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EDITAL PPGSC Nº 001/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL – 2022-1 

 

A coordenação do PPGSC - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/Mestrado 

Profissional em Saúde Coletiva, da Universidade Regional de Blumenau – FURB, no uso 

de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo para 

Aluno Especial 2022-1. 

 

O Programa de Pós-Graduação em nível de Mestrado Profissional em Saúde 

Coletiva enfatiza o trabalho interdisciplinar em saúde, para a identificação de soluções para 

os problemas de saúde, em suas dimensões individual e coletiva. 

Está voltado para a formação de profissionais que trabalham na área da saúde, sejam de 

instituições de ensino superior ou de serviços, que atuem na assistência, gestão e ensino da 

saúde. O Programa busca a constituição de um eixo contínuo formador que integre 

produção de investigação científica e de conhecimento, práticas de saúde transformadoras, 

ensino e gestão em um mesmo processo. 

 

OBJETIVO DO CURSO: 

Qualificar profissionais da área da saúde para o serviço e o ensino a partir da construção 

histórica do campo da Saúde Coletiva e das políticas de Estado para a Saúde. 

 

REGULAMENTO PARA ALUNOS ESPECIAIS 

 

• Cada aluno especial poderá matricular-se em somente 1 (uma) disciplina por 

semestre, podendo fazer no máximo 3 (três) disciplinas no total. 

• Disciplinas oferecidas para Alunos Especiais no semestre 2022-1. 

 

1. Políticas Públicas, planejamento e gestão dos serviços de saúde 45 h/a. 

2. Bases Históricas e Teóricas da Saúde Coletiva 30 h/a 

3. Métodos Quantitativos de Pesquisa em Saúde Coletiva 45h/a. 

4. Metodologia de Pesquisa Qualitativa em Saúde 45h/a. 

 

• Cinco (5) vagas por disciplina. 

• A seleção acontecerá a partir da análise do Curriculum Lattes do candidato. 

• No próximo processo seletivo regular, caso o aluno venha a participar e ser 

aprovado, a disciplina que o candidato cursou como aluno especial, poderá receber 

equivalência. 

 

INVESTIMENTO  

 

1. Políticas Públicas, Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde 45h/a - 3X (três 

vezes) de R$ 346,26. 

2. Bases Históricas e Teóricas da Saúde Coletiva 30 h/a - 2X (duas vezes) de R$ 

346,26 

 



3. Métodos Quantitativos de Pesquisa em Saúde Coletiva 45h/a - 3X (três vezes) de R$ 

346,26. 

4. Metodologia de Pesquisa Qualitativa em Saúde 45h/a - 3X (três vezes) de R$ 

346,26. 

 

1. PERÍODO DAS INSCRIÇÕES:  

1. Políticas Públicas, Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde 45h/a de 15 de 

fevereiro à 03 de março de 2022. 

2. Bases Históricas e Teóricas da Saúde Coletiva 30 h/a de 15 de fevereiro à 03 de 

março de 2022.  

3. Métodos Quantitativos de Pesquisa em Saúde Coletiva 45h/a de 15 de fevereiro à 

05 de maio de 2022. 

4. Metodologia de Pesquisa Qualitativa em Saúde 45h/a de 15 de fevereiro à 12 de 

maio de 2022. 

 

2. COMO SE INSCREVER: 

Para realizar a inscrição, basta acessar site http://www.furb.br/aluno-especial , na seção 

Curso de Mestrado>aluno especial, preencher a ficha de inscrição on-line de alunos 

especiais  e anexar cópias da cédula de identidade frente e verso, CPF e ficha de indicação 

da disciplina de interesse (anexo 1 deste edital), digitalizados no formato PDF. É 

indispensável que seja informado o link do currículo lattes no ato da inscrição on-line de 

alunos especiais. 

OBS:  Não é necessário preencher os itens “Notas ENEM” e “Histórico Escolar” da ficha 

de inscrição on-line de alunos especiais. 

 

3. RESULTADO FINAL:  

A Homologação da inscrição será informada até 01 dia antes da data de início de cada 

disciplina no e-mail cadastrado pelos candidatos no ato da inscrição on-line,  

 

4. PERÍODO DE MATRÍCULAS:  

Até a data de início da respectiva disciplina pessoalmente na secretaria do PPGSC ou de 

acordo com as regras de distanciamento social.  

 

5. PREVISÃO INÍCIO DAS AULAS:  

- Políticas Públicas, planejamento e gestão dos serviços de saúde. Início em 04 de março às 

08h. 

- Bases Históricas e Teóricas da Saúde Coletiva.  Início em 04 de março às 14h. 

- Métodos Quantitativos de Pesquisa em Saúde Coletiva. Início em 06 de maio às 14h. 

 - Metodologia de Pesquisa Qualitativa em Saúde. Início em 13 de maio às 08h. 
OBS: 

1- As datas apresentadas são uma previsão de início das disciplinas podendo ser alteradas de 

acordo com o andamento das atividades acadêmicas do PPGSC. 

2- Tendo em vista as recorrentes alterações nas regras de distanciamento social, informaremos em 

tempo hábil a forma pela qual serão realizadas as aulas do PPGSC Que serão presenciais na sala 

C-303 do Campus 3 da FURB ou pelo Microsoft TEAMS. 

 

Blumenau, 15 de fevereiro de 2022. 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Ernani Tiaraju de Santa Helena 

Coordenador do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva 

http://www.furb.br/web/5490/cursos/programa-pos-graduacao/saude-coletiva/curso-de-mestrado/aluno-especial
http://www.furb.br/ipos/?nivel=6&curso=996


ANEXO 1 

(enviar assinado e digitalizado na inscrição on-line) 

 

 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

FICHA DE INDICAÇÃO DE DISCIPLINA   ALUNO ESPECIAL                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   

     
 

NA COLUNA DA ESQUERDA DA TABELA A SEGUIR MARCAR A DISCIPLINA EM 

QUE DESEJA MATRICULAR-SE: (MARCAR APENAS UMA OPÇÃO) 

 

 1. Políticas Públicas, planejamento e gestão dos serviços de saúde 45 h/a. 

 2. Bases Históricas e Teóricas da Saúde Coletiva 30 h/a 

 3. Métodos Quantitativos de Pesquisa em Saúde Coletiva 45h/a. 

 4. Metodologia de Pesquisa Qualitativa em Saúde 45h/a. 

 

 

 

 

 

____/_____/_____                                          _______________________________________ 

         DATA                                                                 ASSINATURA DO CANDIDATO 

  


