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MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 
02/2017 - CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA 

Turma RET-SUS Nacional – Turma Sul e Sudeste – 2016/17 
 
A Direção da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fiocruz comunica a 
abertura do processo de seleção pública para a RET-SUS Nacional Turma 2016/17 do 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM 
SAÚDE, para as Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde das regiões Sul e 
Sudeste relacionadas nessa chamada, no período e condições abaixo especificados. 
 
OBJETIVO DO CURSO 

 
Formar, em nível de Mestrado, dirigentes e docentes das Escolas Técnicas do Sistema 
Único de Saúde (ET-SUS) das regiões Sul e Sudeste na área de Educação Profissional 
em Saúde, mediante o aprofundamento das bases teórico-metodológicas que 
fundamentam as políticas de gestão da educação e do trabalho em saúde, na 
perspectiva de potencializar práticas transformadoras para a consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS).  
 
LINHAS DE PESQUISA 
 

1 - Políticas Públicas, Planejamento e Gestão do Trabalho, da Educação e da 
Saúde: o objetivo é compreender o desenvolvimento histórico dessas políticas sociais, 
tendo como enfoque principal as concepções que embasaram as políticas voltadas 
para a educação dos trabalhadores e a saúde da população. Considera os conceitos 
de Estado e sociedade civil e as dinâmicas entre eles, bem como as tendências globais 
da economia e da divisão internacional do trabalho e do conhecimento. Entende que a 
compreensão dos movimentos reivindicatórios e a formação de grupos de interesses 
impõem a análise do processo político global e, portanto, do Estado e das formas de 
organização do poder decisório na sociedade, em comparação com formas 
institucionalizadas de representação de interesses: sindicatos e partidos políticos. São 
consideradas, ainda, as disputas em torno dos projetos nacionais de educação e 
saúde, orientadas por interesses de classe e mediadas pelas características do 
desenvolvimento da economia capitalista em nosso país, conformando culturas e 
sociabilidades cujas normas e valores estão presentes na organização dos sistemas e 
no cotidiano das instituições de ensino e saúde. 

 

2 - Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde: o objetivo é compreender a crise 
do modelo taylorista-fordista combinado ao keynesianismo, que tem promovido 
mudanças que também se expressam, com especificidades, no trabalho em saúde e no 
trabalho da educação na saúde. Trata-se de reconhecer que o novo modo de operar o 
trabalho por meio da reestruturação produtiva, busca na desregulamentação das 
relações de trabalho uma forma de contornar o desemprego e, ao mesmo tempo, 
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garantir a acumulação. A gestão do trabalho em saúde é pautada pela introdução de 
novas tecnologias de base física e organizacional e chamada a responder à crescente 
precarização do trabalho em saúde. Na educação, o sentido político e pedagógico da 
organização do trabalho é substituído pelo gerencial-administrativo. Procura desvelar 
também as contradições, tensões e ambiguidades existentes entre um modelo de 
gestão com resquício do taylorismo-fordismo que convive com o novo modelo, baseado 
na flexibilização, trabalho precário, etc., e, a partir daí, pensar modelos de gestão com 
possibilidade de transformação e instituição da organização do trabalho no serviço de 
saúde e na escola, que atendam qualificadamente a população a partir de um sistema 
público de saúde e de educação. 

 

3 - Concepções e Práticas na Formação dos Trabalhadores de Saúde: o objetivo é 
superar os modelos de formação de trabalhadores em saúde restritos aos treinamentos 
em serviços, o que impele ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas que 
facilitem a apropriação e transmissão do conhecimento e possibilitem questionar as 
condições de trabalho. A crítica ao modelo de treinamento como instrumento 
subordinado ao fazer pragmático e imediato, por um lado, e ao ensino transmissivo do 
conteúdo descolado da realidade dos serviços, por outro, é a base para a construção 
de novas perspectivas pedagógicas adotadas na educação dos trabalhadores em 
saúde a partir da década de 1980. Portanto, nesta linha de pesquisa estudam-se, na 
perspectiva histórica, as concepções teórico-metodológicas que embasam projetos e 
práticas político-pedagógicas de educação de trabalhadores em saúde, bem como a 
práxis desses projetos e práticas. Nesse sentido, busca compreender as razões e as 
concepções que orientam a apropriação, pela área da saúde, de teorias e conceitos da 
área da educação. 

 
1. DA ESTRUTURA, REGIME E DURAÇÃO DO CURSO: 
  
O Curso tem duração mínima de 18 (dezoito) e máxima de 24 (vinte e quatro) meses, 
incluindo a qualificação e a defesa de dissertação de mestrado, sendo organizado em 
momentos de concentração e de dispersão, ambos computados no número total de 
créditos. Nos quatro períodos de concentração, cada um com duração de 15 dias 
(ANEXO 5), serão oferecidas 8 (oito) disciplinas - obrigatórias e eletivas - de forma 
presencial, por meio de aulas expositivas, discussões em grupo e seminários de estudo 
e pesquisa. Os momentos presenciais acontecerão na EPSJV (Rio de Janeiro). O 
período de dispersão se dará no local de origem de cada aluno, e será destinado à 
leitura de textos, à preparação de trabalhos, à elaboração da dissertação do mestrado, 
bem como a outras atividades pertinentes à apropriação, pelos alunos, dos conteúdos 
abordados no momento presencial. As atividades de orientação de dissertação se 
darão tanto no período de concentração, quanto no de dispersão. A carga horária do 
curso perfaz um total de 1440 horas. O Curso segue o regime de número total de 
créditos, de frequência, de aprovação, de desligamento e de oferta de disciplinas e 
atividades obrigatórias previstos no Regulamento do Programa de Pós-graduação da 
EPSJV, disponível no endereço  
http://www.posgraduacao.epsjv.fiocruz.br/upload/Documento/doc_110.pdf.  

http://www.posgraduacao.epsjv.fiocruz.br/upload/Documento/doc_110.pdf
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Contudo, dada a especificidade da oferta da presente chamada, não estão previstos: a 
transferência de estudantes de outros cursos; o cancelamento de inscrição em uma ou 
mais disciplinas ou atividades; o trancamento de matrícula; a inscrição de alunos de 
outros programas de Pós-graduação em disciplinas ou atividades.  
 
1.2. Público-alvo:  
 
O curso se destina a profissionais que exerçam funções de gestão e docência nas 
Escolas Técnicas do SUS das regiões Sul e Sudeste (exceto para o Centro de 
Formação de Recursos Humanos para o SUS-SP de Araraquara - CEFORSUS/SP - e 
para o Centro Formador de Pessoal para Saúde de São Paulo, contempladas em edital 

anterior) na área de Educação Profissional em Saúde, preferencialmente servidores 
públicos que não possuam título de mestrado, sejam portadores de diploma de nível 
superior de graduação, e estejam interessados em aprofundar conhecimentos no 
campo da educação profissional em saúde. 
  

1.2.1.Lista de escolas contempladas nesta chamada pública 

Escola Estado 

Núcleo de Educação e Formação em Saúde da SES/ES ES 

Escola Técnica e Formação Profissional de Saúde Professora Ângela Maria 
Campos da Silva (ETSUS Vitória) 

ES 

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) MG 

Centro de Educação Profissional e Tecnológica/ Escola Técnica de Saúde- 
Unimontes 

MG 

Centro Formador de RH Caetano Munhoz da Rocha PR 

Escola de Formação Técnica em Saúde Enfermeira Izabel dos Santos RJ 

Escola Estadual de Educação Profissional em Saúde do Rio Grande do Sul – 
ETSUS-RS 

RS 

Escola de Formação em Saúde - Efos   SC 

Escola Técnica do Sistema Único de Saúde Blumenau – ETSUS Blumenau SC 

Centro Formador de Pessoal para a Área da Saúde de Osasco SP 

Centro Formador de Pessoal para a Saúde - Franco da Rocha SP 

Centro Formador de Pessoal para a Saúde de Assis - Escola Técnica do SUS 
de Assis   

SP 

Centro Formador de RH de Pessoal de Nível Médio para a Saúde – CEFORH 
- Escola de Auxiliar de Enfermagem  

SP 

Escola Municipal de Saúde – EMS / CGP / SMS  SP 
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2. DA TITULAÇÃO 
 
A EPSJV/Fiocruz outorgará diploma de Mestre em Educação Profissional em Saúde 
aos alunos que cumprirem os requisitos do Regulamento do Curso e as disposições 
específicas que constam desta chamada. 
 
3. DA INSCRIÇÃO 

 
As inscrições são gratuitas e serão realizadas online por meio da Plataforma SIGA no 
endereço eletrônico www.sigass.fiocruz.br no período de 28 de novembro a 19 de 
dezembro de 2016 (ANEXO 1). O formulário gerado deverá ser impresso a fim de 
compor a documentação descrita no item 3.1. 
 
A documentação deverá ser postada via sedex até o dia 16 de dezembro de 2016 ou 
entregue até o dia 19 de dezembro de 2016, até as 15h, na Secretaria Escolar da 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz, Av. Brasil, 
4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro, CEP, 21040-360.  

 

Para que a inscrição seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é necessária a 
entrega de toda a documentação exigida dentro do período estipulado e no local de 
inscrição. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 
 
A relação nominal dos candidatos cujas inscrições foram homologadas será divulgada 
na página da EPSJV/Fiocruz no dia 10 de janeiro de 2017.  
 
Dúvidas e questionamentos quanto a esta chamada deverão ser encaminhadas para o 
seguinte email: mestradoretsus@fiocruz.br – (21) 3865-9865; 3865-9801; 3865-9732. 
 
3.1. Documentação 
 

a) Preenchimento de formulário eletrônico disponível na Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br), que posteriormente deverá ser impresso e assinado; 
 
b) 03 (três) fotos 3x4, recentes; 
 
c) Cópias da Carteira de Identidade e do CPF; 
 
d) Cópia frente e verso do Diploma de conclusão de curso de graduação; 

 
d.1) candidatos que não tiverem concluído o curso de graduação poderão se 
inscrever desde que apresentem declaração, firmada pelo órgão competente 
da Instituição de Ensino Superior onde estão matriculados no último período 
do curso, indicando a data prevista para a respectiva conclusão e colação de 
grau, a qual deverá ser anterior ao período de matrícula previsto para os 
candidatos aprovados e selecionados neste processo;  
 

http://www.sigass.fiocruz.br/
mailto:mestradoretsus@fiocruz.br
http://www.sigass.fiocruz.br/
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d.2) candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela 
Instituição de Ensino Superior poderão se inscrever, desde que apresentem 
declaração de conclusão do curso, firmada pelo órgão competente da mesma 
Instituição; 
 
e.3) candidatos portadores de diploma obtido no exterior deverão apresentar 
cópia, frente e verso, do título autenticado por autoridade consular brasileira 
no país de origem do título, acompanhado do respectivo histórico escolar, 
ambos traduzidos por tradutor público juramentado no Brasil e que tenha sido 
validado no Brasil por Instituição credenciada para tal; 

 
e) Cópia do Histórico Escolar completo do curso superior de graduação expedido 
pela Instituição de Ensino Superior (IES); 
 
f) Curriculum vitae no formato Lattes disponível na Plataforma Lattes do CNPq 
(http://www.cnpq.br) atualizado, impresso em 02 (duas) vias; 
 
g) Proposta de trabalho - compatível com os objetivos do curso e da Turma RET-
SUS Sul-Sudeste impressa em 02 (duas) vias assinadas pelo candidato, 
conforme modelo (ANEXO 2); 
 
h) Carta de liberação do candidato assinada pela direção da ET-SUS de origem do 
candidato para a participação neste processo seletivo e comprometimento de 
liberação no caso de aprovação no processo seletivo (ANEXO 3); 
  
i) Termo de compromisso de frequência nas disciplinas ministradas e atividades 
requeridas necessária para a conclusão do curso e titulação, conforme 
regulamento do programa (ANEXO 4). 

 
 
4. DOS REQUISITOS E NÚMERO DE VAGAS 
 
 
Serão oferecidas 26 (vinte e seis) vagas. As vagas serão preenchidas de acordo com a 
classificação final dos candidatos. O Programa reserva-se o direito de não preencher o 
total de vagas oferecido. 
 
 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
5.1. A seleção será efetuada através de 3 etapas: 
 

a) Prova escrita, discursiva, de caráter eliminatório, a ser realizada na ET-SUS de 
origem do candidato. A prova versará sobre temas relacionados à problemática da 
Educação Profissional em Saúde e visará avaliar a capacidade de leitura, 
interpretação, argumentação e expressão escrita do candidato. A prova escrita, 

http://www.cnpq.br/
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identificada apenas pelo número de inscrição do candidato, será avaliada por, pelo 
menos, dois examinadores do corpo docente do programa de Pós-Graduação. 
 
b) Avaliação de proposta de trabalho, de caráter classificatório, que buscará 
identificar sua adequação aos objetivos do curso. 
 
c) Entrevista, de caráter classificatório, com base no Curriculum Lattes e na 
proposta de trabalho, que visará identificar as motivações e as condições do 
candidato para a realização do curso, bem como sua capacidade de dialogar sobre 
o tema de investigação proposto. A entrevista será realizada por meio de 
videoconferência. É de responsabilidade do candidato estar no local e horário 
agendado para a entrevista via teleconferência.  
 

5.1.2. A não participação em qualquer etapa do processo de seleção implicará 
na eliminação do candidato. 
 
5.2. A seleção ocorrerá de acordo com o calendário disposto a seguir.  
 

Calendário da Seleção Turma RET-SUS Sul e Sudeste 2016/2017 

Período de inscrições  
 

     28/11/2016 a 
19/12/2016 

Na página do Sistema Sigass e na 
Secretaria Escolar da EPSJV - Das 9 às 15 
horas 

    28/11/2016 a 
16/12/2016 

Via sedex para a Secretaria Escolar 
 

Resultado da 
Homologação de inscrição 

10/01/2017 
Na página da EPSJV e na página do 
Sigass - A partir das 15 horas 

Prova Escrita 06/02/2017 
Nas ET-SUS de origem do candidato - Das 
10 às 13 horas 

Divulgação do Resultado 
da Prova Escrita 

07/03/2017 
Na página da EPSJV e na página do 
Sigass - A partir das 15 horas 

Requerimento de Recurso 
à Prova escrita 

    08/03/2017 a 
09/03/2017 

Os candidatos deverão preencher, assinar, 
escanear e encaminhar o formulário, 
disponível na página do Programa de Pós-
Graduação, para o email 
mestradoretsus@fiocruz.br 

Resultado do Recurso. 
Divulgação do calendário 
de entrevistas 

10/03/2017 
Na página da EPSJV e na página do 
Sigass - A partir das 15 horas 

mailto:mestradoretsus@fiocruz.br
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Análise de currículo e das 
propostas de trabalho dos 
candidatos aprovados na 
prova escrita 

14/03/2017 Na EPSJV 

Divulgação Calendário das 
Entrevistas 

14/03/2017 
Na página da EPSJV e na página do 
Sigass - A partir das 15 horas 

Entrevistas  
   20/03/2017 a 

24/03/2017   

Em horário a ser definido e divulgado na 
página da EPSJV  e na página do Sigass, 
em acordo com as ETSUS. 

Divulgação do Resultado 
Final 

27/03/2017 
Na página da EPSJV e na página do 
Sigass – A partir das 15:30 horas 

Matrícula 
   17/04/2017 a   

20/04/2017 

Os candidatos aprovados deverão 
preencher e assinar, escanear e 
encaminhar o formulário de matrícula, 
disponível na página do Programa de Pós-
Graduação, para o email 
sescolar@fiocruz.br  

 
5.3. Na realização da prova escrita serão respeitadas as seguintes normas:  
 

5.3.1. O ingresso do candidato ao local de prova far-se-á mediante a 
apresentação do documento original de identidade, com foto, ou equivalente (carteiras 
expedidas pelos Ministérios Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública ou 
Carteira Nacional de Habilitação). 
 

5.3.2. Não será permitida a entrada do candidato no local de prova portando 
qualquer tipo de aparelhos eletrônicos. 
 

5.3.3. Durante a realização da prova não será permitida espécie alguma de 
consulta ou comunicação entre os candidatos nem a utilização de livros, códigos, 
manuais, impressos ou quaisquer anotações.  
 
 5.3.4. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
Provas escritas a lápis não serão corrigidas. 
 

5.3.5. O ingresso de candidatos ao local da prova posteriormente ao horário de 
início poderá ser admitido enquanto nenhum outro candidato tiver se retirado do 
mesmo local.  
 

5.3.6. Sob nenhuma hipótese o atraso de qualquer candidato será compensado.  
 
5.3.7. Os três últimos a concluírem a prova assinarão a ata de realização de 

prova, deverão rubricar junto com o professor responsável o envelope lacrado 

mailto:sescolar@fiocruz.br
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contendo todas as provas e deixarão o local simultaneamente. No caso de haver 
apenas dois candidatos, ambos deverão deixar o local simultaneamente.  
 
5.4. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada de prova. 
 
5.5. O não cumprimento das normas estipuladas nesta chamada para seleção pública 
implicará a exclusão do candidato. 
 
6. DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 

a) Será considerado habilitado na prova escrita dissertativa o candidato que obtiver 
nota mínima 7,0 (sete); 
 
b) O candidato habilitado na prova escrita será submetido às demais etapas 
classificatórias, às quais serão atribuídas notas de 0 a 10. 
 
c) Dos resultados das etapas do processo seletivo será extraída a média final 
ponderada obtida pelo candidato, com peso 04 (quatro) para a prova escrita, peso 
03 (três) para a avaliação da proposta de trabalho e peso 03 (três) para a 
entrevista; 
 
d) Para ser classificado o candidato deverá obter média final ponderada igual ou 
superior a 7,0 (sete);  
 
e) Em caso de empate entre os candidatos, a classificação será decidida com base 
nos seguintes critérios: 
• maior nota na avaliação da prova escrita;  
• maior nota na avaliação da entrevista; 
 
f) A classificação final será divulgada em ordem decrescente das médias finais 
obtidas pelos candidatos. 

 
7. DA MATRÍCULA  
 
7.1. Os candidatos aprovados e selecionados deverão preencher, assinar, escanear e 
encaminhar, para o email sescolar@fiocruz.br, o formulário de matrícula, disponível na 
página do Programa de Pós-Graduação, no período de 17 a 20 de abril de 2017. 
 
7.2. A documentação enviada à Secretaria Escolar da EPSJV para fins de inscrição no 
processo seletivo será utilizada para fins da matrícula. 
 

7.2.1. Os candidatos aprovados e selecionados que não haviam concluído o 
curso de graduação no ato da inscrição no processo seletivo deverão, neste momento, 
apresentar os seguintes documentos: 

 
a) cópia frente e verso do diploma de conclusão de curso de graduação ou, no 
caso de este não ter sido, ainda, expedido pela Instituição de Ensino Superior, 

mailto:sescolar@fiocruz.br
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declaração de conclusão do curso, firmada pelo órgão competente da referida 
Instituição; 
 
b) cópia do Histórico Escolar completo do curso expedido pelo órgão competente 
na Instituição de Ensino Superior onde concluiu o curso. 

 
7.2.2. Ao final do curso, atendidos todos os pré-requisitos para a obtenção do 

título de Mestre em Educação Profissional em Saúde, a emissão deste será 
condicionada à apresentação do diploma de conclusão do curso de graduação, bem 
como ao cumprimento de todas as demais e eventuais exigências advindas dos setores 
da EPSJV/Fiocruz.  

 
7.3. Serão considerados desistentes os candidatos aprovados e selecionados que:  
 

a) não realizarem a matrícula no período previsto;  
b) realizarem a matrícula e não comparecerem ao primeiro módulo de aula sem 

qualquer justificativa. Tal justificativa deve ser apresentada à Secretaria Escolar 
previamente ao início das aulas ou, no máximo, até o primeiro dia útil da 
segunda semana de aula.  

 
8. DA RECLASSIFICAÇÃO  
 

Reclassificação 02/05/2017 
Com matrícula em 

03/05/2017 via email 
sescolar@fiocruz.br   

 
 
 
9. PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO 

 
As despesas com deslocamento e diárias dos alunos aprovados e matriculados, 

durante o período do curso, serão custeadas com recursos provenientes da Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES), 
exceto para os alunos aprovados residentes na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. 

 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

a) A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas nesta chamada de seleção pública, não sendo aceita 
alegação de desconhecimento. 
 
b) Recursos à prova escrita deverão ser apresentados ao Programa de Pós-
Graduação em formulário próprio disponível na página do Programa, conforme 
calendário de seleção. Os candidatos deverão preencher, assinar, escanear e 

mailto:sescolar@fiocruz.br
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encaminhar o formulário para o email mestradoretsus@fiocruz.br. Os recursos 
serão julgados pela Comissão de Seleção. Não haverá recursos ao resultado final. 
 
c) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à 
disposição dos respectivos interessados para retirada, na Secretaria do Programa 
de Pós-graduação em Educação Profissional em Saúde, por um prazo não superior 
a 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da Seleção. Após esse 
prazo, os documentos restantes serão incinerados. 
 
d) A Comissão de Seleção reserva-se o direito de alterar o calendário, diante de 
circunstâncias que assim o justifiquem, dando ciência aos interessados, 
coletivamente, na página da EPSJV/Fiocruz. 

 
e) Os casos omissos serão decididos, em primeira instância, pela Comissão de 
Seleção; em segunda instância, pelo Colegiado do Programa; e, em terceira 
instância, pela Direção da EPSJV/Fiocruz.  
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ANEXO 1 
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

 
 

O formulário eletrônico para inscrição de candidatos deve ser preenchido on line, 

utilizando unicamente o navegador Internet Explorer, por meio da Plataforma SIGA 

no endereço eletrônico www.sigass.fiocruz.br. Após acessar o sigass, clicar no item 

“inscrição” no canto esquerdo da tela. Em seguida clicar no “Programa Educação 

Profissional em Saúde” e entrar em “iniciar inscrição”. 

Avançar para as telas seguintes por meio das setas na margem inferior das telas ou do 

menu apresentado na margem esquerda das telas. Avançando-se até a tela final, é 

possível salvar os conteúdos inseridos e complementá-los ou alterá-los posteriormente 

ao reingressar no sistema com o mesmo número de passaporte. Todos os campos 

deverão ser preenchidos e não podem conter símbolos/caracteres. Na tela relativa 

ao Plano de Trabalho, o candidato deve inserir um tema do que pretende estudar no 

campo “Título da Proposta”. No campo referente ao “Resumo” deve ser inserida uma 

síntese da Proposta de Trabalho com até 1500 caracteres (com espaços). 

Após a conclusão do processo de preenchimento do formulário, o candidato deverá 

salvar o formulário. Neste momento, o candidato receberá um número de inscrição, 

sendo também encaminhado um e-mail para o candidato, para que o mesmo possa 

conferir a sua inscrição. 

Para imprimir o formulário preenchido você deve clicar no botão “Formulário de 

Inscrição (PDF)” na tela final. 

O formulário preenchido deve ser impresso no formato de documento.pdf. O candidato 

deve assiná-lo, escaneá-lo e encaminhá-lo, juntamente com a documentação exigida 

via correio eletrônico, para mestradoretsus@fiocruz.br. 

  

http://www.sigass.fiocruz.br/
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ANEXO 2 
PROPOSTA DE TRABALHO  

 
A apresentação de uma proposta de trabalho destina-se a possibilitar ao candidato 
expor as questões ou problemas que pretende trabalhar durante o mestrado e como 
pretende fazê-lo. Não se trata ainda de um projeto estruturado que será desenvolvido 
em etapa posterior durante o curso. O roteiro abaixo destina-se a facilitar a exposição 
da sua proposta não devendo ser encarado como um esquema rígido. Utilize no 
máximo 8 (oito) páginas. 
 
 

1. Sobre o programa a ser realizado:  
a) Tópicos de interesse que pretende abordar em seus estudos:  
b) Que questões lhe preocupam para o desenvolvimento de estudo na 
área de Educação Profissional em Saúde? 
c) Assunto ou Tema previsto para a dissertação e disponibilidade para 
desenvolver a proposta: 

 
2. Relevância do estudo para desenvolvimento da área de Educação 
Profissional em Saúde:  
 
3. Atividades em que pretende aplicar o conhecimento adquirido:  
 
1. Informações Complementares:  

 
Ao final da proposta de trabalho insira as seguintes informações. A proposta deverá ser 
assinada pelo candidato. 
 

Nome do candidato: _________________________________________________ 

Local: ____________________________________________________________ 

Data: _____________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

CARTA DE LIBERAÇÃO DO CANDIDATO 
 

 

 

Pela presente carta, concordo com a candidatura de 

____________________________________ ao processo de seleção pública do 

Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saúde e, em caso de aprovação, a 

instituição se compromete a: a) liberar o candidato para participar das atividades 

presenciais do curso na Fiocruz no Rio de Janeiro; b) liberar no momento de dispersão 

o candidato um dia por semana para a realização das leituras obrigatórias e para a 

elaboração dos trabalhos acadêmicos exigidos pelo curso; c) na fase de elaboração da 

dissertação, a partir do 19º mês do mestrado, liberar o candidato por mais um dia por 

semana. 

 

 
Nome: 
__________________________________________________________________ 
 
Instituição: 
__________________________________________________________________ 
 
Titularidade: 
__________________________________________________________________ 
 
Local: 
_________________________________________________________________ 
 
Data: _________________________________________________________________ 
 
Assinatura: 
_________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 
TERMO DE COMPROMISSO  

 
Pelo presente Termo de Compromisso, eu, 

_________________________________________________________________, 

residente e domiciliado(a) na ________________________________________, na 

cidade ______________, no Estado ______________, CEP __________, portador do 

CPF nº _______________, assumo, em caráter irrevogável, os compromissos e 

obrigações que se seguem:  

1. Seguir o curso e obedecer às normas do Regulamento do Curso de Mestrado 

Profissional em Educação Profissional em Saúde;  

2. Dedicar-me às disciplinas e/ou atividades previstas nos momentos de concentração 

e dispersão;  

3. Não interromper o curso, antes de uma justificativa e de obter a prévia autorização 

da Coordenação do Programa e órgão financiador por escrito, após análise do pleito;  

4. Estar ciente de que para a conclusão do curso e titulação de Mestre será exigido um 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência e a totalização de 96 

(noventa e seis) créditos acadêmicos;  

5. Estar ciente do item 9.5.1. do Regulamento do Curso, que trata dos casos passíveis 

de desligamento do Programa. 

 

Ao confirmar o presente Termo, declaro ciência das condições para a participação e 

conclusão do Curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saúde. 

______________________________________________  
Data  
 
______________________________________________  
Assinatura  
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ANEXO 5 
CALENDÁRIO PRELIMINAR DE AULAS PRESENCIAIS 

 
 

Primeiro módulo de aulas 08 de maio a 19 de maio de 2017 

Segundo módulo de aulas 03 de julho a 14 de julho de 2017 

Terceiro módulo de aulas 11 de setembro a 22 de setembro de 2017 

Quarto módulo de aulas 06 de novembro a 17 de novembro de 2017 

 


