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Ementa
Determinação histórico-social do processo saúde/doença e sua abordagem junto às famílias e a coletividade. História das políticas de educação e saúde no
Brasil com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). Modelos de Atenção à Saúde e proposta de reorientação da assistência. Saúde da família. Concepções
de educação e saúde. A ênfase na promoção da saúde. Plano de intervenção em educação em saúde.

Objetivo
Conhecer a historicidade e principais marcos teóricos das políticas de educação e Saúde no Brasil.
Identificar os modelos de atenção à Saúde e a proposta de reorientação das práticas assistenciais de educação para a conformação do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Identificar as concepções e práticas de Educação em Saúde no contexto da Saúde da Família.
Refletir sobre as ações de Educação em Saúde como estratégias para a promoção da Saúde.
Compreender a educação em saúde como parte integrante do processo de cuidar do Enfermeiro e as possibilidades de intervenção educativa nos Serviços de
Saúde.
    Elaborar projetos de intervenção e participar de práticas Educativas dialógicas nos Serviços de Saúde como espaço para a construção da cidadania .

Conteúdo
1. Educação em Saúde: histórico e principais marcos teóricos.
2. A Educação em Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). 
3. As Práticas da Educação em Saúde na atenção básica e no âmbito hospitalar como proposta de reorientação do modelo assistencial.
4. Concepções pedagógicas que vem orientando a prática educativa do(a) enfermeiro(a) como proposta de reorientação do modelo assistencial. 
5. Concepções de Educação e Saúde com ênfase na promoção da Saúde 
6 Formas metodológicas de trabalhar a educação em saúde na atenção básica e no âmbito hospitalar.
7. Intervenção em Educação em Saúde nos serviços de Saúde.

Metodologia
A disciplina Educação em Saúde desenvolverá suas atividades prático-teórico-práticas, como forma de possibilitar ao aluno a compreensão/aproximação em
torno do processo de trabalho do enfermeiro e da produção dos serviços de saúde.
      Serão utilizadas como estratégias metodológicas:
- captação da realidade 
-leituras e discussões de textos 
-construção de artigos e proposta de intervenção em Educação em Saúde nos serviços de saúde. 
-implementação de práticas educativas nas Unidades Saúde da Família e hospitalar - campos de práticas da FAEN.

Procedimentos
Iª AVALIAÇÃO: 27/07/17 - Apresentação e entrega da Captação da realidade
IIª AVALIAÇÃO: 12/09/2017 - Apresentação dos grupos das metodologias dialógicas 
IIIª AVALIAÇÃO: 17/10/2017 - Avaliação da disciplina e Entrega do artigo de revisão integrativa .
Critérios de avaliação : organização textual, capacidade de síntese, articulação com textos estudados na disciplina, compreensão da questão estudada,
fundamentação teórica e práticas educativas em Saúde.
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