
 
 
 
 

PLANO DE ENSINO 

 

1 HORÁRIO DAS AULAS 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

Sextas-feiras 17:30 – 19:00 (sem intervalo) 

  

2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

- Capacitar os mestrandos a escrever resumos científicos na temática das zoonoses. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Elaborar resumos de acordo com os propostos para o II Congresso Sul Brasileiro de Sistematização 

da Assistência da Enfermagem; 

- Familiarizar os mestrandos com a literatura atual pertinente sobre as zoonoses emergentes e re-

emergentes. 

 

3 EMENTA  

A importância da redação científica na divulgação dos resultados de pesquisa. Tipos de resumos. 
Como preparar um resumo científico para publicação em periódicos e eventos da área de 
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enfermagem e afins. Redação e avaliação de resumos científicos construídos com base no tema 
proposto. Revisão dos conceitos básicos da epidemiologia. Tríade homem-animal-ambiente e sua 
relação com doenças zoonóticas. Fatores responsáveis pela emergência e re-emergência de 
doenças zoonóticas. Discussão das principais doenças zoonóticas de origem bacteriana, virais, 
fúngicas e parasitárias de cunho emergente e re-emergente. Desafios na prevenção/controle das 
doenças zoonóticas emergentes e re-emergentes. 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Revisão dos conceitos de Epidemiologia, Fatores contribuintes para o aparecimento de zoonoses, 

redação e avaliação de resumos conforme normas do II Congresso Sul Brasileiro de Sistematização 

da Assistência da Enfermagem, apresentações diversas pelos alunos com ampla discussão sobre as 

zoonoses emergentes e re-emergentes. 

 

5 METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas expositivas com auxílio do projetor de slides e exercícios práticos para a elaboração 
de resumos científicos. 

 

6 AVALIAÇÃO 

30% pela presença e participação em sala de aula; 40% por apresentar o tema programado e 30% 

pela média de todos os resumos elaborados. 

 

7 BIBLIOGRAFIA 
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http://www.scielo.br/scielo. php?pid=S1415-790X2002000300003&script=sci_arttext. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Artigos científicos recentes na base de dados do PUBMED Websites de Organizações mundiais: 
OMS, OIE, CDC, PAHO, MAPA, etc. 

 

 

_______________________________ 

 

_________________________ 

 

Professora Leila Zanatta Professora Lenita M. Stefani 

 

Concordância dos mestrandos quanto ao plano de ensino da disciplina Tópicos Especiais – 

Redação de resumos envolvendo o tema: Doenças zoonóticas emergentes e re-emergentes, 

ressalva-se que no decorrer da disciplina, caso seja necessário, serão feitos ajustes e alterações 

que serão acordadas, novamente, com os estudantes. 

Nome  Matrícula Assinatura 
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_______________________________            ______________________________ 

Professora Leila Zanatta Professora Lenita Stefani 

 

 

  

 


