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Mestrado Profissional em Epidemiologia e Controle da Tuberculose  

 

Chamada para seleção de candidatos para o curso de Mestrado Profissional em 

Epidemiologia e controle da Tuberculose, consórcio Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca (ENSP) e Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM), Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ). 

 

Coordenação do curso: 

Dr. Paulo Cesar Basta e Dr. Jesus Pais Ramos (ENSP/FIOCRUZ) 

Dra. Maria de Fátima Militão Albuquerque e Dra. Haiana Charifker Schindler 

(CPqAM/FIOCRUZ) 

 

Apresentação: 

A ENSP e o CPqAM apresentam sua proposta de Mestrado Profissional em 

consórcio, na área de Epidemiologia e Saúde Pública após experiências bem sucedidas com 

turmas anteriores de mestrado nessas áreas. Procuram com isto, responder às demandas 

de formação de gestores e profissionais de saúde nas áreas de Epidemiologia e Saúde 

Pública. 

 O mestrado profissional está voltado, especificamente, para os profissionais do 

setor público inseridos nos serviços de saúde, com conteúdos programáticos dirigidos para 

atender às necessidades do cotidiano destes profissionais e com a produção de 

conhecimento advinda e voltada para essa realidade, visando contribuir para o 

fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância à Saúde e a consolidação do Sistema 

Único de Saúde no Brasil. Particularmente, este novo curso tem seu foco na tuberculose e 

em outras micobacterioses de interesse sanitário. 

 Em consonância com a novas metas de desenvolvimento do milênio, delineadas 

durante a 67ª assembleia mundial em saúde, quando a OMS lançou a estratégia global 

pós-2015, esta proposta visa capacitar profissionais de saúde para incrementar as ações 
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de vigilância e controle da tuberculose. A proposta está também alinhada com as Portarias 

GM/MS nº 1.378, de 2013 e GM/MS nº 3.276, de 2013 e em conformidade com a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde do Ministério da Saúde.  

Espera-se que ao final do curso, com auxílio de docentes e orientadores, os alunos 

tenham desenvolvido habilidades para atuar na esfera do controle da tuberculose e de outras 

micobacterioses de interesse sanitário, e estejam preparados para enfrentar os problemas 

práticos, vivenciados na rotina do SUS, em todo território nacional. 

 

1. Objetivos do Curso 

 

1.1. Objetivo geral 

Formar gestores e profissionais de saúde para desenvolver atividades de pesquisa, 

ensino e desenvolvimento tecnológico visando a vigilância e controle da tuberculose e 

de outras micobacterioses de interesse sanitário.  

1.2. Objetivos específicos 

• Capacitar os alunos para o planejamento, avaliação e monitoramento de políticas 

públicas e desenvolvimento de tecnologias com enfoque epidemiológico e social 

para o controle da tuberculose e de outras micobacterioses de interesse sanitário. 

• Capacitar os alunos para estruturar ações de vigilância, prevenção, diagnóstico, 

tratamento da tuberculose e de outras micobacterioses de interesse sanitário.  

• Capacitar os alunos para a produção de diagnósticos situacionais e soluções de 

problemas aplicados ao SUS. 

• Capacitar os alunos para elaborar e conduzir diferentes tipos de estudos 

epidemiológicos, envolvendo análise de dados primários e secundários, com ênfase 

para a pesquisa operacional, com vistas a identificar os problemas que dificultam o 

controle da tuberculose, na população geral e em grupos populacionais mais 

vulneráveis à doença. 

 

2. Clientela (público alvo)   

2.1. Servidores públicos do quadro efetivo da Fundação Oswaldo Cruz com 

formação de nível superior que atuem nas áreas de diagnóstico e/ou assistência e/ou 
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tratamento e/ou vigilância (seja no ensino, na pesquisa ou no serviço) da tuberculose ou 

de outras micobacterioses de interesse sanitário.  

2.2. Servidores públicos com formação de nível superior do quadro efetivo de 

qualquer uma das três esferas de governo (federal, estadual e municipal), que 

comprovadamente atuem nas áreas de diagnóstico e/ou assistência e/ou tratamento e/ou 

vigilância da tuberculose ou de outras micobacterioses de interesse sanitário e que 

estejam atuando nos municípios que integram as regiões metropolitanas de Recife/PE 

(Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de 

Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno, 

Itapissuma, e Recife) e Rio de Janeiro/RJ (Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de 

Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, 

Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de 

Meriti, Seropédica, Tanguá). 

 

3. Número de vagas: até 25 vagas, sendo que 13 serão destinadas para servidores do 

quadro efetivo da Fundação Oswaldo Cruz (conforme item 2.1) e 12 destinadas para 

servidores do quadro efetivo do SUS (conforme item 2.2). A turma só será iniciada com um 

número mínimo de 10 alunos. 

Caso as vagas destinadas a um dos dois públicos alvo (indicados no item 2. acima) 

não sejam preenchidas, poderá haver remanejamento entre os candidatos aprovados por 

ordem de nota obtida no processo seletivo. 

 

4. Regime e Duração 

4.1. Regime 

O Curso apresenta estrutura modular e será realizado em regime presencial, com 

atividades desenvolvidas durante uma semana a cada mês, com 45 horas-aula cada.  

 

4.2. Duração: 24 meses 

 

5. Período do Curso 

Início: 17 de dezembro de 2014. 
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Término: 30 de novembro de 2016 

 

6. Calendário 

 

Etapas Período 

Inscrição  15/10/2014 a 03/11/2014 

Divulgação das inscrições homologadas e não 
homologadas 

10/11/2014, no site da Plataforma 
SIGA 

Prova de Inglês 13/11/2014 

Prova Escrita 13/11/2014 

Resultado dos candidatos aptos na Prova de 
Inglês 

18/11/2014, a partir das 14h, no site 
da Plataforma SIGA 

Prazo para recurso da Prova de Inglês 19 e 20/11/2014 

Resultado do Recurso da Prova de Inglês 
24/11/2014, a partir das 14h, no site 

da Plataforma SIGA 

Resultado da Prova Escrita 
18/11/2014, a partir das 14h, no site 

da Plataforma SIGA 

Prazo para recurso da Prova Escrita 25 e 26/11/2014 

Resultado do Recurso da Prova Escrita 
27/11/2014, a partir das 14h, no site 

da Plataforma SIGA 

Entrevista, análise de Curriculum Vitae e análise 
da Proposta de Trabalho 

01 a 05/12/2014 

Divulgação do Resultado Final 
09/12/2014, a partir das 14h, no site 

da Plataforma SIGA 

Matrícula 09 e 10/12/2015 

Aula inaugural 17/12/2014 

 

 

7. Inscrição 

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá escolher em qual dos locais, Rio de 

Janeiro ou Recife, deseja fazer o processo seletivo. Uma vez selecionado o local, todas as 

etapas do processo seletivo (prova de inglês, prova escrita e entrevista) serão realizadas 

no mesmo sítio. 
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PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO: 

As inscrições estarão abertas de 15/10/2014 a 03/11/2014. Todas as informações 

referentes às inscrições poderão ser obtidas no site da Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Programas Parceria Fiocruz. 

• Procedimento para inscrição 

O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site 

da Plataforma SIGA. Este formulário, depois de preenchido, deverá ser impresso, assinado 

e enviado exclusivamente através dos correios via SEDEX, juntamente com os 

documentos exigidos, listados abaixo, à Coordenação Geral de Pós Graduação – CGPG, aos 

cuidados do Mestrado Profissional em Epidemiologia e Controle da Tuberculose (endereço 

abaixo). Os candidatos deverão, obrigatoriamente, indicar o nome do Programa 

pretendido, alimentando no SIGA o item “Curso de Interesse > área de concentração”.  

Independente do tema do projeto e do local de residência, o candidato deverá optar 

entre um dos dois Programas de Pós-Graduação a seguir: “Epidemiologia em Saúde Pública 

(ENSP/RJ)” e “Saúde  Pública (CPqAM/PE)”. Ao optar por um dos 2 programas acima, o 

candidato realizará todas as etapas do processo seletivo no local escolhido e caso seja 

aprovado será matriculado no programa indicado no ato da inscrição.  

Os itens “Possíveis Orientadores” e “Plano de Trabalho” não devem ser preenchidos 

pelos candidatos. 

ATENÇÃO: A documentação deverá ser postada no máximo até o último dia de inscrição e 

será recebida até 05 (cinco) dias úteis após o último dia de inscrição, não se 

responsabilizando a CGPG por atrasos ocorridos na entrega postal. Recomenda-se utilizar 

serviço de entrega expressa, como SEDEX ou similar. 

O formulário eletrônico devidamente impresso e assinado, juntamente com a 

documentação descrita no item 7.1 desta Chamada Pública, deverão ser encaminhados 

unicamente via correios, em envelope LACRADO com a “Etiqueta de inscrição à seleção 

de Mestrado Profissional em Epidemiologia e Controle da Tuberculose” (anexo I), colada 

em uma das faces do envelope. 

São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a 

documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou 

complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título. 
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A inscrição só será homologada, isto é, aceita e confirmada, após a conferência de toda 

a documentação. A relação nominal das inscrições homologadas será divulgada no 

endereço eletrônico www.sigass.fiocruz.br Link inscrição > Programas Parceria Fiocruz, 

conforme cronograma. 

 

Vale ressaltar que somente com o navegador Internet Explorer é possível o acesso à 

Plataforma SIGA.  

 

7.1. Documentação necessária:  

a) Formulário eletrônico de inscrição, impresso e assinado;  

b) Curriculum Vitae atualizado e impresso, criado na Plataforma Lattes-CNPq, em que 

conste o endereço de acesso do currículo do candidato na página do CNPq 

(www.cnpq.br). Clicar em “Plataforma Lattes” e depois, abaixo do ícone Currículo 

Lattes, clicar em “Buscar”. Incluir o nome completo e clicar em “Buscar”; 

c) Carta de liberação da chefia da instituição de vínculo do candidato, em papel timbrado 

da instituição, comprovando:  

� Vínculo de servidor público e exercício efetivo na Fundação Oswaldo Cruz ou  nos 

municípios que integram as regiões metropolitanas de Recife/PE e Rio de 

Janeiro/RJ (conforme indicado no item 2.2); 

� Atuação do candidato nas áreas de diagnóstico e/ou assistência e/ou tratamento 

e/ou vigilância da tuberculose ou de outras micobacterioses de interesse sanitário;  

� Disponibilidade para afastamento de uma semana por mês para os módulos 

presenciais, qualificação e defesa da dissertação. 

d) Proposta preliminar de trabalho (letra tipo Arial, tamanho 12, espaço duplo), entre 5 e 8 

páginas, na qual o candidato deverá abordar o tema específico da vigilância e controle 

da tuberculose como problema de saúde pública e/ou de outras micobacterioses de 

interesse sanitário, explicitando quais contribuições que a proposta poderá trazer no 

âmbito do conhecimento e das ações sobre o tema (observar item 8.3 desta Chamada). 

e) Diploma de graduação ou declaração original de conclusão de curso, informando data 

da colação de grau, já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e 

assinada;  

f) Carteira de Identidade;  
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g) CPF (dispensado caso conste o número no documento de identidade);  

h) Certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

graduação;  

i) Duas fotografias 3 x 4 com data recente.  

 

Observação:  

I. Para que sua inscrição seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é necessário o 

envio de toda a documentação exigida, conforme item 7.1 desta Chamada, dentro 

do período de inscrição. A ausência de qualquer um dos documentos solicitados 

resultará na não-homologação da inscrição de modo irreversível. No dia 

10/11/2014 será disponibilizada na Plataforma SIGA (link Inscrição) a relação 

nominal dos candidatos cujas inscrições foram homologadas e não-homologadas. 

Não serão fornecidas informações por telefone.  

II. Solicitamos ao candidato portador de necessidades especiais que faça contato, por 

meio do correio eletrônico mptuberculose@fiocruz.br, no período de 15/10/2014 

a 03/11/2014, e informe a coordenação do curso sobre a necessidade de eventuais 

adequações nos locais para realização das provas. 

III. Não será aceita, sob nenhuma hipótese, a troca da documentação de inscrição já 

encaminhada. 

IV. Em caso de graduação no exterior, será necessária a apresentação da revalidação 

do diploma por universidade brasileira.  

V. A data da declaração original de conclusão de curso, em substituição ao diploma 

de graduação, não poderá ultrapassar o período de 02 anos anteriores à data de 

matrícula. 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. 

VI. Todos os documentos enunciados deverão ser apresentados através de fotocópia 

autenticada e legível, frente e verso.  

 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4.  
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Os documentos dos candidatos não classificados ficarão à disposição dos mesmos na 

secretaria da CGPG por 90 (noventa) dias para retirada após a divulgação do resultado 

final da seleção, não sendo possível o envio pelos Correios. Após este período serão 

inutilizados. Os interessados em recuperar a documentação enviada no ato da 

inscrição deverão entrar em contato por meio do correio eletrônico 

mptuberculose@fiocruz.br. 

 

 

Endereço para envio de documentação 

Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz 

Coordenação Geral de Pós Graduação  

A/C Mestrado Profissional Epidemiologia e Controle da Tuberculose 

Av. Brasil 4365 – Manguinhos – Castelo Mourisco – Sala 7 – CEP: 21040-900 

Telefone: (21) 38851715 

Fax: (21) 25907544 

mptuberculose@fiocruz.br 

 

8. Seleção 13/11/2014 a 05/12/2014 

A seleção será realizada em três etapas: a primeira etapa consistirá de Prova de 

Inglês; a segunda etapa incluirá Prova Escrita, sobre temas relevantes nas áreas relativas a 

epidemiologia e controle da tuberculose e das outras micobacterioses de interesse 

sanitário; a terceira etapa constará de Entrevista, análise de Curriculum Vitae e análise da 

Proposta de Trabalho.  

 

8.1 Primeira Etapa: Prova de Inglês, de caráter eliminatório 

Seu conteúdo estará dirigido para a avaliação da capacidade de leitura e 

interpretação do candidato. Será aplicada no dia 13 de novembro de 2014, das 9h às 12h. 

Nesta prova, o candidato que obtiver nota inferior a 6 (seis) será automaticamente 

eliminado. Estarão dispensados da prova de inglês aqueles que, no momento da inscrição, 

apresentarem cópia autenticada (frente e verso) de qualquer um dos certificados a seguir: 

TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 53-64, TOEFL ITP (Level 1), com pontuação 

477-510, dentro do prazo de validade de dois anos, Certificado do Michigan (ECCE, MTELP, 
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ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). OBS: É permitido o uso de dicionário (formato 

impresso) na prova de inglês, mas não será permitida a utilização de quaisquer recursos 

eletrônicos (tradutor, palm top, etc). Não será permitida a utilização de aparelho celular 

durante a realização da prova. Não será fornecida declaração de aprovação nem de nota 

da prova de inglês. Conhecimentos básicos de inglês (leitura e compreensão) serão 

exigidos nas disciplinas. 

 

8.1.1 Divulgação dos candidatos aptos na prova de inglês na Plataforma SIGA: 18 de 

novembro de 2014 (a partir das 14 horas) 

8.1.2 Prazo para recurso da prova de inglês: Os candidatos que desejarem entrar com 

recurso questionando o resultado publicado da Prova de Inglês deverão fazê-lo nos dias 

19 e 20/11/2014, conforme anexo III, desta Chamada. 

 

8.1.3 Resultado do recurso da prova de inglês na Plataforma SIGA: 24/11/2014 (a 

partir das 14 horas). 

 

 

8.2 Segunda Etapa: Prova Escrita de caráter eliminatório 

Seu conteúdo versará sobre temas relevantes nas áreas relativas a epidemiologia e 

controle da tuberculose e das outras micobacterioses de interesse sanitário. A prova será 

realizada no dia 13 de novembro de 2014, no horário das 13:30h às 16:30h. Somente os 

candidatos considerados aptos na Prova de Inglês terão a Prova Escrita corrigida. O aluno 

só passará para a próxima etapa (Entrevista/Proposta de Trabalho/Curriculum Vitae) se 

obtiver no mínimo nota 7 (sete). A bibliografia sugerida para a Prova Escrita se encontra 

relacionada no final deste documento. 

 

8.2.1 Divulgação do resultado da prova escrita na Plataforma SIGA: 18 de novembro 

de 2014 (a partir das 14 horas). 

 

8.2.2 Prazo para recurso da prova escrita: Os candidatos que desejarem entrar com 

recurso questionando o resultado publicado da Prova Escrita deverão fazê-lo nos dias 25 e 

26/11/2014, conforme anexo IV, desta Chamada. 
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8.2.3 Resultado do recurso da prova escrita na Plataforma SIGA: 27/11/2014 (a partir 

das 14 horas). 

 

Observações:  

I. As provas e demais etapas do processo seletivo serão realizadas nas dependências 

do Centro de Referência Prof. Hélio Fraga/ENSP/FIOCRUZ, CEP 22780-192, Estrada 

de Curicica 2000, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ e no Centro de Pesquisa Aggeu 

Magalhães, Av. Moraes Rego, s/n, Campus da UFPE - Cidade Universitária - 

Recife/PE - CEP 50670-420, de acordo com o Programa de Pós-Graduação 

selecionado pelo candidato no ato da inscrição.  

II. Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de documento 

original de identidade, a saber: Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de 

Classe, ou Carteira Funcional (somente da Fiocruz), ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo, com foto), 

devendo o mesmo assinar, em seguida, a lista de presença.  

III. Será permitido o acesso dos candidatos às salas de provas com 30 minutos de 

antecedência em cada prova.  

IV. Decorridos 15 (quinze) minutos do início da prova não será permitida a entrada de 

candidatos retardatários, que serão considerados faltosos. Não será dada 

tolerância, após o horário previamente definido como encerramento, para o 

recolhimento das provas. Devem permanecer no recinto no mínimo 02 candidatos.  

V. Os celulares deverão ser desligados e recolhidos pelo fiscal na entrada do candidato 

às salas de prova, juntamente com a identidade.  

VI. A folha de resposta das provas deve ser feita a caneta com tinta azul ou preta. Não 

será considerada prova a lápis.  

VII. Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado das provas de inglês 

e escrita deverão fazê-lo em até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do 

mesmo, pelo e-mail mptuberculose@fiocruz.br. Recomenda-se, para uma melhor 

comunicação, que o candidato envie o recurso por provedor internacional como, 

por exemplo, Gmail (por problemas de compatibilidade do sistema, favor não 

enviar pelos provedores Hotmail e Yahoo). Os candidatos deverão aguardar a 
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confirmação do recebimento do e-mail no período de 24 horas. Os formulários 

específicos para estes procedimentos estão disponíveis ao final desta Chamada 

(Anexos III e IV).  

 

OBSERVAÇÃO GERAL: Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso.  

 

8.3 Terceira etapa: De caráter classificatório  

Será realizada entre os dias 01 a 05 de dezembro de 2014. Essa etapa também será 

pontuada de zero a dez. 

Todos os candidatos considerados aptos (aprovados ou isentos) em Inglês e com 

nota na Prova Escrita maior ou igual a 7 (sete) pontos prosseguirão à terceira etapa.   

A avaliação será efetuada por uma banca composta por professores doutores da 

Escola Nacional de Saúde Pública e do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães. Esta etapa 

inclui a Entrevista individual pela banca (valor máximo 3,0 pontos), acompanhada da 

análise da Proposta de Trabalho (valor máximo 5,0 pontos) e do Curriculum Vitae (valor 

máximo 2,0 pontos).  

No Curriculum Vitae serão avaliados: tempo de experiência e atuação nas áreas de 

diagnóstico e/ou assistência e/ou tratamento e/ou vigilância da TB ou de outras 

micobacterioses de interesse sanitário; atividades docentes; publicações técnicas e 

científicas, entre outras atividades relevantes acerca do tema tuberculose e outras 

micobacterioses de interesse sanitário. 

Para se estabelecer a pontuação na avaliação da proposta serão analisados os 

seguintes parâmetros: clareza de ideias, conhecimento acerca do tema, consistência, 

viabilidade (técnica e financeira), relevância da proposta e capacidade para formular e 

implementar propostas de inovação. A adequação das propostas à disponibilidade de 

orientadores credenciados no mestrado será um item a ser considerado, impactando no 

item viabilidade. 

A proposta deve ter entre 5 e 8 páginas, contando capa com título do trabalho e 

nome do candidato. Deve ser redigida em folhas A4; margens superior e direita 2,5cm e 

inferior e esquerda 3,0cm; espaçamento entre linhas duplo, alinhamento justificado e 

títulos numerados. 
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Os seguintes tópicos devem constar na proposta: 

1 – Introdução: com breve apresentação do tema da Pesquisa. 

2 – Justificativa 

3 – Objetivos 

4 - Metodologia da pesquisa 

5 - Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do projeto. 

 

8.4 Nota Final 

 

A nota final será obtida a partir do somatório da nota da prova escrita (peso dois) com a 

proposta de trabalho/entrevista/currículo (peso 1), de acordo com a fórmula abaixo, onde 

PE é prova escrita e PTEC é proposta de trabalho/entrevista/currículo: 

 
PEx2 + PTECx1 
____________ 

3 
 

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 

7 (sete). Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a nota final em dois 

grupos, conforme o item 2 desta Chamada. 

Serão considerados como critério de desempate, na seguinte ordem:  

1 – a maior nota na prova escrita. 

2 – a maior nota na proposta de trabalho/ entrevista/currículo. 

As vagas só serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as etapas do processo 

seletivo. 

 

Divulgação do resultado final na Plataforma SIGA: 09 de dezembro de 2014 (a partir das 

14 horas). 

9. Matrícula: 

Os candidatos selecionados serão matriculados no Programa de Pós-Graduação 

para o qual se inscreveram (Epidemiologia em Saúde Pública – ENSP/FIOCRUZ-RJ ou 

Saúde Pública – CPqAM/FIOCRUZ-PE). 
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 O período de matrícula será de 09 a 10/12/2014. O candidato selecionado deverá 

enviar carta de compromisso (anexo II) assinada, datada e digitalizada para o email 

mptuberculose@fiocruz.br 

Os demais documentos para efetivação da matrícula serão aproveitados a partir da 

documentação enviada no ato da inscrição. 

 

10. Passagens e hospedagem:  

 

Para os alunos selecionados que atuem nos municípios situados na região 
metropolitana de Recife/PE, a Fundação Oswaldo Cruz se responsabilizará pela emissão de 
passagens aéreas (Recife – Rio – Recife), exclusivamente para participação nas disciplinas 
e para a qualificação dos projetos e defesa da dissertação de mestrado.  

Para os alunos selecionados que atuem nos municípios situados na região 
metropolitana do Rio de Janeiro/RJ, as despesas com deslocamentos para a participação 
nas disciplinas serão de responsabilidade do próprio candidato ou de sua unidade de 
origem.  

Para os servidores da Fundação Oswaldo Cruz que residirem fora do estado do Rio 
de Janeiro, as passagens aéreas deverão ser custeadas pelas suas unidades de origem.  

O Centro de Referência Prof. Hélio Fraga/ENSP/FIOCRUZ dispõe de alojamento para 
hospedar os alunos durante a realização das disciplinas. Ressalta-se que a ocupação do 
alojamento pelo aluno durante as disciplinas está condicionada à disponibilidade de vagas 
e a solicitação à coordenação do curso, através do correio eletrônico 
mptuberculose@fiocruz.br com, no mínimo 15 dias de antecedência às datas da realização 
das disciplinas.  

 

11. Orientação Acadêmica 

Caberá à Coordenação do Curso designar os orientadores principais e os segundos 

orientadores credenciados pelas CPG do Programa de Epidemiologia em Saúde Pública da 

ENSP/FIOCRUZ e do Programa de Saúde Pública do CPqAM, considerando as propostas de 

investigação dos alunos selecionados. 

 

 

12. Produto Final do Mestrado Profissional 

Ao término do curso os alunos serão avaliados individualmente por meio da 

apresentação de trabalho de conclusão final. O trabalho de conclusão poderá ser 

apresentado em diferentes formatos em conformidade com o regimento interno da Pós-
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graduação de Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP e com o regimento interno da Pós-

graduação de Saúde Pública do CPqAM. 

 

13. Titulação 

A ENSP outorgará diploma de Mestre em Epidemiologia em Saúde Pública aos 

alunos matriculados no Mestrado Profissional de Epidemiologia em Saúde Pública e que 

cumprirem os requisitos previstos no Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu de Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP.  

O CPqAM outorgará diploma de Mestre em Saúde Pública aos alunos matriculados no 

Programa de Mestrado Profissional em Saúde Pública que cumprirem os requisitos 

previstos no Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde 

Pública do CPqAM. 

 

14. Local do Curso 

Independente do Programa de Pós-Graduação ao qual o aluno estiver 

matriculado (ENSP ou CPqAM), todas as disciplinas serão realizadas no Centro de 

Referência Professor Hélio Fraga, Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo 

Cruz, situado na Estrada de Curicica 2000, Bairro Jacarepagua, Rio de Janeiro/RJ. 

 

15.  Bibliografia sugerida para prova escrita 

 

• Barreto ML, Teixeira MG, Bastos FI, Ximenes RA, Barata RB, Rodrigues LC. Successes 

and failures in the control of infectious diseases in Brazil: social and environmental 

context, policies, interventions, and research needs. Lancet. 2011; 28; 

377(9780):1877-89. 

• Procópio, Maria José (Org). Controle da Tuberculose: uma proposta de integração 

ensino-serviço. Rio de Janeiro EAD/ENSP, 7ª edição: 2014. Editora Fiocruz. 344 

páginas. 

• Antunes RS, Pinto M, Trajman A. Patient costs for the diagnosis of tuberculosis in 

Brazil: comparison of XpertW MTB/RIF and smear microscopy. Int J Tuberc Lung 

Dis; 2014, 18(5):547–551 
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• Hijjar MA, Campos HS, Feitosa JVP. Tuberculose. In Dinâmica das Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (Ed. José Rodrigues Coura), Rio de Janeiro, Ed. Guanabara-

Koogan, 2013, pp: 1424-1463. 

• Saad MHD, Fonseca LS. Micobactérias atípicas. In Dinâmica das Doenças Infecciosas 

e Parasitárias (Ed. José Rodrigues Coura), Rio de Janeiro, Ed. Guanabara-Koogan, 

2013, pp: 1464-1480. 

• Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, Catanzaro A, Daley C, Gordin F, Holland S. 

M, Horsburgh R, Huitt G et al. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, 

and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care 

Med 2007; 175: 367–416. Erratum in: Am J Respir Crit Care Med. 2007 Apr 

1;175(7):744-5 

 

 

16. Endereço para envio de documentação 

 

Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz 

Coordenação Geral de Pós Graduação  

A/C Mestrado Profissional Epidemiologia e Controle da Tuberculose 

Av. Brasil 4365 – Manguinhos – Castelo Mourisco – Sala 7 – CEP: 21040-900 

Telefone: (21) 38851715 

Fax: (21) 25907544 

mptuberculose@fiocruz.br 
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ANEXO I 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/FIOCRUZ 

Coordenação Geral de Pós Graduação 

Mestrado Profissional em Epidemiologia e Controle da Tuberculose 

 

ETIQUETA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo, em letras de forma e sem abreviaturas: 
 
 

E-mail : 

Telefone para contato: 

Programa de Pós Graduação:  

(   ) Epidemiologia em Saúde Pública (ENSP/RJ) 
(   ) Saúde Públcia (CPqAM/PE) 

Realizará prova de inglês: 

(   ) Sim  
(   ) Possui certificado de proficiência, conforme indicado no item 8.1 desta Chamada. 
Informar qual: ____________________ 

Declaro estar ciente que assumo total responsabilidade pela documentação entregue 
em ENVELOPE LACRADO e que a incorreção na documentação entregue implicará na 
NÃO HOMOLOGAÇÃO da inscrição. 

Data: Assinatura do candidato: 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE COMPROMISSO 

 

Local e data. 

AO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU [nome do programa e da unidade]/FIOCRUZ 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaro meu compromisso, caso seja selecionado(a) para o curso de Mestrado Profissional em 

Epidemiologia e Controle da Tuberculose, em cumprir as exigências do Regimento Interno do 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU [nome do programa e da unidade]/FIOCRUZ 

durante os 24 (vinte e quatro) meses de duração.  

Tais exigências dizem respeito à dedicação ao curso, ao cumprimento dos créditos com 

aproveitamento, à realização da qualificação do Projeto e à defesa da Dissertação no prazo 

estabelecido. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

  



 18

ANEXO III 
 
Processo Seletivo 
 

Mestrado Profissional em Epidemiologia e Controle da Tuberculose 

 
Anexo I - Formulário para Pedido de Revisão PROVA DE INGLÊS 

 
Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________ 
 
 
Justificativa do pedido:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
 
Resposta ao pedido de revisão: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
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ANEXO IV 
 
Processo Seletivo 
 

Mestrado Profissional em Epidemiologia e Controle da Tuberculose 

 
Anexo II - Formulário para Pedido de Revisão PROVA ESCRITA 

 
Nome do(a) candidato(a) na prova____________________________________ 
 
Justificativa do pedido:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
 
Resposta ao pedido de revisão: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 

 
 
 


