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EMENTA 

Oferecer aos alunos as noções elementares sobre métodos de pesquisa, delineamento de estudos clínicos, 

interpretação da literatura científica em saúde, práticas de saúde baseadas em evidências, busca de 

informações científicas em bases de dados eletrônicas. 

 

DOCENTE RESPONSÁVEL 
Prof. Dr. Argemiro D'Oliveira Júnior e Profa. Dra. Carolina de Souza Machado 

OBJETIVOS 
Discutir os principais métodos de pesquisa na área da saúde. 

 

METODOLOGIA 
A disciplina será ministrada com a participação efetiva dos estudantes, focando na máxima pedagógica de 

que o estudante é o principal agente do aprendizado. Constará de seminários  sobre temas de metodologia 

da pesquisa em saúde onde os estudantes, previamente sorteados, farão uma exposição teórica sobre o 

tema a ser estudado com posterior debate. Após este primeiro momento, dois artigos científicos que 

utilizem a metodologia abordada no tema em apreço (parte prática) serão discutidos. As referências 

bibliográficas desses trabalhos científicos apresentados e analisados serão oferecidas.  Ao apresentar o 

tema e artigos, o pós-graduando estará também exercitando o lado didático próprio do 

pesquisador/docente. Exercitará sua capacidade em lidar com metodologia científica também ao rever a 

literatura pertinente para subsidiá-lo nas discussões/análises, aplicando os conhecimentos adquiridos em 

métodos de busca da literatura em saúde. Sempre que possível teremos a participação nos seminários de 

professores doutores da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da UFBA e também de outras 

Instituições, que mostrarão sua vivência prática nos temas apresentados. Estas atividades serão 

desenvolvidas em blocos quinzenais com 17 horas cada. 
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