ATUALIZAÇÃO EM “COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
DESENVOLVIMENTO: ESPECIFICIDADES DA ÁREA DA SAÚDE” - 2016
CURSO

DE

PARA

O

Coordenação: José Paranaguá de Santana

Chamada para seleção de candidatos para o curso de Atualização em “Cooperação

Internacional para o Desenvolvimento: Especificidades da Área da Saúde” – 2016 da Escola
Fiocruz de Governo – EFG.
I.

Apresentação

Ao longo dos últimos anos, o Nethis tem contribuído para a capacitação permanente dos
profissionais de saúde, bioética e relações internacionais, que atuam na cooperação
internacional, como agente de transformação social, de forma a detectar os problemas e
buscar soluções originais e criativas.
Entre 2012 e 2015, o núcleo ministrou seis cursos de atualização, quatro cursos em congressos
e uma disciplina no Mestrado Profissional em Políticas Públicas em Saúde, da Escola Fiocruz de
Governo (EFG/Fiocruz Brasília).
A Escola Fiocruz de Governo é parceira do Nethis desde 2012, quando o primeiro curso de
atualização foi realizado, em conjunto com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo (USP). A partir de então, o Nethis realiza pelo menos um curso por ano.
II.

Objetivos do Curso

Geral:
Aprofundar reflexões sobre processos de cooperação entre países na área de saúde, com uma
abordagem interdisciplinar das dimensões conceituais, políticas e operacionais de três esferas
de saber e práticas – saúde pública, bioética e relações internacionais – adotando como chave
de abordagem a tríade conceitual desigualdade-desenvolvimento-cooperação.
Específicos:

1. Relacionar saúde, ambiente e desenvolvimento, tendo por referência as políticas
internacionais.
2. Explorar a cooperação internacional em saúde como parte das práticas de cooperação
para o desenvolvimento a partir de meados do século XX.
3. Problematizar o entendimento da cooperação internacional como promotora do
desenvolvimento e da redução das desigualdades.
III.

PROGRAMAÇÃO DO CURSO

Data

Programação

Professores/Convidados

23/03
08h30 às
12h30

Abertura do curso
Apresentação dos participantes
(expectativas)
e
da

José Paranaguá de Santana
(Nethis/Fiocruz)
Roberta de Freitas Campos

04h/a

Avenida L3 Norte. Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A. CEP: 70910-900 - Telefax: (61) 3329-4501

programação
(conteúdo
e
metodologia)
A cooperação internacional:
referenciais
doutrinários
e
processos reais (o “círculo de
fogo”)
06/04
8h30 às
12h30
14/04
8h30 às
12h30

Agenor Álvares (SE/MS)
Saúde na Agenda 2030
Cooperação
Internacional,
Desenvolvimento e Regulação
em Saúde

12/05
08h30 às
12h30

Seminários de grupo I e II

19/05
8h30 às
12h30

Desigualdades
Internacionais
em Saúde: situações e desafios

23/06
8h30 às
12h30

Saúde Pública e Ciência
Translacional:
sinergia
ou
antagonismo

23/03 a
29/06

Atividades à distância

29/06
08h30 às
12h30

Seminários de grupo III e IV
Encerramento

IV.

(Nethis/Fiocruz)

Paulo Buss (Cris/Fiocruz)

04h/a

Jarbas Barbosa (Anvisa)

04h/a

José Paranaguá de Santana
(Nethis/Fiocruz)

04h/a

Roberta de Freitas Campos
(Nethis/Fiocruz)
Gerson Penna
(Fiocruz/Brasília)
04h/a
Maurício Barreto
(CPqGM/Fiocruz e
ISC/UFBA)
Isaac Roitman (Núcleo nFuturos/UnB)
04h/a
Carlos Morel
(CDTS/Fiocruz)
José Paranaguá de Santana
(Nethis/Fiocruz)
Roberta de Freitas Campos
(Nethis/Fiocruz)
José Paranaguá de Santana
(Nethis/Fiocruz)
Roberta de Freitas Campos
(Nethis/Fiocruz)

17h/a

04h/a

Público alvo

Profissionais que atuam em organismos nacionais e internacionais, governamentais ou do
setor privado, relacionados direta ou indiretamente à cooperação internacional, bem como
docentes, alunos e pesquisadores das áreas de saúde, bioética e relações internacionais.

V.

Vagas

Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas gratuitas ao público.
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VI.

Estrutura, Regime e Duração

Carga horária total do curso: 45 horas, sendo 28 horas presenciais e 17 horas a
distância.
Início: 23/03/2016
Término: 29/06/2016

CRONOGRAMA DAS AULAS
23/03 (08h30 -12h30)
06/04 (08h30-12h30)
14/04 (08h30-12h30)
12/05 (08h30-12h30)
19/05 (08h30-12h30)
23/06 (08h30-12h30)
29/06 (08h30-12h30)
VII.

Local das Aulas

Escola de Governo em Saúde de Brasília
Endereço: Fiocruz Brasília, Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Gleba A, SG 10 - Bloco Educacional – Brasília/DF
VIII. Período de Inscrição: de 22 de fevereiro a 08 de março de 2016

8.1. – Período de recebimento das inscrições: As solicitações de inscrição dos candidatos serão
recebidas de 22 de fevereiro a 08 de março de 2016 em ENVELOPE LACRADO.
8.2 – Local e horário: O envelope deverá ser depositado na Secretaria Acadêmica-SECAD da
Escola Fiocruz de Governo, localizada na Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy
Ribeiro, Gleba A, SC 4, Brasília/DF, das 08h às 12h e das 13h às 17h.
8.3 – Procedimentos para inscrição: a inscrição no processo seletivo compreende duas etapas.
A 1ª etapa consiste no preenchimento online do formulário eletrônico de inscrição, disponível
na Plataforma SIGALS, no endereço eletrônico www.sigals.fiocruz.br, link
Inscrição>Presencial>Atualização em Cooperação Internacional para o Desenvolvimento:
Especificidades da Área da Saúde>Escola Fiocruz de Governo – EFG.
A 2ª etapa é referente ao depósito do envelope lacrado, contendo a documentação exigida no
item 8.5, na Secretaria Acadêmica – SECAD da Escola Fiocruz de Governo – EFG. Fora do
envelope deverá constar, apenas, “Inscrição Processo de Seleção para o Curso de Atualização
em Cooperação Internacional para o Desenvolvimento: Especificidades da Área da Saúde” –
2016 e o nome do candidato”.
8.4 – As solicitações de inscrições enviadas via Correios que chegarem após 08/03/2015 não
serão consideradas.
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8.5 Documentação para inscrição:
•

Formulário Eletrônico de Inscrição impresso, disponível na Plataforma SIGALS.

•

Curriculum vitae atualizado.

•

Carta de intenção.

Observações:
a.
b.

A inscrição no formulário eletrônico poderá ser feita pessoalmente na Secretaria
Acadêmica da Fiocruz Brasília.
No caso de entrega de documentação para inscrição via postal, deverá ser realizada
exclusivamente via SEDEX10, e deverá chegar à Secretaria Acadêmica até o dia
08/03/2016, contendo a documentação completa exigida. A exigência do SEDEX10 é
para garantir a entrega da documentação dentro de um prazo hábil para a inclusão da
inscrição. A correspondência deverá ser encaminhada para:
Fundação Oswaldo Cruz Brasília
Secretaria Acadêmica
Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, SC 4
CAIXA POSTAL 04311
CEP: 70910-900
Brasília – DF

c.

Não será aceita, sob nenhuma hipótese, inscrição com documentação incompleta.

d.

Os candidatos são responsáveis pela legibilidade dos documentos apresentados.

e.

A documentação apresentada pelos candidatos selecionados não será devolvida.

f.

Ao inscrever-se na seleção, o candidato estará reconhecendo a sua aceitação das
normas estabelecidas nesta Chamada.
Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) a relação com os nomes dos candidatos
selecionados. Não serão fornecidas informações por telefone.
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 “Presencial” e em seguida “categoria Atualização”. Escolha a
unidade “Escola Fiocruz de Governo - EFG” e clique duas vezes em cima do nome do
Curso em Cooperação Internacional para o Desenvolvimento: Especificidades da Área
da Saúde. A Chamada de Seleção do curso aparecerá e na mesma tela, por meio de
um botão azul “Iniciar Inscrição”. Vale ressaltar que somente com o navegador
Internet Explorer é possível o acesso à Plataforma Siga.
Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso.

g.
h.
i.

j.

IX.

Seleção

A seleção dos candidatos será realizada de 09 a 11 de março de 2016, mediante
análise do curriculum vitae e da carta de intenção, conforme critérios e pontuação a
seguir indicados. Na hipótese de igualdade de pontos na classificação, para fins de
desempate, terá preferência, sucessivamente, o(a) candidato(a): a) com maior
nota na Análise de currículo; b) com maior número de pontos na Carta de
Intenções.
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Carta de intenção (entregue no ato da inscrição): até 04 (quatro) pontos,
considerando os seguintes itens:
Formato: A4 (21,0x29,7cm) letras na cor preta, fontes Times New Roman ou Arial,
tamanho 12. Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm, direita 2cm.
Parágrafo com recuo de 2cm.
• Capacidade de síntese (o texto não deve ultrapassar duas páginas);
• Correlação entre a experiência acadêmica e profissional na área do curso,
bem como perspectivas de seu aproveitamento na atual inserção
profissional;
• Motivação central para participar do curso;
Avaliação de currículo: até 6 (seis) pontos, considerando os seguintes itens:
•
•

Atividades profissionais relacionadas à área do curso: até 4 (quatro)
pontos;
Participação em eventos profissionais e científicos relacionados à área do
curso: até 2 (dois) pontos.

X.

Recursos

Não caberá recurso à Comissão de Seleção sob qualquer pretexto de nenhuma das avaliações
realizadas.
Casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção do Curso.

XI.

Resultado Final da Seleção: 14 de março de 2016

O resultado final será divulgado no site da Plataforma Siga (www.sigals.fiocruz.br)
link
Inscrição>Presencial>Atualização
em Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento: Especificidades da Área da Saúde>Escola Fiocruz de Governo – EFG.
Não serão fornecidas informações por telefone.
Observação:
A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados ficará disponível na
Secretaria Acadêmica - SECAD para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado final
da seleção.

XII.

Matrícula

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 15 a 18 de
março de 2016, mediante o encaminhamento à Secretaria Acadêmica da Fiocruz
Brasília, pessoalmente ou via Correios por SEDEX 10, de todos os documentos
exigidos, listados abaixo:
• Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na
mesma folha). Os candidatos que ainda não possuem Diploma de Graduação
deverão apresentar declaração de conclusão de curso, informando data da
colação de grau, já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e
assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período de 02
anos anteriores à data de divulgação do presente documento. Neste caso,
será necessária a apresentação de declaração em que também constem a
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•
•
•
•

Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua publicação no Diário
Oficial da União. No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no
exterior, deverá apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente
revalidado no Brasil.
Fotocópia autenticada e legível da Carteira de Identidade em que conste o
campo naturalidade (frente e verso).
Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso).
Uma fotografia 3x4 recente.
Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome
em relação ao diploma de graduação.

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca.
Observação:
a.
As Cópias autenticadas em cartório podem ser substituídas por cópias autenticadas por
um servidor público ou por cópias simples desde que seus originais sejam
apresentados para conferência na Secretaria Acadêmica da Fiocruz.
b.
Para que a matrícula seja homologada é necessário que a data de postagem de toda a
documentação exigida seja até o dia 17/03/2016. Inscrições com documentação
incompleta ou postada após o dia 17/03/2016 não serão aceitas.

XIII. Certificação
A Fiocruz Brasília emitirá certificado de participação aos alunos que tiverem
aproveitamento satisfatório no curso, e frequência mínima de 75% (setenta e cinco
por cento) nas disciplinas.
XIV.

Bolsas de Estudo e Hospedagem

A FIOCRUZ BRASÍLIA não oferece bolsas de estudo.
A FIOCRUZ BRASÍLIA não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de
outros estados ou países.
XV.

Disposições Gerais

XV.I. Será excluído, sumariamente, do processo de seleção o(a) candidato(a) que:
a) Deixar de atender a qualquer solicitação por parte da Comissão de Seleção;
b) Praticar ato de incorreção ou descortesia verbal, escrita ou de qualquer
outra forma com qualquer examinador, executores, seus auxiliares ou
autoridades incumbidas da realização das diversas etapas da seleção;
c) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em qualquer das
etapas de seleção;
d) Deixar de apresentar a documentação requerida.
e) Enviar documentos para inscrição/matrícula fora dos prazos estabelecidos na
Chamada Pública.
XV.II. Havendo desistência de candidato(a)s convocado(a)s, será facultada à
Coordenação do Curso substituí-los, convocando novo(a)s candidato(a)s, com
classificação imediatamente posterior, para provimento das vagas previstas nesta
Chamada Pública.
XV.III. Os documentos em outras línguas, que não o português, deverão ser
traduzidos por tradutor oficial, atendida a legislação nacional aplicável.
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XV.IV. A documentação do(a)s candidato(a)s não aprovados permanecerá na
Secretaria Acadêmica da Escola Fiocruz de Governo e poderá ser retirada por um
período de até 2 (dois) meses após a divulgação do resultado final. Findo este
período, a documentação será inutilizada.
XV.V. Casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção do Curso.

XVI.

Endereço para envio da documentação/Outras informações

FIOCRUZ BRASÍLIA
Escola de Governo em Saúde de 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) 3329-4541
Brasília, 22 de fevereiro de 2016.

José Paranaguá de Santana
Coordenador
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