
Proposta de Professor Visitante 

Introdução: 

Baseado na experiência profissional e acadêmica na temática atenção primária e gestão de 

serviços e saúde, associada à temática que vem estudando em suas pesquisas relacionadas ao 

acesso à saúde e estudos comparativos internacionais. Assim como, embasados em sua 

produção acadêmica atual que está centrada na pesquisa do acesso ao cuidado em saúde, 

comparação internacional de Sistemas de Saúde e relação público/privada da economia em 

saúde, viabilizamos a vinda da professora doutora Kerstin Hämel, da Universität Bielefeld, 

Fakultät für Gesundheitswissenschaften, na qualidade de professor visitante, para participar de 

atividades junto ao mestrado de Biociências e Saúde - BCS da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná – UNIOESTE, campus Cascavel. 

A partir do pós-doutorado da docente Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso, lotada 

como docente efetiva do programa de pós-graduação em Biociências e Saúde (PPG-BCS), 

desenvolvido na Fundação Oswaldo Cruz, cuja coleta de dados ocorreu em Portugal e na 

Inglaterra, sob supervisão da professora Dra. Ligia Giovanella, criaram-se vínculos para possíveis 

intercâmbios internacionais. 

Assim sendo, com base nesses vínculos é que se propõe a vinda ao Paraná, 

especificamente à Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, da referida professora 

doutora para expressar sua expertise na temática atenção primária e acesso aos serviços de 

saúde, junto aos mestrandos do PPG-BCS, alunos de graduação da área da saúde, bem como, 

com a abertura para profissionais de atenção primária da região Oeste do Paraná. 

 O PPG-BCS tem enfoque interdisciplinar e área de concentração em biologia, processo 

saúde-doença e políticas da saúde. Qualifica profissionais da área da saúde para produção de 

estudos, pesquisas e análises relevantes para a solução de problemas epidemiológicos, 

sanitários, da política setorial, de formação e gestão para o trabalho, bem como pesquisas 

básicas e aplicadas que ajudem a compreender as condições orgânicas e os processos mórbidos 

que interferem na vida das pessoas e comunidades. 

Em convergência com essa proposta, uma das disciplinas optativas do programa é a de 

atenção primária e promoção da saúde, em que se propõe as atividades da professora visitante. 

O programa de professor visitante proposto incluirá a participação do professor 

convidado em: 

a) participar na disciplina Atenção Primária e Promoção da Saúde no PPG-BCS; 

b) participar de reuniões de trabalho em grupos de pesquisa do PPG-BCS; 

c) participar em reuniões de orientação de dissertação e consultoria em projetos de 

pesquisa em andamento; 



d) ministrar Workshop "Public Health and Health Services Research in an ageing German 

society: How to adapt to the increasing number of old and chronically ill patients?", para 

os profissionais de saúde da região oeste do Paraná, das diversas áreas; 

Palavras-chaves: atenção primaria à saúde; políticas de saúde; acesso a serviços e saúde; 

pesquisa em saúde. 

Plano de atividades 

Programa de Atividades para a Visita – Dr. Kerstin Hämel 

22/11/2019 – viagem para Cascavel 

23/11/2019 –Livre 

25/11/2019 – Visitas aos cenários de ensino e saúde do município de Cascavel: campus da 

UNIOESTE, Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, 10ª Regional de Saúde, Secretaria 

Municipal de Saúde; 

26/11/2019 – Manhã: reunião com coordenador do programa BCS e pesquisadores; 

26/11/2019 – Tarde: entrevistas com profissionais de saúde da família; 

27/11/2019 – Manha: Reunião com pesquisadores dos projetos de pesquisa em andamento no 

programa BCS. Discussão das metas de pesquisa nacionais e internacionais para a área da saúde 

coletiva; 

27/11/2019 – Tarde: entrevistas com profissionais de saúde da família; 

28/11/2019 – Manhã: Participação na disciplina atenção primária e promoção da saúde, campus 

Cascavel; 

28/11/2019 – Tarde: Workshop "Public Health and Health Services Research in an ageing 

German society: How to adapt to the increasing number of old and chronically ill patients?"; 

29/11/2019 – Retorno da viagem. 

 

Cascavel, 02 de setembro de 2019. 

Prof. Cláudia Silveira Viera e Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso 

Docentes da Disciplina de Atenção primária e promoção da saúde 

Programa de Mestrado em Biociência e Saúde 
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