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1. Divulgação das disciplinas de verão com vagas disponíveis em FEVEREIRO de 2022. 
2. Disciplinas em oferta:  
 

VE – Vagas para candidatos externos - SJS – linha de pesquisa Saúde e Justiça Social - VGS – linha de pesquisa Vigilância e Gestão em Saúde 

 
3. Data e Local de Inscrição: 27 de janeiro a 08 de fevereiro 2022 até as 17h, online por meio do link disponibilizado para 

disciplina.  

4. Público-alvo: Profissionais e estudantes com graduação ou pós-graduação na área da saúde e outras áreas afins.  

5. Inscrições: Preenchimento do Formulário online, disponibilizado no link de cada disciplina.  

Código Disciplina Carga Horária Cr 

MP.129.2 
Inteligência de Futuro: Prospectiva para a Agenda 
2030 e seus ODS (SJS) 

45 3 

Turma Período Horário Local Professores VE  

MP. 01 

14/02 – segunda-feira 

15/02 – terça-feira 

16/02 – quarta-feira 

17/02 – quinta-feira 

18/02 – sexta-feira 

19/02 - sábado 

9h às 17h 

9h às 17h 

9h às 17h 

9h às 17h 

9h às 17h 

9h às 17h 

Plataforma 
TEAMS 

Dr. Wagner de Jesus Martins 30 

Ementa: A disciplina se destina a contemplar docentes visitantes ou tópicos especiais não conteúdos não inseridos nas ementas 
disciplinares como, por exemplo, discussões de fatos e eventos ocorridos e que sejam representativos para as políticas públicas 
de saúde ou a visita de um professor estrangeiro etc. 
O gestor de políticas públicas, em especial da saúde, nos diferentes níveis de gestão e esferas de governo, necessita de 
qualificação para o planejamento, em especial o planejamento de longo prazo, a fim de que sua inserção técnica e política 
contribua para o alcance de resultados eficazes, em especial no que se refere ao acesso ao sistema de saúde, como estruturante 
da política pública. Os formuladores e gestores de políticas públicas se beneficiarão de uma proposta de qualificação que traga 
para o centro da discussão a articulação das políticas públicas com a Determinação Social da Doença. O entendimento da vida 
saudável como eixo articulador para o desenvolvimento traz enorme potencial para a construção de um novo paradigma nos 
modos de produção, mais centrado na cooperação, na transetorialidade e na relação do Homem com o Planeta, em busca de 
um desenvolvimento socialmente inclusivo, economicamente solidário e ambientalmente sustentável. Essa qualificação passa 
por uma formação teórico-metodológica bem como pelo fornecimento de ferramental para o desenvolvimento de atividades 
de gestão. Espera-se a formação de gestores com capacidade de reflexão crítica sobre a conjuntura atual e cenários futuros 
para a saúde das populações e como construir e implementar as melhores políticas públicas, na lógica da transdisciplinariedade 
e do complexo produtivo da saúde. Ao mesmo tempo, com o advento da Agenda 2030, mais importante acordo universal da 
atualidade, assinado pelos 193 países-membros das Nações Unidas, se faz necessária a formação de gestores que tenham a 
concepção e capacidade de formulação de políticas públicas que tenham como premissa as metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e as metas aspiracionais da Agenda 2030, em especial seu precioso lema de “ninguém deixado 
para trás”. 

Seleção:  Apresentação de carta de intenções. 

Valor da matrícula: R$ 60,00 Link para inscrição:  https://forms.gle/rzorF3kvEP9onCfXA 

https://forms.gle/rzorF3kvEP9onCfXA
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6. Critério de Seleção: Cada disciplina possui seu critério de seleção. Verificar nas informações disponibilizadas acima.  

7. Seleção: Divulgação do resultado da seleção em 04 de fevereiro de 2022. 

8. Período de Matrícula 09 e 10 de fevereiro de 2022 até às 17h. A matrícula será realizada on-line via link disponibilizado pela 

SECAD.  

9. Documentação exigida para matrícula (SOMENTE PARA OS SELECIONADOS): Upload dos documentos originais a) carteira de 

identidade e do b) CPF; d) diploma de graduação (frente e verso) ou original da declaração de colação de grau/conclusão de 

curso em papel timbrado, devidamente assinada e carimbada; e) comprovante bancário de pagamento da taxa de matrícula, 

com nome e CPF do candidato, no valor dos créditos correspondentes à disciplina. No formulário de matrícula, o candidato 

deverá dar ciência ao termo de autenticidade de documentos. Toda a documentação exigida deverá ser encaminhada via link 

on-line disponibilizado pela Secretaria Acadêmica-SECAD/EGF Brasília.  

10. ATENÇÃO! A matrícula não será efetivada na ausência de qualquer um dos documentos exigidos no item 11. Caso haja 

necessidade, a qualquer tempo a SECAD/EGF Brasília poderá solicitar a apresentação do documento original, em qualquer 

momento, presencialmente, com agendamento prévio, no balcão de atendimento do setor, ou envio do documento 

autenticado por CORREIOS/SEDEX.  

11. Não poderá haver choque de horários entre as disciplinas requeridas, sob pena de não efetivação da matrícula.  

12. Pagamento da taxa de matrícula: R$ 20,00 (vinte reais) por crédito (por exemplo: disciplina de 30 horas = 2 créditos, valor de 

R$ 40,00) feito por meio do pagamento da GRU, que pode ser gerada no site do Tesouro Nacional. 

13. ATENÇÃO: SÓ EFETUE O PAGAMENTO SE FOR SELECIONADO. Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor referente à 

taxa de matrícula.  

13.1. ACESSE A PÁGINA DO TESOURO NACIONAL (PAGAMENTO DE GRU).  

13.2. Orientações para pagamento: Preencher com os dados informados:  

Unidade Gestora: 254420  

Gestão: 25201  

Código de Recolhimento: 28922-1 – Serviços Educacionais  

Clique em avançar.  

Na página que se abrirá, insira os seguintes dados:  

Número de Referência: 254452  

Vencimento: 08/02/2022 

CPF do Candidato  

Nome do Candidato  

Valor Principal: 20,00 (por crédito)  

Valor Total (Valor da inscrição)  
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Clicar em Emitir GRU.  

Imprimir a GRU gerada e realizar o pagamento somente no Banco do Brasil.  

Obs: Caso o candidato seja selecionado em mais de uma disciplina a GRU poderá ser gerada no valor total das disciplinas 

selecionadas. Por exemplo, 2 disciplinas aprovadas = GRU no valor de 80 reais. 

14. Datas e horários poderão sofrer alterações conforme decisão do professor responsável.  

15. As disposições estabelecidas neste Comunicado têm caráter normativo. 

16. Para dúvidas ou maiores esclarecimentos:  

E-mail: ppgpps@fiocruz.br ou via WhatsApp. (61) 3329-4667 - https://api.whatsapp.com/message/L5M3S33JVL2ZG1 

 

Roberta de Freitas Campos 
Coordenadora do Mestrado 

Profissional em Políticas Públicas em Saúde 
 

MP.129.2 Inteligência de Futuro: Prospectiva para a Agenda 2030 e seus ODS (SJS) 
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