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EMENTA:

Disciplina de caráter multiprofissional onde são abordados conceitos em Saúde Única (One
Health) que considera as interfaces da saúde humana, animal e o contexto ambiental na
abordagem interdisciplinar no controle de zoonoses/patógenos emergentes, segurança
alimentar/produção animal e resistência antimicrobiana.



PROGRAM:

Multiprofessionaldiscipline in which concepts in One Health are addressed that considers the
interfaces of human, animal health and the environmental context in the interdisciplinary
approach in the control of zoonoses/emerging pathogens, food safety/animal production and
antimicrobial resistance.
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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Histórico da Saúde Única
2. Saúde Única: visão sistêmica
3. Aspectos humanos, de fauna ambientais e ecológicos em Saúde única
4. Importância da Saúde Única no tratamento de doenças transmissíveis e não
transmissíveis

5. Vigilância e Prevenção no processo saúde-doença
6. Resistência antimicrobiana
7. Zoonoses
 OBJETIVO DA DISCIPLINA



Criar ambiente de ensino para reflexão e entendimento sobre a interconectividade
entre a saúde humana, animal e ambiental.
Compreender a importância das competências na ação interprofissional em Saúde Única;

 PROCEDIMENTO DIDÁTICO
Será utilizado o método expositivo dialogado por meio de procedimentos didáticos que
podem envolver: leitura crítica e análise de textos, estudos dirigidos em sala de aula,
estudos de casos, apresentação de trabalhos de pesquisa e reflexão, seminários e sínteses
de temas propostos através de leituras reflexivas e uso de exemplos cotidianos.
Aulas síncronas e assíncronas, utilizando recursos digitais e plataformas virtuais, tais como
Moodle, AVA, Google Classroom e outras, estão previstas. Atividades baseadas na sala
de aula invertida, na aprendizagem baseada em problema e em outras metodologias de
aprendizagem focadas no estudante como protagonista no processo ensino-aprendizagem
serão favorecidas.Estão previstas também participação de docentes de outras instituições
que trabalham com o tema e realizar discussões por vídeo-conferência.
As avaliações serão formativas, ao longo da disciplina.

 AVALIAÇÃO
Tipo
Avaliações formativas, compostas de:
Elaboração de trabalhos completos,
resumos, capítulos de livros ou artigos;
Projeto de aprendizagem tipo explicativo;
Produção de vídeos e/ou conteúdo digital;
Atividades práticas e/ou teórico-práticas

Data ou
Época

Quantidade Valor (%)

Final da Ao menos 02
disciplina
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