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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PNEUMOLOGIA SANITÁRIA 
 
Periodicidade: Anual  
Coordenação: Jesus Pais Ramos 
                          Glória Regina Coelho da Motta 
  Martha Góes Fernandes 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Objetivo do Curso 
 

Capacitar profissionais de saúde de nível superior a analisar criticamente, planejar, 
promover ações e gerenciar programas de controle, desenvolver vigilância 
epidemiológica, no âmbito da tuberculose. 
 
 
Descrição do Curso 
 

O curso é constituído de cinco Unidades de Aprendizagens (UA), ao final, o aluno deverá 
elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 
A UA1 denominada Medidas de Controle em Pneumologia Sanitária está voltada para o 
desenvolvimento de temas relacionados à pneumologia sanitária, em especial a 
tuberculose, os recursos técnicos e tecnológicos existentes para seu controle, as 
perspectivas para sua aplicação e os resultados conhecidos e esperados desta aplicação. A 
situação internacional e nacional da tuberculose, a história de seu desenvolvimento e as 
perspectivas atuais.    Carga horária: 63 horas. 

 
A UA2 denominada Vigilância Epidemiológica: Conceitos – Indicadores Sistema de 
Informação desenvolve conceitos e indicadores que são necessários para a compreensão 
e operacionalização de sistemas de informação. Aborda a epidemiologia aplicada à 
vigilância e ao controle da tuberculose, usando dados secundários dos sistemas nacionais 
de informação. Carga horária: 63 horas. 

 
A UA3 denominada Administração de Programas para o Controle da Tuberculose discute 
o modelo assistencial, a estrutura e organização do serviço de saúde, suas bases legais e 
de financiamento das ações de controle da tuberculose. Carga horária: 72 horas. 

 
A UA4 denominada Gestão do Programa de Controle da Tuberculose aborda o 
planejamento, monitoramento e avaliação dos programas de tuberculose – Carga horária: 
108 horas.  



 
A UA5 denominada Estudo e Prática de Trabalho de Campo (à distância) propicia ao aluno 
realizar o levantamento, onde organiza dados para a revisão bibliográfica ou elaboração 
do plano de ação em seu local de trabalho, tendo em vista a realização de seu trabalho de 
conclusão de curso (TCC). Carga horária: 72 horas. 

 
Concluídas as unidades de aprendizagem, são destinados cerca de três meses para a 
elaboração do TCC. Nestes três meses, os orientadores dos trabalhos e os coordenadores 
do curso e das UAs podem ser contatados por telefone ou por correio eletrônico para 
orientação. Para este período, estima-se que o aluno dedique 140 horas de trabalho para 
a elaboração do trabalho final. 

 
Elaboração do TCC – o trabalho final será baseado no produto da UA5 supervisionado por 
docentes do curso. Carga horária: 122 horas.  
 
 
Clientela 
 

 Profissionais de saúde de nível superior que atuam na área de pneumologia sanitária, 
em especial a tuberculose. 

 Profissionais de saúde de nível superior com interesse e perspectiva de atuar na área 
de pneumologia sanitária, em especial a tuberculose. 

 
 
Vagas 
 
Serão oferecidas 40 vagas (sendo 35 alunos brasileiros e 05 alunos estrangeiros) 
 
Regime e Duração 
 
O curso, com carga horária total de 500 horas, será ministrado de segunda a sábado, em 
horário integral, no Centro de Referência Professor Hélio Fraga/ENSP/FIOCRUZ. 

 

Período do curso: 03/08/2015 a 04/12/2015 (presencial + trabalho de campo + 
elaboração do TCC) 

 

Período presencial: 03/08/2015 a 11/09/2015 (no CRPHF/ENSP/FIOCRUZ) 

 

Período de trabalho de campo: 14/09/2015 a 09/10/2015 

 

Período da Elaboração do TCC: 09/10/2015 a 04/12/2015 

 
Entrega do TCC: 05/12/2015 (data da postagem) 



Inscrição 
 
As inscrições estarão abertas no período de 06/03/2015 a 04/05/2015. Os candidatos 
deverão preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição disponível na Plataforma SIGA: 
www.sigals.fiocruz.br (Inscrição > Modalidade – Presencial > Categoria – Especialização > 
Unidade – Escola Nacional de Saúde Pública / Especialização em Pneumologia Sanitária), o 
qual deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via Correio por SEDEX, juntamente 
com os documentos listados abaixo: (Informar no envelope: “Inscrição - CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM PNEUMOLOGIA SANITÁRIA”). 
 
- Formulário Eletrônico de Inscrição assinada; 
 
- Pré-projeto (O pré-projeto deve ser escrito em letra tipo Arial, tamanho 12, espaço 1,5, 
justificado, impresso em papel branco ou reciclado, no formato A4 (21 cm × 29,7 cm), 
preferencialmente na frente e verso da folha (exceto para os elementos pré-textuais que 
devem ser impressos somente no anverso das folhas). No total, o pré-projeto deve ter de 
6 a 8 páginas). (Modelo anexo I); 
 
- Curriculum vitae preenchido em modelo obrigatório (Modelo anexo II). 
 
- Carta de intenção do candidato em papel A-4, datado e assinado, seguindo o roteiro: 

 Motivo pelo qual despertou o interesse em participar do curso; expectativa em 
relação ao curso e perspectivas na aplicabilidade deste curso na sua rotina de 
trabalho. 

 
- Carta de apresentação e liberação da instituição de origem do candidato, em papel 
timbrado da instituição, com assinatura e carimbo da chefia comprovando, para fins de 
pontuação no processo seletivo os seguintes itens:  

 Vínculo de servidor público e exercício efetivo em qualquer uma das três esferas 
de governo (federal, estadual e municipal) com número de matrícula; 

 Tempo de experiência de trabalho do candidato nas áreas de diagnóstico e/ou 
assistência e/ou tratamento e/ou vigilância da tuberculose ou de outras 
micobacterioses causadas pelas MNT (micobactérias não causadoras de 
tuberculose);  

 Vinculação de trabalho do candidato como gestor de programa de controle da 
tuberculose ou de outras micobacterioses causadas pelas MNT (micobactérias não 
causadoras de tuberculose) (federal, estadual ou municipal). 

 Vinculação de trabalho do candidato com população vulnerável (privados de 
liberdade, indígenas e população de rua) na assistência e/ou tratamento da 
tuberculose ou de outras micobacterioses causadas pelas MNT 

 
- Caso não possua vínculo empregatício, este deve apresentar declaração de próprio 
punho, assinada. 
 



- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O boleto bancário referente à taxa de 
inscrição inclui a taxa de inscrição, no valor de R$50,00 (cinquenta Reais) e a taxa referente à 
emissão de boleto bancário. O boleto bancário será gerado após finalizar o preenchimento 
do formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA. Não será aceito 
comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento”.  
São considerados isentos de pagamento da taxa de inscrição servidores federais de órgãos 
vinculados ao Ministério da Saúde, que deverão enviar, juntamente com os demais 
documentos exigidos na inscrição, fotocópia do último contracheque identificando vínculo 
institucional e o número de matrícula SIAPE.  
 
Observação: 
 

1. Todos os campos do formulário eletrônico são de preenchimento obrigatório. 
 

2. Manter, sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, por questões de segurança e para esclarecimentos eventuais de dúvidas. 

 
3. O simples preenchimento da ficha de inscrição e o recolhimento da taxa de 

inscrição na agência bancária não significam que a inscrição para a seleção do Curso 
tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do recebimento do 
crédito do pagamento e do recebimento da documentação exigida. 

 
4. Não serão aceitas inscrições fora do período e horários, quaisquer que sejam as 

razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 
 

5. Somente será possível imprimir o formulário de inscrição e boleto da taxa de 
inscrição até o último dia de inscrição. O sistema fecha às 23h59min do dia 
04/05/2015, após esse horário não é mais possível imprimir os mesmos. 

 
6. Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a data de       

postagem de toda a documentação exigida seja até o dia 05/05/2015. Inscrições 
com documentação incompleta ou postada após o dia 05/05/2015 não serão 
aceitas. Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) a relação com os nomes dos 
candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão fornecidas 
informações por telefone. 

 
7. As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

 



Seleção 
 
Será realizada de 25 a 29/05/2015 pela equipe multidisciplinar do CRPHF/ENSP, por meio 
da análise de curriculum vitae e Pré-projeto (modelo anexo I), para os alunos do Brasil. 

Neste procedimento avaliativo, serão utilizados os seguintes critérios de pontuação: 

(1) Ser servidor público do quadro efetivo de qualquer uma das três esferas de governo 
(federal, estadual e municipal) (pontuação: 4 pontos). 

(2) Tempo de experiência de trabalho do candidato nas áreas de diagnóstico e/ou 
assistência e/ou tratamento e/ou vigilância da tuberculose ou de outras micobacterioses 
causadas pelas MNT (micobactérias não causadoras de tuberculose) (pontuação máxima: 
4 pontos, 1 ponto a cada 1 ano). 

(3) Vinculação de trabalho do candidato como gestor de programa de controle da 
tuberculose ou de outras micobacterioses causadas pelas MNT (micobactérias não 
causadoras de tuberculose) (federal, estadual ou municipal). (pontuação: 3 pontos). 

(4) Vinculação de trabalho do candidato com população vulnerável (privados de liberdade, 
indígenas e população de rua) na assistência e/ou tratamento da tuberculose ou de outras 
micobacterioses causadas pelas MNT (micobactérias não causadoras de tuberculose) 
(pontuação: 1 ponto). 

(5) Vinculação de trabalho do candidato em municípios prioritários determinados pelo 
Ministério da Saúde, nas áreas de diagnóstico e/ou assistência e/ou tratamento e/ou 
vigilância da tuberculose ou de outras micobacterioses causadas pelas MNT 
(micobactérias não causadoras de tuberculose) (pontuação: 4 pontos). 

(6) Avaliação de pré-projeto, no qual serão analisados os seguintes pontos, de acordo com 
o tipo de pré projeto escolhido pelo candidato: 
(a) Revisão de Literatura: objetivos do trabalho; desenho da metodologia a ser utilizada, 
revisão bibliográfica e as referências bibliográficas consultadas (pontuação máxima: 4 
pontos). 
(b) Projeto de intervenção: adequação ao tema, análise da situação do programa de 
controle da tuberculose estudado, perfil e dados populacionais da área estudada e as 
referências bibliográficas consultadas (pontuação máxima: 4 pontos). 
 
A classificação final será realizada a partir da soma simples dos itens acima. 
 
Seleção candidato estrangeiro 
Para alunos estrangeiros, segue-se a indicação do país de origem. Caso o candidato não 
seja oriundo de país de língua portuguesa, será necessário a entrega de certificado 
atestando proficiência na língua portuguesa. 
  
Caso não existam candidatos estrangeiros aprovados as vagas serão distribuídas 
respeitando-se a lista de suplentes por ordem de classificação geral. 
 



 
Resultado Final da Seleção: 02/06/2015 
Observação: 
 
A documentação encaminhada pelos candidatos não selecionados ficará disponível no 
Serviço de Gestão Acadêmica para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado 
final da seleção. 
 
Matrícula 
 
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 03 a 10/06/2015, 
mediante o encaminhamento, via Correios por SEDEX, de todos os documentos exigidos, 
listados abaixo: (Informar no envelope: “Matrícula - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
PNEUMOLOGIA SANITÁRIA”). 
 
- Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma 

folha). Os candidatos que ainda não possuem diploma de graduação deverão 
apresentar declaração de conclusão de curso, informando data da colação de grau, já 
realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta 
declaração não poderá ultrapassar o período de 02 (dois) anos anteriores à data de 
divulgação do presente documento. Neste caso, será necessária a apresentação de 
declaração em que também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data 
de sua publicação no Diário Oficial da União. 

     No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar 
cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado no Brasil; 

 
- Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo 

naturalidade (frente e verso na mesma folha); 
 
- Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o 

número no documento de identidade. 
 
- Duas fotografias 3x4 recente. 
 
- Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma de graduação. 
 
- Comprovante de pagamento da taxa de matrícula — no valor de R$ 130,00 (cento e 

trinta reais) e a taxa referente à emissão de boleto bancário. O procedimento para 
efetuar tal pagamento será informado por ocasião da divulgação do resultado final. São 
considerados isentos de pagamento desta taxa: servidores federais de órgãos 
vinculados ao Ministério da Saúde, que deverão enviar, juntamente com os demais 
documentos exigidos na matrícula, fotocópia de contracheque recente identificando 
vínculo institucional e número de matrícula SIAPE. 

 



- Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula). 
 
- Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula). 
 
 
Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 
 
Candidatos Estrangeiros 
 
Os candidatos estrangeiros deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição 
disponível na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br link inscrição), o qual deverá ser 
impresso, assinado, digitalizado e encaminhado, via Correio Eletrônico, juntamente com 
a documentação exigida na inscrição (esta última em formato PDF) para 
sigalato@ensp.fiocruz.br. 
Obrigatoriamente, no campo assunto deverão constar única e exclusivamente as 
seguintes palavras: Inscrição Internacional no CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
PNEUMOLOGIA SANITÁRIA. Em caso de mensagens que totalizem mais de 20MB, 
recomendamos o desdobramento dos arquivos em formato PDF em duas mensagens. 

 
 
Documentação exigida para a Inscrição: 

 
- Formulário Eletrônico de Inscrição assinada; 
 
- Pré-projeto (O pré-projeto deve ser escrito em letra tipo Arial, tamanho 12, espaço 1,5, 
justificado, impresso em papel branco ou reciclado, no formato A4 (21 cm × 29,7 cm), 
preferencialmente na frente e verso da folha (exceto para os elementos pré-textuais que 
devem ser impressos somente no anverso das folhas). No total, o pré-projeto deve ter de 
6 a 8 páginas). (Modelo anexo I); 
 
- Curriculum vitae preenchido em modelo obrigatório (Modelo anexo II); 
 
- Carta de intenção do candidato em papel A-4, datado e assinado, seguindo o roteiro: - 
experiência profissional na área de programas de controle da tuberculose; - motivo pelo 
qual despertou o interesse em participar do curso; - expectativa em relação ao curso; e 
perspectivas na aplicabilidade deste curso na sua rotina de trabalho.  
 
- Carta de apresentação e liberação da instituição de origem do candidato, em papel A4 
timbrado, com assinatura e carimbo da chefia, ou declaração que não possui vínculo 
empregatício. 
 
- Diploma e Histórico Escolar do Curso de Graduação: fotocópia autenticada e legível do 
diploma e do histórico escolar de graduação (frente e verso na mesma folha) no formato 
A4. Estes documentos devem ser encaminhados com a autenticação da representação 
brasileira no país de origem do candidato. Exige-se a tradução juramentada desses 

http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:sigalato@ensp.fiocruz.br


documentos, com exceção de candidatos oriundos de países da África de língua 
portuguesa, América Latina e América Central. 
 
- Bolsa Hospedagem-Alimentação: comprovante de bolsa hospedagem-alimentação pelo 
período de realização do Curso. A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos 
provenientes de outros estados ou países; 
 
 - Apresentação de protocolo de inscrição no Celpe-Bras: este exame é exigido para os 
candidatos oriundos de países não lusófonos. Contudo, a matrícula do candidato estará 
condicionada à apresentação do certificado de aprovação do Celpe-Bras (nível avançado); 
 
- Taxa de inscrição: os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento de taxa de 
inscrição.  
 
 
Nota: Para que a inscrição do candidato estrangeiro seja homologada, isto é, confirmada e 

aceita, é necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período 
de inscrição. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 

 
 
Será disponibilizada no SIGA (www.sigals.fiocruz.br link inscrição) a relação com os 
nomes dos candidatos cujas inscrições foram homologadas e seus respectivos números 
de inscrição. Não serão fornecidas informações por telefone. 
 
 
Matrícula de Candidatos Estrangeiros:  
 
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 03 a 10/06/2015. 
São documentos exigidos nesta etapa: 
 
 
- Fotocópia autenticada e legível do diploma e do histórico escolar de graduação (frente e 

verso na mesma folha) no formato A4. Estes documentos devem ser encaminhados com 
a autenticação da representação brasileira no país de origem do candidato; 

 
- Fotocópia autenticada e legível do passaporte e da folha de visto; 
 
- Fotocópia autenticada da carteira de identificação; 
 
- Duas fotografias 3x4 com data recente; 
 
- Apresentação de Certificado de aprovação no Celpe-Bras (nível avançado). 
 
 
Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

http://www.sigals.fiocruz.br/


 
 
Recomenda-se a chegada ao Brasil uma semana antes do início do Curso. 
É facultativo ao candidato efetuar a matrícula no primeiro dia de aula no Setor de 
Atendimento ao Público do Serviço de Gestão Acadêmica (SECA). 
 
Bolsas de Estudo e Hospedagem 
 
A ENSP não oferece bolsas de estudo. 
 
(*) O Centro de Referência Professor Hélio Fraga-CRPHF dispõe de 
hospedagem/alojamento, no Campus Jacarepaguá, para os alunos selecionados para o 
curso. 

 
Observação: 

 
O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos concluintes após a 
apresentação pelo interessado do Diploma de Graduação ou de Curso Superior 
devidamente reconhecido pelo MEC. 

 
 
Titulação 
 
A ENSP outorgará certificado, aos alunos que cumprirem os requisitos do Regulamento de 
Ensino da ENSP.  
 
Observação Geral: 
Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso. 
 
Endereço para envio da documentação/Outras informações 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica – SECA 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PNEUMOLOGIA SANITÁRIA 
 
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo 
21041-210 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ 
Ligação gratuita: 0800-0230085 
Tel.: (21) 2598-2558 
E-mail: sigalato@ensp.fiocruz.br 
Horário de atendimento ao público: 8h às 16h 
Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br 
 
 

http://www.ensp.fiocruz.br/

