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A função da universidade pública de buscar excelência acadêmica 
de todos e cada um de seus discentes, de aperfeiçoar seus quadros 
docentes, de capacitar e creditar seus membros para o mercado 
de trabalho, de realizar pesquisas científicas e tecnológicas não é 
contraditória senão complementária com sua responsabilidade pública 
social de atender, prioritariamente, as necessidades de desenvolvimento 
nacional e regional buscando a redistribuição do conhecimento e a 
elevação da qualidade de vida da comunidade em seu conjunto. 
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Apresentação
Por intermédio da Guia do Estudante de Pós– graduação, apresentamos
um breve percurso pela oferta curricular da Universidade Nacional
de Lanús. A Universidade e, tal qual o estabelece nosso Estatuto,
“tem como Missão primária contribuir, através da produção e distribuição
de conhecimento e de inovações científico-tecnológicas, ao desenvolvimento 
econômico, social e cultural da região a fim de melhorar sua qualidade 
de vida e fortalecer os valores democráticos no conjunto da sociedade 
articulando o conhecimento universal com os saberes produzidos pela 
nossa comunidade”.

Neste âmbito, a oferta de pós - graduação da UNLa se organiza 
em Seminários, Especializações, Mestrados e Doutorados que 
visam alcançar a missão da universidade produzindo conhecimento 
socialmente relevante com alto nível acadêmico, teórico e científico.

“A oferta acadêmica está organizada em torno aos quatro Departamentos, 
nos quais se inscreve cada carreira. Em cada caso a Guia apresenta,
de forma sistematizada, os objetivos, o Programa de Estudo, o Perfil
do Egresso e os endereços de contato para obter maior informação”. 

A UNLa, breve síntese histórica
A Universidade Nacional de Lanús foi criada pela Lei Nacional
Nº 24496, no dia 7 de junho de 1995. Em setembro desse ano
o Governo Nacional nomeia como Reitora Organizadora
à Dra. Ana Jaramillo. Em dezembro do mesmo ano são transferidos, 
pelas Leis Nacionais Nº 24750 e 24751 os terrenos localizados
na Rua 29 de Septiembre, com uma superfície de 12 hectares, sendo 
um dos espaços verdes mais importantes da região.

Em palavras da reitora Ana María Jaramillo:
“A Universidade de Lanús era um sonho. Agora já é uma realidade. Foi 
construída entre todos e continuamos em sua construção. É um projeto 
coletivo e solidário que pretende cumprir com sua responsabilidade 
social de formar, com excelência, profissionais, intelectuais e técnicos, 
também cidadãos, construindo com a comunidade e pondo todo seu 
esforço em melhorar a qualidade de vida da mesma.”
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Diretora: Lic. Adriana García.

Título obtido Especialista em Abordagem Integral
das Problemáticas Sociais no âmbito Comunitário.

Objetivos
A Especialização se enquadra nas relações de cooperação que 
vem mantendo o Ministério do Desenvolvimento Social da Nação 
e a Universidade Nacional de Lanús e ministra aulas nas sedes de 
Posadas, de Tucumán, de San Juan, de Lanús e de Córdoba.
Esta carreira busca formar especialistas para o desenvolvimento 
de políticas sociais nas comunidades desde uma perspectiva de 
integralidade e interdisciplinaridade.
O aperfeiçoamento do exercício profissional tem os propósitos de:
Articular a formação acadêmico-profissional dos discentes com a 
capacitação em serviço - supervisar a aplicação dos conhecimentos 
teórico-metodológicos na situação de intervenção.
Criar um espaço de reflexão continua e intercâmbio com os pares 
sobre os requerimentos do contexto e as alternativas de respostas.
Fornecer instrumentos para a análise dos eixos principais da realidade 

social, econômica, cultural e política a fim de acrescentar a compreensão 
da articulação das práticas de intervenção profissional nessa realidade.
Desenvolver habilidades e destrezas técnicas e metodológicas para 
a abordagem integral de problemáticas comunitárias desde uma 
perspectiva promocional, territorial e de diversos atores.
Acompanhar com tutorias e supervisão o treinamento teórico, 
metodológico e técnico dos discentes.

Programa de estudos
Políticas Sociais.
Epidemiologia Social.
Desenvolvimento Local e Estratégias participativas.
Planificação Estratégica.
Organização comunitária e promoção social.
Instrumentos de Intervenção comunitária.
Redes sociais e outros dispositivos de articulação de atores.
Trabalho interdisciplinar de abordagem territorial.
Prática supervisada em CIC.
Seminário de Integração.
Elaborar um Trabalho Final Integrador.

Especialização em Abordagem 
Integral das Problemáticas Sociais
no âmbito Comunitário

Acreditada pela CONEAU. Categoria “B”
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Perfil do egresso
O especialista em Promoção Comunitária deverá reunir uma série 
de aspectos formativos que caracterizam as marcas identitárias 
profissionais da carreira proposta. A formação do profissional 
deverá demonstrar competências teóricas e conceituais acerca de:
A dinâmica comunitária, seus atores e as redes relacionais que se 
desenvolvem em seu interior.
As políticas sociais atuais e propósitos de desenvolvimento humano 
integral e promoção de direitos cidadãos que as inspiram e nutrem.
O desenvolvimento local como lógica de promoção social, como 
estratégia de crescimento produtivo e como meio para
o fortalecimento da participação e a inclusão social.
As problemáticas sociais prevalecentes no âmbito comunitário
e na região desde a compreensão de sua complexidade. 

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (0054-011) 5533-5600 Ramais 5268 e 5196.
abordaje@unla.edu.ar

Epidemiologia em Sistemas e Serviços de Saúde.
Sistemas de Informação.
Seminários de Integração e Pesquisa.
Elaborar um Trabalho Final Integrador.

Perfil do egresso
O programa está dirigido à formação de profissionais da saúde 
do âmbito público, privado e/ou da segurança social, em base 
à aquisição de conhecimentos, ferramentas e capacidade de 
intervenção em problemas desde uma abordagem epidemiológica.
O egresso adquirirá competências para: para pôr em prática os 
conhecimentos apreendidos acerca da epidemiologia de forma tal 
que contribua com a gestão de efetores e programas com o objetivo 
de melhorar as condições de vida da população.
Desenvolver dispositivos de avaliação ex ante e ex post dos serviços 
e sistemas de saúde, entendendo esta fase como imprescindível
para a gestão de efetores e programas.
Avaliar, analisar e utilizar a informação que é gerada em seu campo 
profissional e no quotidiano dos serviços e sistemas de saúde.

Diretor: Dr. Marcio Alazraqui.

A Carreira iniciou suas atividades no ano 2008.

Título obtido Especialista em Epidemiologia.

A Carreira tem uma duração de dois anos e uma modalidade
de curso presencial.

Objetivos
A Carreira de Especialização em Epidemiologia coloca uma forte 
ênfase na capacitação profissionalizante, quer dizer, na capacitação 
intensiva da utilização de ferramentas epidemiológicas para a 
resolução de problemas do processo saúde - doença - atenção. 

Programa de Estudos
Epidemiologia: teorias e objetivos.
Estudos Epidemiológicos.
Ferramentas de Análise.

Especialização
em Epidemiologia

Acreditada pela CONEAU. Categoria “A”.
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Formular, executar, dirigir e avaliar planos, programas e projetos
de saúde na temática epidemiológica.
Participar de equipes capazes de brindar assistência técnica
para organismos governamentais e não governamentais nas áreas
de pertinência. 

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramais 5959 e 5960.
ceepi@unla.edu.ar

Especialização
em Gestão de Saúde

Acreditada pela CONEAU. Categoria “B”.

Diretor: Dr. Leonardo Federico.

A Carreira iniciou suas atividades no ano 2006.

Título obtido Especialista em Gestão de Saúde.

A Carreira tem uma duração de dois anos e uma modalidade
de curso presencial.

Objetivos
O programa da Especialização oferece uma oportunidade para 
aprofundar no estudo dos principais aspectos e problemas que enfrentam 
os serviços e sistemas de saúde para brindar atenção à população.

Programa de Estudos
Planejamento.
Sistemas de Informação para a Gestão.
Gestão de Organizações de Saúde.
Programação e avaliação.

Seminário de Integração e Investigação.
Elaborar um Trabalho Final Integrador. 

Perfil do Egresso
A carreira está orientada à formação de recursos humanos capacitados 
para a planificação e a gestão de sistemas de saúde nos âmbitos 
governamentais e não governamentais. Os profissionais estarão 
preparados para a programação e a avaliação de políticas dos sistemas 
de saúde da região e do país.

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54-011) 5533-5600 Ramais 5959 e 5960.
ceges@unla.edu.ar
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Diretor: Dr. Andrés Trotta.

A Carreira iniciou suas atividades no ano 1998.

Título obtido Mestre em Epidemiologia, Gestão
e Políticas de Saúde.

A carreira tem uma duração de dois anos e uma modalidade
de curso presencial. 

Objetivos
O programa de Mestrado fornece uma oportunidade para aprofundar 
o estudo dos principais aspectos e problemas que enfrentam a atenção 
da saúde e dos serviços. Os principais objetivos do programa são:
Fornecer uma ampla perspectiva sobre organização e gestão de programas, 
serviços e/ou sistemas de saúde em relação com os modelos de atenção, 
hierarquizando o enfoque social e a contextualização dos problemas 
“em” e “de” saúde.

Mestrado em Epidemiologia,
Gestão e Políticas de Saúd

Acreditada pela CONEAU. Categoria “B”.

Desenvolver um amplo conhecimento acerca da epidemiologia e de 
seus usos para realizar diagnósticos de saúde, para avaliar a eficiência 
e eficácia das intervenções sanitárias e para a aplicação nos sistemas 
e serviços de saúde.
Brindar um quadro de referência para a análise das políticas públicas 
de saúde e para o estudo, a formulação e avaliação das políticas 
organizacionais.
Desenvolver a capacidade de investigar desde um enfoque crítico 
e criativo que vincule a teoria e a prática a fim de dar resposta aos 
problemas que se enfrentam. 
Desenvolver habilidades e destrezas para um gerenciamento efetivo, 
para a execução de políticas e para o uso da epidemiologia.
Gerar um sistema que produza estudos e informação confiável sobre 
serviços de saúde. 
Promover a elaboração de projetos para melhorar a qualidade dos 
serviços de atenção da saúde articulando com a formação do pessoal 
de saúde seja através da capacitação em serviço, seja através da 
especialização no Programa de Mestrado.
Fornecer assistência técnica para organizações governamentais nas 
áreas de competência do Mestrado. 
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Diretora: Lic. Cecilia B. Ros.

A carreira iniciou suas atividades no ano 1998.

Título obtido Mestre em Saúde Mental Comunitária.

A carreira tem uma duração de dois anos e uma modalidade
de curso presencial.

Objetivos
Desenhar um novo modelo de capacitação em Saúde Mental 
Comunitária dirigido a diversos profissionais que enfrentam de forma 
prática e institucional os problemas de Saúde Mental da comunidade. 
Integrar, nesta capacitação, ações de assistência, pesquisa local
e a aptidão de difusão na comunidade e instituições sobre os valores 
da Saúde Mental.
Orientar a formação dos profissionais de grau para modelos
de integração com outros profissionais, com instituições, setores
do Estado e organismos da comunidade a partir dos problemas
de Saúde Mental. 

Programa de Estudos
Planejamento e Políticas.
Epidemiologia, Teorias e objetos. 
Estudos Epidemiológicos.
Ferramentas de Analise. 
Gestão.
Programação e avaliação.
Seminários de integração.
Seminários de Tese.
Elaborar e defender uma Tese.

Perfil do Egresso
O egresso do Mestrado adquirirá ferramentas teóricas e epistemológicas 
no campo da epidemiologia e as políticas de saúde. 
Com sua formação vai poder alcançar e intervir na gestão da planificação 
das políticas da saúde no âmbito governamental e não governamental.
O egresso estará capacitado para a investigação em assuntos
de epidemiologia e gestão de saúde. 

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54-011) 5533 5600 Ramais 5959 e 5960.
megyps@unla.edu.ar

Mestrado em Saúde Mental
e Comunitária

Acreditada pela CONEAU. Categoria “B”.

Realizar, no curso de capacitação, um sistema de avaliação continua 
do processo de aprendizagem, de seus resultados e seu impacto
na comunidade e nas instituições onde sejam realizadas as práticas.

Programa de Estudos
Fundamentos de Saúde mental Comunitária.
Políticas Sociais e Saúde Mental.
Saúde Coletiva.
Dimensão Institucional das Práticas Comunitárias.
Problemática de crianças e Adolescentes.
Atenção da Saúde Mental.
Teoria e prática da pesquisa.
Atenção da saúde mental.
Seminários de Integração.
Elaborar e defender uma Tese.

Perfil do Egresso
Procura-se que os objetivos propostos garantam para aqueles
que se formarem neste Mestrado a capacidade para: 
Abordar cientificamente problemas de Saúde mental da comunidade 



Doutorados

ou dos indivíduos e assumir a resolução dos mesmos.
Adquirir destrezas e aptidões necessárias para uma compreensão 
dos problemas no desenvolvimento da comunidade para poder 
diagnosticá-los e compreendê-los, preveni-los e resolvê-los 
integrando a tomada de decisões com informação e participação
da comunidade interveniente.
Utilizar as ferramentas de investigação, especialmente na comunidade 
e o emprego de conhecimento no ensaio entre teorias e prática 
comunitária e/ou institucional.
Trabalhar em equipes interdisciplinares e poder fundamentar
o avanço para a transdisciplinaridade em saúde mental. 
Responder às necessidades de Saúde Mental na comunidade
e às demandas do indivíduo para potenciar os recursos em Saúde
Mental da comunidade e dos indivíduos. 
Participar no desenho de programas específicos de Saúde
Mental Comunitária.
Difundir desde a participação dos mestrandos os valores
de Saúde Mental. 

Informações: 

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5126.
posgradosmc@unla.edu.ar

Departamento
de Saúde Comunitária
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Diretor: Dra. Alejandra B. Barcala 

Pós - graduação Internacional com convênios com as Universidades 
de Concepção (Chile), Maior de Simón, Cochabamba (Bolívia), 
Granada e Sevilha (Espanha), Nova de Lisboa (Portugal), Royal Free 
and University College e Londres University (Reino Unido).
A carreira iniciou suas atividades no ano 2004.

Título obtido Doutor em Saúde mental Comunitária.

A carreira tem uma modalidade de curso presencial.

Objetivos
A concretização da reforma da atenção psiquiátrica e a criação, gestão 
e avaliação de serviços comunitários como alternativa à atenção 
tradicional nos hospitais psiquiátricos, vai depender em grande medida 
de contar com pesquisas rigorosas e profissionais capacitadas e 
comprometidas com tais objetivos.
Em conformidade com estes objetivos se faz necessário desenvolver, 
no maior nível acadêmico, a formação de docentes e investigadores 

Doutorado Em Saúde
Mental Comunitária

Acreditada pela CONEAU. Categoria “A”.

em saúde mental Comunitária que, além da gestão técnica de programas 
e serviços, colaborem nas universidades a fim de orientar os programas 
das carreiras de graduação para estes novos critérios de atenção
da Saúde Mental.

Programa de Estudos
Fundamentos do Campo da Saúde mental Comunitária. 
Teorias e práticas da Comunidade.
Planejamento Estratégico de Serviços Comunitários.
Aspectos Éticos e Jurídicos de Saúde Mental.
Epidemiologia Psiquiátrica, Estadísticas e Sistemas de cadastramento. 
Avaliação dos Sistemas de Atenção - Instrumentos de avaliação.
Avaliação centrada em contextos sócio - familiares.
Estudos de custos da Atenção.
Epidemiologia e Serviços no Contexto Latino - americano. 
Teoria e Prática da pesquisa.
Oficina de tese.
Integração de Cuidados de Saúde Mental na Atenção Primária da saúde.
Saúde Mental em crianças e adolescentes.
Elaborar e defender uma tese.
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Diretor: Dr. Marcio Alazraqui.

A carreira iniciou suas atividades em 2012.

Título obtido Doutor em Saúde Coletiva.

A carreira tem uma duração de dois anos e uma modalidade
de curso presencial.

Objetivos
O objetivo geral do programa é formar profissionais de alto nível, capazes
de gerar conhecimentos inovadores através da pesquisa científica, operar
com elementos teóricos,metodológicos e instrumentais que lhes permitam
o desenvolvimento de pesquisas significativas no campo da Saúde Coletiva. 
Também, desempenhar tarefas docentes e de assessoria profissional nas 
áreas específicas do programa. 

Programa de Estudos
Ciclo de Formação Básica
(matérias comuns para as três orientações):
Teorias de Saúde Coletiva
Epistemologia e Saúde 
Seminário de Tese 1
Seminário de Tese 2
Seminário de Tese 3
Métodos qualitativos / Métodos quantitativos

Ciclo de Formação Orientada
(matérias correspondentes à orientação escolhida):
Seminário de Formação Orientada 1.
Seminário de Formação Orientada 2.
Seminário de Formação Orientada 3.
Atividade de Formação Orientada.
(em um assunto particular dentro da orientação)
Elaborar e defender uma tese.

Perfil do Egresso
Procura-se que estes objetivos e, no âmbito destas estratégias de 
formação, garantam àqueles que realizarem o programa de doutorado 
sua capacidade para:
Poder abordar cientificamente os problemas de saúde e doença mental 
na comunidade. 
Adquirir as destrezas e aptidões necessárias para uma compreensão
dos problemas no desenvolvimento da comunidade para poder 
diagnosticá-los e compreendê-los, preveni-los e resolvê-los integrando
a tomada de decisões com informação e participação interveniente.
Possuir conhecimentos para o planejamento e a gestão de serviços
de Saúde Mental e sua avalição de qualidade, eficiência e eficácia, 
prestando assistência técnica ao setor público e privado.
Estar treinados para utilizar as ferramentas da pesquisa, especialmente 
vinculadas aos serviços e à comunidade e ao emprego de conhecimento 
no ensaio entre teorias e prática comunitária e/ou institucional. 
 Produzir informação epidemiológica e desenhar programas de Saúde 
Mental na comunidade.
Assumir responsabilidades docentes no nível universitário de graduação 
e pós-graduação, da mesma forma propender ao desenvolvimento da 
pesquisa em Saúde Mental por parte das Universidades. 

Informações: 

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5124.
vbosio@unla.edu.ar

Doutorado
em Saúde Coletiva

Com Reconhecimento Oficial Provisório da CONEAU.



Perfil do egresso
O egresso do Doutorado em Saúde Coletiva terá uma sólida formação 
em enquadramentos teóricos e epistemologia de ciências da Saúde 
Coletiva, da mesma forma em estratégias de investigação qualitativa, 
quantitativa e triangulação metodológica. Terá fundamentos teórico-
conceptuais e metodológicos sobre o funcionamento das organizações 
de saúde e sobre epidemiologia, gestão, políticas de saúde e ciências 
sociais em saúde.
Desta forma o egresso estará capacitado para elaborar, desenvolver 
e dirigir pesquisas, para formar pessoal sócio - sanitário de nível de 
graduação superior e pós-graduação. Também, para agir profissionalmente 
em organizações nacionais e internacionais no campo da saúde Coletiva.
Desde o ponto de vista dos conhecimentos com sua formação 
profissional estará autorizado para:
Levar em conta os diferentes enquadramentos teóricos e estratégias 
de análise orientadas a abordar problemáticas sociais e de saúde.
Considerar a complexidade de qualquer objeto de estudo do campo 
da saúde Coletiva levando em conta tanto aspectos metodológicos 
quanto relacionados ao historicismo do objeto e o contexto sócio-
político no qual está imerso.
Analisar as problemáticas sociais e as políticas de saúde com ênfase 
na realidade latino-americana.
Desde o ponto de vista das habilidades poderá demonstrar 
competências metodológicas, procedimentais e instrumentais para:
Articular -considerando sua complexidade – os planos social, 
político, organizacional e epidemiológico na análise de diferentes 
situações de saúde sendo capaz de gerar informação e conhecimento 
sobre sistemas e serviços de saúde dirigidos para a ação.
Desenvolver pesquisas e/ou dirigir linhas de investigação vinculadas 
ao campo da saúde, sejam projetos ou linhas de desenvolvimento 
teórico e/ou metodológico, procedimental e instrumental.

Desempenhar funções de direção, de gestão, e de consultoria técnica 
em organizações e instituições sanitárias governamentais e não 
governamentais, nas áreas de competência do Programa de Doutorado.
Participar em processos de formação de investigadores, mediante
a ativa participação em atividades de docência e pesquisa. 
Desde o ponto de vista das atitudes será capaz de demonstrar 
competências éticas e destrezas no desempenho que se manifestem ao:
- Considerar a cidadania, necessidades e direitos, também
as diferenças culturais dos sujeitos envolvidos.
- Reconhecer o papel das políticas públicas em favorecer
a integração social e em diminuir as desigualdades sociais.
- Trabalhar na articulação intersetorial levando em conta
os diferentes atores envolvidos e a conjuntura e historicismo
dos processos vigentes
- Reconhecer e solicitar oportunamente a colaboração de outros 
profissionais do campo da saúde na área de prática da Saúde 
Coletiva de forma tal que se enriqueça a tarefa interdisciplinar. 

Informações: 

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramais 5956 e 5960.
doscolectiva@unla.edu.ar



Universidad Nacional de Lanús (Universidade Federal de Lanús)
29 de Setiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina
Tel. (54 011) 5533 5600 / www.unla.edu.ar


