CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO SANITÁRIO A DISTÂNCIA
Coordenação: Maria Célia Delduque
O curso é oferta exclusiva para as Secretarias Estaduais de Saúde e Conselho Nacional
de Secretários de Saúde- CONASS
I.

Apresentação

O reconhecimento do direito à saúde no Brasil ocorreu por meio de sua inscrição
no artigo 196 da Constituição Federal de 1988. Tal fato ensejou a criação de inúmeros
desafios para os profissionais e gestores de saúde que passaram a lidar com os fatores
que influem na limitação das competências, na legalidade das medidas ou na atribuição
de responsabilidades, trazendo para cada um desses profissionais e também para o
coletivo a obrigatoriedade de permanente capacitação. O sistema de saúde, no entanto,
não tem sido eficaz na preparação de seu corpo de servidores para os permanentes
desafios que se colocam diante de si. Para a concretização do direito à saúde da
população é preciso também a garantia da oferta dos melhores serviços pelos melhores
profissionais, os mais bem treinados e capacitados.
Desta forma, o curso visa capacitar os servidores das Secretarias de Saúde dos
Estados brasileiros para que possam, de modo seguro e em bases jurídico-legais,
manejar recursos públicos postos à disposição dos estados brasileiros para a detecção da
necessidade de capacitação e a escolha da melhor condução para a contratação de
cursos e treinamento para a melhoria de seus recursos humanos.
II.

Objetivos do Curso

O curso, ofertado na modalidade de educação a distância, contribuirá para a
formação de servidores aptos a: (a) fazer diagnósticos de necessidades de formação em
recursos humanos; (b) desenvolver ações dirigidas ao cumprimento legal para a
execução de recursos para a capacitação; (c) formular, executar e avaliar projetos de
capacitação; (d) ter uma atuação mais confiante e em bases jurídico-legais no trato das
finanças públicas.
III.

Estrutura Curricular
Disciplinas

Módulo

Módulo
Módulo
Módulo

Módulo
Módulo

UNIDADE DE APRENDIZAGEM I
PRÁTICO-PRESENCIAL
I – Oficinas de Metodologia do Projeto de Intervenção
UNIDADE DE APRENDIZAGEM II
TEÓRICO-ESTRUTURANTE
I – Políticas Públicas
II – Direito Administrativo Sanitário
III – Planejamento, Gestão e Avaliação
UNIDADE DE APRENDIZAGEM III
TEÓRICO-ESTRUTURANTE
I – Recursos Humanos e Gestão do Trabalho
II - Programação, Elaboração e Execução Orçamentária

Carga
Horária
10
10
120
30
60
30
135
30
60

Módulo III – Elaboração e Gestão de Projetos
UNIDADE DE APRENDIZAGEM IV
TEÓRICO-PROPOSITIVO
Módulo I – Direito Administrativo Sanitário II
Módulo II – Direito Administrativo Sanitário III
Módulo III – Mediação Sanitária
UNIDADE DE APRENDIZAGEM V
PRÁTICO-VIRTUAL
Módulo I – Oficinas de Licitação e Contratos
UNIDADE DE APRENDIZAGEM VI
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO
Módulo I – Atividades de desenvolvimento do TCC
TOTAL
IV.

45
90
30
30
30
10
10
60
60
425

Clientela

O curso é voltado exclusivamente para profissionais detentores de nível superior e
vínculo permanente na Administração Pública, lotados nas Secretarias Estaduais de
Saúde e profissionais de nível superior do CONASS.
V.

Vagas

Serão oferecidas 160 (cento e sessenta) vagas no curso.
VI.

Carga Horária, Início e Término do curso

Carga horária total: 425 h/a
Carga horária para TCC: 60 h
Início do curso: 24/08/2015
Término do curso: 26/08/2016
Momentos presenciais: 2 (dois)
VII.

Local das Aulas Presenciais

Fundação Oswaldo Cruz Brasília
Endereço: Fiocruz Brasília, Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba
A, SG 10 - Bloco Educacional – Brasília/DF
VIII. Inscrição
Período: 04 de maio a 26 de junho de 2015
 Para solicitar a inscrição o candidato deve preencher o Formulário Eletrônico de
Inscrição disponível na Plataforma SIGA.
 Para acessar a Plataforma SIGA: www.sigals.fiocruz.br
Todas as informações referentes às inscrições estarão disponíveis no site da Plataforma
Siga (www.sigals.fiocruz.br). Clicar em “inscrição” localizada na coluna da esquerda,

depois em “modalidade a distância” e em seguida “categoria Especialização”. Escolha a
unidade “Escola Fiocruz de Governo - EFG” e clique duas vezes em cima do nome do
curso de Especialização em Direito Sanitário a Distância. A Chamada de Seleção do curso
aparecerá e na mesma tela encontra-se um botão azul “Iniciar Inscrição”. Vale
ressaltar que somente com o navegador Internet Explorer é possível o acesso à
Plataforma Siga.
 Ao inscrever-se, o candidato estará reconhecendo a sua aceitação das normas
estabelecidas neste Edital.

IX.

Seleção

A seleção dos candidatos será realizada pelas Secretarias de Saúde com a cooperação do
CONASS.

X.

Matrícula

Os candidatos indicados deverão efetuar a matrícula no período de 08 de julho a 18 de
agosto de 2015, mediante o encaminhamento à Secretaria Acadêmica da Fiocruz
Brasília, pessoalmente ou via postal (SEDEX), dos seguintes documentos:
Documentação:


Formulário Eletrônico de Inscrição disponível na Plataforma SIGA;



Curriculum vitae atualizado;



Cópia autenticada e legível da Carteira de Identidade em que conste o campo
naturalidade (frente e verso).



Cópia autenticada e legível do CPF (frente e verso).



Cópia autenticada e legível do diploma de graduação ou outro de maior grau
(frente e verso na mesma folha).



Cópia autenticada e legível do Histórico Escolar de graduação ou outro de maior
grau (frente e verso na mesma folha).



Uma fotografia 3x4 recente.



Cópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação
à documentação apresentada.



Termo de compromisso (anexo)



Carta de Anuência (anexo)

Observações:
 A matrícula poderá ser feita pessoalmente, na Secretaria Acadêmica da Fiocruz
Brasília, ou via postal.
No caso de matrícula via postal, deverá ser realizada exclusivamente via SEDEX, e a
postagem deve ocorrer até a data limite do prazo de matrícula, contendo a
documentação completa exigida. A exigência do SEDEX é para garantir a entrega da
documentação dentro de um prazo hábil para finalização do processo de matrícula.
A correspondência deverá ser encaminhada para:
Fundação Oswaldo Cruz Brasília
Secretaria Acadêmica (aos cuidados de Ágda Sampaio)
Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro,Gleba A, SC 4
CAIXA POSTAL 04311
CEP: 70910-900
Brasília – DF
 Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, matrícula com documentação incompleta.
 As matrículas poderão ser feitas por procuração particular.
 As cópias dos documentos de matrícula deverão ser autenticadas em cartório.
XI.

Certificação

Os alunos do curso de Especialização em Direito Sanitário a Distância que cumprirem
todos os requisitos necessários à aprovação no curso, conforme as regras estabelecidas
no projeto pedagógico receberão o certificado de Especialista em Direito Sanitário
emitido pela Escola Fiocruz de Governo.
Para ser aprovado, o cursista deverá ter, no mínimo, 75% de aproveitamento nas
atividades online e presencial e obter média mínima de 7,0 (sete) no trabalho de
conclusão de curso.
XII.

Endereço da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz Brasília

FIOCRUZ BRASÍLIA
Secretaria Acadêmica – SECAD
Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro
Gleba A, SG 10
Bloco Educacional
70904-970 Brasília / DF
E-mail: secad@fiocruz.br
Horário de atendimento ao público: De segunda a sexta-feira das 8h às 12h; 13h às 18h.
Homepage: http://www.fiocruzbrasília.fiocruz.br
Telefone: (61) 3329-4667
Programa de Direito Sanitário – PRODISA
Telefones: 3329 – 4746/4744 e-mail: prodisa@fiocruz.br

