
   

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE INVERNO E DISCIPLINAS DO 2º SEMESTRE COM 

VAGAS DISPONÍVEIS PARA CANDIDATOS EXTERNOS À ENSP E FIOCRUZ 

OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA (2018.2)  
 

Segue abaixo a lista completa das disciplinas ofertadas, de inverno e 2º semestre, com vagas 
disponíveis para candidatos externos à ENSP e Fiocruz oferecidas pelo Programa de Saúde 
Pública. De acordo com o mencionado no item 2, CLIENTELA, desta Chamada, algumas disciplinas 
aceitam candidatos externos sob determinados critérios (conforme especificado na ementa de 
cada uma) e as vagas ocupadas seguem uma ordem de prioridade.           

 
DISCIPLINAS DE INVERNO  

 Bioestatística Básica Usando o Ambiente Computacional R 
 Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade 
 Ecologias, Epistemologias, Promoção Emancipatória da Saúde e Justiça Ambiental  
 Estatística Aplicada à Saúde Coletiva 
 Gestão da Clínica 
 Introdução à Avaliação em Saúde 
 Processos de Vulnerabilização, Produção de Desigualdades e Bens Comuns: água, saúde, 

trabalho e território 
 Saúde do Trabalhador no SUS: cenários e perspectivas  
 Tópicos em Política de Medicamentos 
 Tópicos em Saúde e População LGBTQI 

 

 DISCIPLINAS DO 2º SEMESTRE  

 A Constituição do Paradigma Psiquiátrico e do Campo da Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial 

 A Perspectiva Socioantropológica na Pesquisa em Saúde: conceitos e métodos  
 Análise de Discurso: teoria e prática 

 Análise de Políticas e Sistemas de Saúde em Perspectiva Comparada 
 Análise Ergonômica do Trabalho 

 Antropologia dos Povos Indígenas 
 Atenção Primária em Saúde no SUS e na Saúde Coletiva 

 Avaliação em Saúde 
 Bases Conceituais da Violência 

 Capitalismo e Saúde no Brasil 
 Complexo Econômico-Industrial da Saúde e a Sustentabilidade do SUS 

 Contribuições e Usos da Avaliação em Saúde para o Planejamento e Gestão 

 Corporalidade e Violência 
 Cuidado em Saúde e Processos Intersubjetivos 

 Desigualdades Sociais, Saúde e Políticas Públicas 
 Dilemas, Desafios e Contradições da Atenção Básica no Âmbito do SUS 

 Estudos de Integralidade: tópicos especiais da Atenção Básica 
 Estudos em Metodologias Qualitativas – Determinação do Processo Saúde-Doença: 

Produção/Trabalho, Território e Direitos Humanos 
 Estudos Sociais sobre Ciência e Risco em Saúde 

 Gestão do Trabalho em Saúde no Contexto de Mudanças 



 Introdução às Práticas Docentes em Saúde Coletiva 
 Leituras em Gênero e Sexualidade Perpassadas pelo Campo Direitos Humanos e Saúde 

 Leituras sobre a Saúde Coletiva e a Reforma Sanitária 
 Medicamentos no Contexto da Saúde Global 
 Métodos e Técnicas de Pesquisa de Processos Políticos  
 Métodos Quantitativos 
 Modelos Estatísticos Aplicados à Saúde Coletiva 

 O Cuidado e suas Dimensões Intangíveis: Subjetividade, Trabalho em Saúde e Intervenções 
Clínicas nos Serviços 

 Organização do Cuidado e Práticas de Saúde 
 Planejamento e Gestão Estratégica em Saúde 

 Produção e Saúde 
 Saúde e Doença: conceitos, história e mediações a partir da literatura 

 Saúde Urbana II. A Cidade Saudável. Planos e Estratégias 
 Saúde, Ambiente e Direitos Humanos: vulnerabilidades 

 Saúde, Trabalho e Direito – Uma trajetória crítica e a crítica de uma trajetória 
 Sociologia da Educação 

 Sociologia do Brasil Contemporâneo 
 Teorias e Modelos de Análise em Políticas Públicas 

 Trabalho, Violência e Saúde: perspectivas contemporâneas  

 
Para conhecimento das datas de início e término das disciplinas de inverno e disciplinas do 2º 
semestre, os interessados deverão acessar a plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br, link 
Programas > Saúde Pública ENSP > Disciplinas).  

              
1. INSCRIÇÃO 

De 13 a 20/06/2018. 

Os candidatos 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. Após o 
preenchimento, o candidato receberá uma mensagem automática confirmando o recebimento 
do Formulário de Inscrição.   

Para as disciplinas de inverno e disciplinas do 2º semestre com exigência de confirmação de 
pré-requisito será exigido do candidato (no ato do preenchimento do Formulário de Inscrição) 
o envio, através do campo de upload, do comprovante do pré-requisito solicitado na ementa 
da disciplina no formato PDF, com no máximo 3MB.    

 
Observações: 

 

1. Será permitida a inscrição em no máximo (02) disciplinas de inverno e (02) disciplinas do 2º 

semestre no âmbito dos três programas, sendo necessário o preenchimento do Formulário de 
Inscrição online para cada uma das disciplinas.  

2. Inscrições de candidatos em disciplinas de inverno e disciplinas do 2º semestre com exigência 
de documento que comprove o pré-requisito sem o envio do referido comprovante e inscrições 

de candidatos que não atendem o perfil da clientela da disciplina não serão aceitas. Nestes casos 
os candidatos serão informados por e-mail, ainda no período de inscrição, do motivo do 

cancelamento sendo permitida a inscrição em outra disciplina com vaga disponível até o dia 
20/06.   

 

 

 

 

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


 

3. O preenchimento do Formulário de Inscrição deverá ser realizado impreterivelmente até às 
23h59 do dia 20/06.  
 

2. CLIENTELA 

Para conhecimento da clientela das disciplinas de inverno e disciplinas do 2º semestre, os 
interessados deverão acessar a Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br, link Programas > Saúde 

Pública ENSP > Disciplinas) e observar atentamente a clientela mencionada no campo 
Candidatos Externos. Nem todas as disciplinas ofertadas aceitam candidatos externos e algumas 

só os aceitam sob determinados critérios. 

 
Nas disciplinas de inverno e disciplinas do 2º semestre que aceitam uma clientela mais ampla 
de candidatos externos (conforme especificado na ementa de cada uma), as vagas são ocupadas 
segundo a seguinte ordem de prioridade: 
 

1. alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu da ENSP/FIOCRUZ; 

2. alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu da FIOCRUZ; 
3. alunos de outros de pós-graduação stricto sensu de instituições públicas e/ou privadas; 

4. graduados. 
 

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. A documentação dos candidatos 
em disciplinas de inverno e daquelas do 2º semestre com exigência de comprovação de pré-
requisito será analisada pelo professor responsável. Caso haja mais candidatos do que vagas nas 
disciplinas, a análise da solicitação também será realizada pelo professor responsável  que irá 
considerar o Currículo Lattes do candidato e a justificativa. A seleção será realizada entre os dias 
21 e 22/06. 

Resultado: No dia 21/06 será disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br, link 
Inscrição > Saúde Pública ENSP > Seleção) a relação preliminar dos candidatos selecionados, e 
em 27/06 a relação final dos candidatos selecionados.   

 
4. MATRÍCULA 

O candidato selecionado será automaticamente matriculado nas disciplinas. Em caso de 
desistência, o mesmo deverá entrar em contato no dia 28/06 com o Serviço de Gestão Acadêmica 
da ENSP (SECA) através de mensagem eletrônica para o secaexterno@ensp.fiocruz.br e 
identificar a disciplina em que foi selecionado.   
 

No dia 28/06, e a depender da lista de candidatos selecionados, podem ser convocados suplentes 
para o preenchimento das vagas, respeitando a ordem de classificação estabelecida pelo 
professor responsável.   

 
 

5. CERTIFICAÇÃO 
 

Será fornecida Declaração de Conclusão da disciplina para os alunos 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). 

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
mailto:secaexterno@ensp.fiocruz.br

