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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

EDITAL N.º 01/2018_02 – Prorrogação e erratas 

 
 A Universidade Federal do Pará torna público que será realizado na cidade de Belém-PA SELEÇÃO 

PARA A 4ª TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, a ser promovido pela 

Faculdade de Enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde. 

 

1- Objetivo do Curso 

        OBJETIVO GERAL 

 Qualificar profissionais da área de saúde em Ações de Saúde Coletiva, como forma de otimizar as 

capacidades de agir e interagir com o coletivo. 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compreender o arcabouço jurídico-normativo-político do Sistema Único de Saúde-SUS; desenvolver 

capacidades individuais e de equipe para o trabalho, com enfoque em um novo modelo assistencial; 

compreender que impactos, seus atos profissionais, terão direta ou indiretamente sobre a população. 

 

2- Clientela 

 Profissionais de saúde e áreas afins, que atendam aos seguintes critérios (alterado para 

Profissionais de nível Superior de qualquer área): 

 a) dispor de tempo para realizar o curso; 

 b) estar envolvido em atividade de Saúde Coletiva ou demonstrar interesse em dedicar-se às 

atividades de Saúde Coletiva. 

 

3- Inscrição 

  As inscrições ao Curso, com emissão de boleto para pagamento serão efetuadas no período de 01 a 

31/Dezembro/2018 (prorrogado de 01/Janeiro/2019 a 28/Fevereiro/2019) no site da FADESP 

(www.fadesp.org.br), com entrega dos documentos na Secretaria de Pós-Graduação do ICS/UFPA, Av. Gen. 

Deodoro, N.º 01, Umarizal, CEP 66.050-160, Belém-PA e a inscrição acadêmica realizada no site da UFPA 

(https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/home.jsf). 

Maiores informações pelo telefone (91) 3201 6843. 

Taxa de inscrição: R$ 100,00 (Cem reais), a ser arrecadada conforme procedimento de inscrição on line 

através do site da FADESP. 

 

4- Documentação necessária: 

1- Formulário de inscrição preenchido;  

2- Cédula de identidade e CPF (cópias); 

3- 01 foto 3X4; 

         4- Diploma de graduação em Enfermagem e/ou áreas afins, (alterado para Diploma de 

Graduação de qualquer Curso); 
5- Prova de quitação com o Serviço Militar para os candidatos brasileiros do sexo masculino; 

6- Titulo de eleitor, no caso de ser brasileiro comprovar em estar em dia com as obrigações 

eleitorais; 

7- O candidato deverá declarar que estar de pleno acordo com as normas contidas no presente 

Edital. 

8- Pagamento da taxa de inscrição. 

9- Curriculum vitae (Lattes) 
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Observações 

o Para que sua inscrição seja homologada é necessário o envio de toda a documentação 

exigida. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. Esta documentação 

deverá ser encaminhada até o último dia da inscrição. 

o Não haverá inscrição adicional ou fora do prazo. 

o Para as inscrições feitas por via postal será considerada a data de postagem. 

o Não é de responsabilidade da organização do concurso eventual extravio da remessa postal 

pelos correios. 

 

5- Vagas 

   Serão oferecidas 50 vagas: 

 - 35 para a comunidade em geral 

 - 15 Bolsas integrais  

A concessão das bolsas dar-se-á mediante processo seletivo, conforme critérios abaixo.  

1. 07 Bolsas para Servidores Docentes e/ou Técnico-Administrativos pertencentes ao quadro de 

pessoal efetivo da Universidade Federal do Pará, até o limite do número de vagas; 

2. 08 Bolsas para candidatos, com até dois anos de formados, com o seguinte perfil: De 

comprovada carência financeira, com renda familiar de até 2,0 salários mínimos, oriundo de 

Faculdade Pública ou de Faculdade Privada com concessão de Bolsa parcial ou Integral e não 

possuir atualmente de Bolsa de Estudos na UFPA ou outra IES Pública. 

 

A)- PROCESSO SELETIVO PARA CANDIDATOS A BOLSA 

Etapas do processo seletivo de Bolsas: 

1- Prova escrita de conhecimento especifico na área da enfermagem em Saúde Coletiva. Aprovação do 

candidato será representada por nota igual ou superior a 6,0 (eliminatória); 

2- O preenchimento das vagas seguirá a ordem de classificação dos candidatos e após o de maior idade. 

 

B)- PROCESSO SELETIVO PARA OS DEMAIS CANDIDATOS, caso haja número de candidatos inscritos 

maior que o número de vagas:  

 Entrevista; 

 O preenchimento das vagas seguirá a ordem de classificação dos candidatos e em caso de 

empate, ficará o de maior idade. 

 

6- Regime e Duração 

 O curso com carga horária total de 480 horas, em regime presencial, será oferecido através da execução 

de módulos teóricos e práticos mensais com duração de uma semana (Segunda á Sexta) no horário (18 às 22 

horas), de acordo com a carga horária da disciplina, podendo ocorrer aulas e/ou orientações aos sábados, 

num total de 12 Módulos, no período de Fevereiro/2019 a Julho/2020, (alterado para Abril/2019 a 

Setembro/2020). 
 De acordo com o Projeto de Pedagógico do Curso aprovado no CONSEPE/UFPA, para o aluno receber o 

Certificado de Especialista é obrigatório a aprovação em todos os módulos e defesa de Monografia final de 

Curso, apresentada individualmente ou em dupla. Excepcionalmente a defesa da Monografia poderá ser 

prorrogada em até 60 dias, após o Seminário oficial das apresentações. 

     O aluno que comprovar atividades profissionais de pelo menos 02 anos na área da saúde coletiva terão 

seus créditos práticos computados, para efeito de integralização. 

 As atividades em salas de aula serão realizadas na cidade de Belém-PA, na Sala M do Setor de Pós-

Graduação do ICS, sito a Av. Generalíssimo Deodoro, N.º 01, Umarizal. 

7- Comissão Examinadora 

 7.1- A Comissão Examinadora será designada pela Coordenação do Curso e homologada pela Direção do 

Instituto de Ciências da Saúde e será composta por dois membros do Corpo Docente do Curso lotados na 

Faculdade de Enfermagem todos com titulação mínima de Mestre 

 7.2- A Presidência da referida Comissão será do Coordenador do Curso. 

7.3- A comissão examinadora poderá solicitar a cooperação de técnicos de nível superior, quando julgar 

necessário; 
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 8- Local e data da seleção 

- Prova escrita:  08 / 01 / 2019 de 09 às 11 h, (Alterado para 12/Março/2019); 

- Entrevista:  15 / 01 / 2019 de 09 as 18 h, (Alterado para 18/Março/2019); 

   Local: A Prova escrita e as entrevistas serão realizadas no ICS no Setor de Pós-Graduação, na Av. 

Generalíssimo Deodoro, N.º 01, Umarizal, Belém-PA. 

Observações: 

 O candidato só terá acesso ao local da entrevista munido da apresentação do comprovante de 

inscrição e um dos seguintes documentos- a) carteira de identidade; b) carteira de identidade 

profissional. 

 Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que não se apresentar no horário e 

locais estabelecidos no Edital, para a Prova Escrita e Entrevista. 

 Não haverá revisão, segunda chamada ou repetição de Prova Escrita e Entrevista. 

 

9- Da Aprovação e Classificação 

 Para os candidatos que realizarem a prova: 

 Serão aprovados àqueles que obtiverem no mínimo nota 06 na prova escrita. 

 No caso de empate será dada prioridade àquele, que obtiver maior nota na prova escrita e, 

persistindo, ainda, o empate, terá preferência o candidato de maior idade. 

 

10- Da divulgação dos resultados 

 Os resultados serão afixados no site da FADESP e na Secretaria de Pós-Graduação do ICS, no dia 

20/Março/2019. 
 

11- Da Matricula 

 Os recursos serão julgados e homologados até o dia 22/Março/2019, às 16 horas. 

 A data da matricula será realizada no período de 25/Março/2019 a 05/Abril/2019, conforme 

procedimento de matricula on line através do site da FADESP; 

 Os candidatos que não se matricularem até o dia 05Abril/2019, serão considerados desistentes, sendo 

chamados os candidatos subsequentes, obedecendo a ordem de classificação os quais terão 72 horas 

para matricula, seguindo-se chamadas sucessivas, até o início do Curso; 

 O curso terá um custo de 18 parcelas de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), com pagamento até o dia 10 

de cada mês. 

 

12- Do início do Curso 

 O Curso de Especialização terá inicio, com a realização do primeiro módulo no dia 08/Abril/2019, no do 

Setor de Pós-Graduação do ICS, Sala M, a partir das 18 horas. 

 

13- Das considerações finais 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Especialização. 

  Belém, 03 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

  ____________________________________________ 

 Profa. Dra. Márcia Maria Bragança Lopes 

 Coorda. do Curso de Especialização em Saúde Coletiva 

 ICS / UFPA 
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ANEXO – 1 

 

Programa da Prova de Seleção: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Saúde Coletiva e Processo Educativo: 

- Educação permanente em saúde. 

- Educação em saúde. 

- Saúde coletiva 

2 – Política de Saúde: 

- Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes, legislação, Normas Operacionais Básicas. 

- Sistema Municipal de Saúde e a inserção da estratégia do Programa Saúde da Família. 

3 – Epidemiologia, Vigilância em Saúde e Processo saúde-doença: 

- A epidemiologia nos serviços de saúde. 

- O processo saúde-doença, modelos etiológicos e medidas preventivas. 

- Enfoque de risco na atenção a saúde. 

- Medidas de freqüência em saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1- BARATA, R.B. causalidade e epidemiologia. História, Ciências, Saúde, v. IV, n.1, p. 31-49, 

1997. 

2- Barata, R. B. Ética e Epidemiologia. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, V. 12, n. 3. P. 735-

53, Set. Dez. 2005.  

3- BRASIL. Conselho Nacional de Secretário de Saúde. Sistema Único de Saúde – Brasília: 

CONASS, 2007. 

4- BREILH, J.; GRANDA, E. Saúde na sociedade. São Paulo, Instituto de Saúde./ABRASCO, 

1989. p.17-21. 

5- Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica / Fundação Nacional de 

Saúde. 5 Ed. Brasília : FUNASA, 2002. 

6- EGRY, E. Y. Saúde Coletiva: construindo um novo método de enfermagem. São Paulo, Ícone, 

1996. P. 19-65. 

7- Fonseca RMGS; Egry EY. Epidemiologia Social. In: Epidemiologia social. In: Garcia TR; Egry 

EY. (Org.) Integralidade da atenção no SUS e sistematização da assistência de enfermagem. Porto 

Alegre: Artmed, 2010, p1-18 

8- NUNES, E.D. Saúde Coletiva: história de uma idéia e de um conceito. Saúde e Sociedade. V.3, 

n.2, p. 5-21, 1994. 

9- SANTOS, Milton. Silveira , M. Laura. O Brasil: Território e sociedade no início do Século XXI. 

9ª edição: Editora Record, Rio de JaneiroRJ-2006.  

10- SEGRE, M.; Ferraz, F. C. O Conceito de saúde. Ver. Saúde Pública, v. 31, n5, p-538-42, 1997. 

11- Fleury. Sonia. Saúde e Democracia: A luta do CEBES. São Paulo: Lemos Editorial, 1997. 

12- Albuquerque. Maria Ilk Nunes, Carvalho. Eduardo M. Freese, Lima. Luci Praciano. Vigilância 

epidemiológica: conceitos e institucionalização. Rev. bras. saúde materno infantil Recife, 2 (1): 7-

14, jan. - abril, 2002. 
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ANEXO - 2 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINAS DO CURSO 

 

1- Área Temática: Política de Saúde e o Estado Brasileiro. 

  Coordenação da área temática: Wilson Aguiar Filho (ENSP) 

Duração: 30 horas 

Ementa: 

 Estudo da evolução da política de saúde do Brasil, no Pará e no município. Tratar também 

do Sistema Único de Saúde, princípios e diretrizes, arcabouços jurídico-normativo, gestão e 

financiamento. 

Objetivos: 

# Entender a Política de Saúde na Estrutura do Estado Brasileiro; 

# Instrumentalizar quanto ao conceito ampliado de saúde, princípios, diretrizes, arcabouço jurídico-

normativo, organização, gestão e financiamento do SUS 

# Compreender a organização do modelo de Atenção à Saúde no seu município; 

# Entender o Programa de Saúde da Família como estratégia de reorganização do modelo de 

Atenção à Saúde, promovendo mudanças das práticas tradicionais e sua articulação com os níveis 

de maior complexidade no âmbito do Sistema Municipal de Saúde 

 

2- Área Temática: Gestão da Atenção à Saúde no Brasil e nos Serviços de Saúde Coletiva 

Coordenação da área temática: Sandra Helena Isse Polaro (UFPA) 

Duração: 45 horas 

Ementa:  

Estudo dos condicionantes da gestão da Atenção à Saúde no Brasil e nos Serviços de Saúde 

Coletiva; gestão de recursos humanos; humanização nas relações de trabalho nos serviços e ações 

de saúde; estratégias motivacionais, racionalização e modernização dos serviços; mecanismos de 

pactuação e regulação; metodologias de investigação de sistemas de saúde e responsabilidades do 

gestor. 

Objetivos: 

 Promover habilidades referentes ao acompanhamento, avaliação e controle de atividades e ações 

relativas aos serviços de saúde coletiva. 

 Sensibilizar os participantes quanto a necessidade e importância de se trabalhar numa perspectiva 

de humanização, tanto nas relações de trabalho, quanto nos serviços de  saúde, capacitando-os para 

promover uma mudança de cultura da assistência à saúde. 

 

3- Área Temática: Educação Popular em Saúde e Participação Popular  

      Coordenação da Área Temática: Aline Macedo de Queiroz (UFPA) 

Duração: 30 horas 

Ementa: 

Estudo da educação e da participação popular em saúde, com enfoque  na globalização da 

saúde, pesquisa e educação indígena no Brasil 

Objetivo: 

Oportunizar o debate amplo da educação popular, objetivando a formação de massa crítica e 

reflexiva sobre o tema.  
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4- Área Temática: Processo Educativo 

Coordenação da área temática: Dirce Nascimento Pinheiro (UFPA) 

Duração: 30 horas 

Ementa: 

Estudo da Educação como fenômeno social, concepções de educação. O processo ensino-

aprendizagem. Planejamento e avaliação, técnicas de ensino. Recursos audiovisuais. Educação em 

Saúde Comunitária. Educação em grupo. Educação continuada. 

Objetivos: 

Instrumentalizar para a prática educativa em saúde, em busca de uma visão crítica e dialética 

deste pensar/fazer educativo e social. 

 

5- Área Temática: Metodologia Científica e da Pesquisa. 

Coordenação da Área Temática: Maria Amélia Fadul Bitar (UFPA) 

Duração: 45 horas 

Ementa:  

Estudo de conteúdos da metodologia científica e da pesquisa e elaboração de relatório.  

Objetivo: 

 Desenvolver capacidades para utilização da metodologia científica e da pesquisa na elaboração de 

projetos de intervenção na realidade do aluno. 

# Capacitar o aluno a planejar e executar estudos populacionais; 

 Capacitar os alunos na elaboração de relatórios de pesquisa, artigos para publicação e pôsteres 

para a apresentação dos resultados. 

 

6- Área Temática: Metodologia do Ensino de Capacitação Pedagógica. 

Coordenação da Área Temática: Geyse Aline Rodrigues Dias (UFPA) 

Duração: 30 horas 

Ementa:  

Estudo das concepções pedagógicas que inclua a discussão de questões desta natureza, 

identificadas no momento de captação da realidade objetiva da vida no território amazônico. 

Objetivo: 

Desenvolver capacidades em novas estratégias de educação permanente, vinculada à 

realidade local dos participantes. 

 

7- Área Temática: Processo Saúde - Doença  

     Coordenação da Área Temática: Dirce Nascimento Pinheiro (UFPA) 

Duração: 30 horas 

Ementa: 

Estudo do processo saúde-doença. O Enfoque de risco para o processo saúde-doença. A 

importância da Saúde do Trabalhador. 

Objetivos: 

 Compreender as teorias do processo saúde-doença. 

 Verificar a relação entre as estratégias de intervenção em saúde e as concepções de saúde-doença. 

 

8- Área Temática: Vigilância à Saúde 

    Coordenação da Área Temática: Maria de Nazaré Falção da Silva (SESPA) 

Duração: 30 horas 

Ementa:  

Estudo da Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental 

Objetivo: 

- Oportunizar o conhecimento dos principais aspectos da vigilância em saúde. 
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9- Área Temática: Atenção à Saúde da Família  

Coordenação da Área Temática: Maria de Nazaré Falcão da Silva (SESPA) 

Duração: 30 horas 

Ementa: 

Estudo do processo de trabalho das equipes de saúde da família. Organização do processo de 

trabalho e atividade intersetorial. O enfoque sistêmico das práticas no nível territorial. A 

mobilização social com base na comunicação e saberes locais. A organização e a dinâmica familiar. 

As prioridades locais para o alcance da saúde. 

Objetivo: 

Otimizar a Atenção Básica, através da estratégia Saúde da Família, e reorganizar o Sistema 

de Saúde visando o alcance da universalização e da equidade. 

 

10- Área Temática: Epidemiologia Aplicada à Saúde Coletiva  

     Coordenação da Área Temática: Denise da Silva Pinto (UFPA) 

Duração : 30 horas 

Ementa: 

A Epidemiologia Descritiva: variáveis de pessoa, tempo e lugar. Vigilância da saúde e 

indicadores de impacto.  

Objetivos: 

 Aplicar a epidemiologia descritiva. 

 Apresentar propostas de intervenção em saúde com referência à prática dos participantes do curso. 

 

11- Área Temática: Atenção em Saúde Coletiva  

      Coordenação da Área Temática: Geyse Aline Rodrigues Dias (UFPA) 

Duração: 30 horas 

Ementa: 

Estudo do contexto histórico e função assistencial da Enfermagem em Saúde Coletiva. Saúde 

Coletiva e Desenvolvimento Social. Rede Assistencial de Saúde. Metodologia de Assistência de 

Enfermagem. Modelos Assistenciais de Saúde. 

Objetivo: 

Instrumentalizar o profissional educando para identificar os recursos organizacionais do 

setor saúde, a regência e a utilização destes na prática. 

 

12- Área Temática: Desenvolvimento de Prática em Saúde Coletiva 

      Coordenação da Área Temática:  Maria de Nazaré Alves de Lima (UFPA) 

                                                            Aline Macedo de Queiroz (UFPA) 

Duração: 120 horas 

Ementa:  

Desenvolvimento da assistência e administração em Saúde Coletiva, no âmbito dos 

Programas Governamentais de Saúde da Mulher, Criança - AIDPI e Adolescente; Controle de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS; Controle de Doenças Crônico- Degenerativas; 

Controle de Doenças Mentais; Controle de Doenças Transmissíveis; Imunização; Saúde do Escolar 

e Saúde do Trabalhador. 

Objetivo: 

Oportunizar a aproximação com as atividades de Saúde Coletiva, no âmbito das unidades de 

saúde, com o intuito de fortalecer o aprendizado dos conteúdos desenvolvidos ao longo do curso. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

  

 
CURSO: DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

NOME: _______________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:   _____ / _____ /______  

PAI : __________________________________________________________________________________ 

MÃE : _________________________________________________________________________________ 

SEXO : ______________  EST. CIVIL : __________________  CIC : ______________________________ 

RG : _______________________ EMISSOR / UF: _____________________ DATA: _____/_____/______ 

TÍTULO DE ELEITOR: ______________________  ZONA: _____ SEÇÃO: ______ DATA: ___ /____/ _____ 

CERT. MILITAR: ______________________________ NACIONALIDADE : _______________________ 

CIDADE DE NASCIMENTO: _____________________________________ 

OCUPAÇÃO ATUAL (CARGO/FUNÇÃO): __________________________________________________ 

LOCAL DE TRABALHO: _________________________________________________________________ 

END.: _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ANO DE INGRESSO : ___________________   FONE: ____________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL : _____________________________________________________________ 

BAIRRO : ________________ CIDADE : _________________  ESTADO : ______ CEP: ______________ 

FONE / CELULAR : _____________________________________________ 

E_MAIL : ______________________________________________________ 

INST. FORMADORA: ________________  ANO : ______________________ 

CANDIDATO A BOLSA:  (   ) Sim    (   ) Não 

 Venho requerer à inscrição no Programa de Seleção para o Curso de Especialização em Saúde Coletiva. 

     Belém,  ____ de ______________  de 2019. 

 

 

          _________________________________________ 

                                                  Assinatura do Aluno 


