
   

 
CURSO INTERNACIONAL BRASIL-CANADÁ: TEMAS E QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS  

PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA (2019.2) 
 

PERÍODO DO CURSO: 30/09 a 04/10/2019     

1. INSCRIÇÃO 

De 12/08 a 12/09/2019. 

Os alunos Ensp e os candidatos externos à Ensp e Fiocruz interessados em realizar inscrição deverão 
preencher os campos obrigatórios do Formulário de Inscrição que estará disponível a partir do 1º dia 
de inscrição no link http://inscricao.ensp.fiocruz.br.   
 
Observações: 
 

1. O preenchimento do Formulário de Inscrição deverá ser realizado impreterivelmente até às 12:00h 
do dia 12/09.  

2. Para verificar a situação de sua inscrição, será necessário acessar o endereço 
http://inscricao.ensp.fiocruz.br.  

3. O candidato poderá solicitar o cancelamento da inscrição no Curso, desde que a solicitação seja feita 
até às 11:00h do dia 12/09.    
 

2. CLIENTELA 

Para conhecimento da clientela do Curso, os interessados deverão acessar a Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br > link Programas > Saúde Pública Ensp> Disciplinas 2019.2) e observar 
atentamente a clientela mencionada. 
 
3. SELEÇÃO   

O candidato será selecionado com base nos critérios estabelecidos pela Coordenação do Programa e 
de acordo com o exigido na ementa da disciplina.  

Resultado:  O resultado será divulgado na plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br > link inscrição > 
Saúde Pública Ensp > Seleção). 
 
Divulgação da Listagem final dos candidatos selecionados para o Curso – 19/09   
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4. MATRÍCULA 

O candidato selecionado será automaticamente matriculado. Em caso de desistência, o mesmo deverá 
entrar em contato com o Serviço de Gestão Acadêmica da Ensp (SECA) através de mensagem eletrônica 
para o secaexterno@ensp.fiocruz.br no dia 20/09. O candidato desistente deverá aguardar a 
confirmação do recebimento do e-mail pelo SECA no dia 21/09.     
 
5. CERTIFICAÇÃO 
 
Para os alunos externos à Ensp e Fiocruz que apresentarem 75% de frequência nas aulas e o conceito 
mínimo exigido na avaliação (Conceito C, Regular, equivalente a notas entre 6 e 7,4) mediante 
solicitação do candidato (e-mail e/ou requerimento), será fornecida Declaração de Conclusão do Curso. 
Para os alunos Ensp, os créditos serão contabilizados no Histórico Escolar.  
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