, em projetos de iniciação científica e trabalhos de conclusão
de curso, e da Pós-Graduação nos programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN.

