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PROGRAMA GERAL DE COMPONENTES CURRICULARES-PGCC 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Área de Concentração: Saúde e Sociedade  

Linha de Pesquisa: 
( X ) Aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos e terapêuticos das doenças, agravos e atenção à Saúde 
(    ) Fisiopatologia das Doenças e Agravos à Saúde 
Disciplina: Tópicos Especiais em Pesquisa em Saúde I - 

Tecnologias em Saúde 
Código: TEPSI6128 

Docente (s): Adalberto Veronese da Costa 

Carga horária: 30h 

Créditos: 02 
(   ) Obrigatória 
( X ) Optativa  

Semestre letivo: 
2021.2 

Local das aulas: 
Ensino remoto 

 

2. EMENTA  
Reflexões sobre o uso da tecnologia para a precisão e previsão no diagnóstico de doenças. Inovação 

em saúde. Oficinas de criação por meio de técnicas de automação e prototipagem. Caminhos para o 

registro de patentes e softwares em saúde. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1- Geral:  
• Desenvolver ações que englobem dispositivos, produtos e técnicas que contribuam por meio 

da tecnologia no diagnóstico, reabilitação e prevenção de doenças. 

 

3.2- Específicos: 
• Realizar reflexões sobre o uso da tecnologia para a precisão e previsão no diagnóstico de 

doenças; 

• Apresentar perspectivas de inovação por meio de tecnologias em saúde; 

• Oferecer oficinas de criação através de técnicas de automação prototipagem; 

• Capacitar para os encaminhamentos de registro de patentes e softwares em saúde. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE 1 - Reflexões sobre o uso da tecnologia para a precisão e previsão no diagnóstico de 
doenças. Inovação em saúde. 

• Conceituação de ciência e tecnologia 

• Ciência e Tecnologia no Brasil 

• Leis que regem a política nacional de ciência, tecnologia e extensão inovadora em saúde. 

 

UNIDADE 2 - Oficinas de criação por meio de técnicas de automação e prototipagem. 

• Orientações quanto ao uso de softwares para desenho em 3D; 

• Criação de software para App; 

• Orientações quanto a prototipagem em 3D 

• Orientações básicas de Arduino e a sua aplicabilidade na saúde 

 

UNIDADE 3 - Caminhos para o registro de patentes e softwares em saúde. 

• Etapas para o registro de patente de invenção e modelo de utilidade. 
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5. METODOLOGIA (Informar as técnicas, os procedimentos e as atividades a serem realizadas). 
• Serão realizadas aulas virtuais por meio de plataforma remota onde ao final de cada encontro 

uma demanda de atividade será apresentada para os alunos; 

 

• Serão realizadas oficinas de criação para que os alunos envolvidos possam apresentar suas 

ideias com a possibilidade de iniciar o desenvolvimento do seu primeiro protótipo; 

 

• Durante a disciplina poderão ser convidados outros profissionais que atuam na área de 

tecnologia em saúde como o intuito de compartilhar o conhecimento; 

 

• Os alunos terão um passo a passo de como depositar junto a Núcleo de Inovação Tecnológica 

– NIT, uma patente seja ela de invenção ou modelo de utilidade bem como registro de software 

através de uma metodologia de acompanhamento de etapas. 

 

 

6. AVALIAÇÃO (Informar como procederá a avaliação da disciplina, com ênfase na avaliação e na auto 

avaliação discente e docente, destacando o trabalho final da disciplina: monografias, resenhas, ensaios, artigos, 
seminários e/ou outros). 
 

• As avaliações serão realizadas através de atividades propostas ao final de cada aula a ser 

apresentada como prazo o encontro seguinte; 

 

• Ao final da disciplina o aluno deverá apresentar um projeto de registro de patente como 

conclusão da disciplina.  

 

 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Data Horário Nº de Aulas Conteúdo 

20/09/2021 8h às 12h 4h/a 

Apresentação da disciplina; 

conceituação de ciência e tecnologia; 

ciência e tecnologia no Brasil aplicada a saúde 

27/09/2021 8h às 11h 3h/a 
Leis que regem a política nacional de ciência, tecnologia e 

extensão inovadora em saúde. 

04/10/2021 8h às 11h 3h/a 
Orientações quanto ao uso de softwares para desenho em 

3D 

11/10/2021 8h às 12h 4h/a Criação de software para App 

18/10/2021 8h às 12h 4h/a Orientações quanto a prototipagem em 3D 

25/10/2021 8h às 12h 4h/a 
Orientações básicas de Arduino e a sua aplicabilidade na 

saúde 
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08/11/2021 8h às 12h 4h/a 
Etapas para o registro de patente de invenção e modelo de 

utilidade. 

22/11/2021 8h às 12h 4h/a 
Seminário – apresentação dos projetos quanto ao registro 

de patentes em saúde. 

CHTOTAL 30 horas 

 
 

8.  REFERÊNCIAS 
Básica 
BRASIL. M.S. Política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia – 2. 
ed.– Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. 44 p. – (Série B. Textos Básicos em Saúde) 
 
ONOCKO, Rosana (Org.). Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 151-
167. 
 
Complementar 
LEITE, Cicilia (org.). Novas tecnologias aplicadas à saúde: desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos - 
Conceitos, aplicações e utilização de técnicas inteligentes e regulação. Mossoró-RN. EDUERN, 2019. 

 
 
 
 
 

Mossoró, 02 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 
Assinatura do Professor (a) Responsável 


