
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – PPGSC 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE COLETIVA 

OFERTA DE VAGAS PARA ALUNO ESPECIAL EM DISCIPLINAS  

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 

 

O Programa de Pós-Graduação Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade do Estado do 

Amazonas está com inscrições abertas para candidatos externos interessados em disciplinas 

oferecidas para o primeiro semestre de 2021. Serão ofertadas para cada uma das disciplinas 

número igual ou inferior ao limite máximo de vagas definido ao final deste documento. 

 

1 Período de inscrição: 

As inscrições ocorrerão via e-mail no período de 18 a 24 de fevereiro de 2021, com 

limite de horário até às 22:00 horas do último dia (horário de Manaus). 

 

2 Quem pode se inscrever: 

  2.1 Alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu da UEA; 

2.2 Alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu de outras instituições 

públicas e /ou privadas;  

2.3 Alunos de cursos de pós-graduação lato sensu da UEA; 

2.4 Alunos de cursos de pós-graduação lato sensu de outras instituições públicas e /ou 

privadas; 

2.5 Candidatos com diploma de curso superior devidamente reconhecido por órgãos 

competentes do Ministério da Educação (MEC). Aqueles que concluíram a graduação, 

mas ainda não possuem o diploma, podem apresentar declaração de conclusão de curso, 

devidamente reconhecida pelas instâncias competentes. 

 

3 Documentos necessários para a inscrição: 

3.1 Formulário de inscrição disponível no APÊNDICE A, impresso, preenchido em letra 

de forma legível e assinado; 

3.2 Carteira de identidade (frente e verso), ou carteira do conselho de classe que conste o 

número de identidade e naturalidade; 

3.3 CPF (frente e verso) caso o número não conste no documento citado no item 3.2; 

3.4 Declaração de matrícula em outro Programa de Pós-graduação Stricto Sensu ou Lato 

Sensu para os candidatos nas situações do item 2, exceto 2.5;  

3.5 Diploma de graduação (ou declaração, conforme item 2.5) para todos os candidatos; 

3.6 Curriculum lattes, impresso em PDF diretamente da plataforma 

(http://lattes.cnpq.br). 

 

4 Procedimentos para inscrição: 

4.1 A inscrição será efetivada EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail: ppgsc@uea.edu.br 

devendo indicar no assunto do e-mail: “Inscrição de aluno especial”; 

4.2 A ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, juntamente com todos os 

documentos listados no item 3 devem ser digitalizados e encaminhados ao e-mail citado 

no item 4.1; 

4.3 NÃO serão aceitos documentos ou ficha de inscrição digitalizados que não estejam 

legíveis e com boa qualidade; 
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4.4 A homologação da inscrição está condicionada à submissão ao e-mail de todos os 

documentos listados no item 3 dentro do prazo estipulado neste edital. 

 

5 Seleção 

A seleção dos candidatos ocorrerá no período de 25 de fevereiro a 04 de março de 2021. 

5.1 Critérios para deferimento do pedido de inscrição: 

5.1.1 Não exceder o número de créditos permitido para cursar como aluno 

especial, conforme regimento do PPGSC e da Universidade do Estado do 

Amazonas; 

5.1.2 Havendo mais candidatos que vagas na disciplina, os pedidos serão 

analisados pelo docente responsável pela disciplina, que emitirá parecer 

baseado na documentação encaminhada pelos candidatos no ato da 

inscrição, bem como na ordem de preferência indicada pelos candidatos. 

Destaca-se, que nesse caso, a prioridade será alunos regulares já 

matriculados em um Programa de Pós Graduação Stricto Senso; 

5.1.3 Poderá também ser selecionado número menor de candidatos que as vagas 

disponibilizadas, a depender de apreciação da Coordenação do Curso e 

docentes responsáveis pelas disciplinas. 

 

6 Divulgação dos resultados: 

A divulgação da lista dos candidatos selecionados ocorrerá no dia 05 de março de 2021 

na página: http://selecao2.uea.edu.br/. 

 

7 Inscrição dos selecionados nas disciplinas:  

7.1 Os candidatos selecionados estarão automaticamente matriculados nas disciplinas 

em que foram selecionadas e deverão se apresentar para as aulas segundo orientações 

encaminhadas pela secretaria, no período definido para as disciplinas, conforme 

estipulado neste documento. 

7.2 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das etapas, prazos e 

cumprimento do estabelecido neste documento assim como das publicações na página 

do PPGSC no site da Universidade do Estado do Amazonas. 

7.3 Eventuais alterações no período da realização da disciplina serão informadas aos 

candidatos selecionados. 

7.4  Na impossibilidade da realização da disciplina, por quaisquer motivos, o PPGSC 

está isento da responsabilidade de oferecer a mesma para o candidato que teve seu 

pedido de inscrição deferido como aluno especial, encerrando aí a validade do 

deferimento do pedido do requerente. 
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DISCIPLINAS OFERTADAS 

 

Disciplina 
CH / 

créditos 
Docentes Data prevista Horário Vagas 

Ambiente, Sustentabilidade e 

Saúde 
45h / 3 

Sâmia Feitosa Miguez/ 

Rita de Cassia Fraga 

Machado/ Sônia Maria 

Lemos 

11, 13, 18, 20, 25 

e 27 de maio 
14-18h 

3 
01, 08, 10, 15 e 

17 de junho 
14-18h 

Epidemiologia I 45h / 3 

Leonardo Naves dos 

Reis / Camila Helena 

Aguiar Botto de 

Menezes 

24 de março 8-12h / 14-18h 

3 

26, 29 e 31 de 

março 
8-12h 

05, 07, 09, 14 e 

16 de abril 
8-12h 

15 de abril 18-22h 

Epidemiologia II 45h / 3 

Fernando José Herkrath 

/ Guilherme Loureiro 

Werneck 

11, 13, 18, 20, 25 

e 27 de maio 
14-18h 

3 
01, 08, 10, 15 e 

17 de junho 
14-18h 

Contextualização das Políticas 

Públicas na Região Amazônica 

45h / 3 Giane Zupellari dos 

Santos Melo/ Angela 

Xavier Monteiro 

03, 05, 10, 12, 

17, 19, 24, 26 e 

31 de maio 

14-18h 

3 

02 e 09 de 

junho 
14-18h 

Política, Planejamento e 

Avaliação em Saúde 
45h / 3 

Glaucia Maria de 

Araujo Ribeiro/ Giane 

Zupellari dos Santos 

Melo/ Angela Xavier 

Monteiro 

16, 23, 25 e 30 

de março. 
14-18h 

3 01, 06, 08, 13, 

15 e 20 de 

abril. 

14-18h 

 

EMENTAS 

Políticas, Planejamento e Avaliação em Saúde: Políticas Públicas e sociais, políticas públicas de Saúde; 

Teorias do Planejamento; Modelos de planejamento em saúde; Avaliação de Serviços de Saúde. 

Contextualização das Políticas Públicas na Região Amazônica: Descrição e reflexão sobre as especificidades 

regionais; Redes e Sistemas de Saúde na região Amazônica; Condicionantes e determinantes sociais; 

Políticas Públicas de Saúde para as regiões de fronteira na Amazônia Legal e Internacional. 

Epidemiologia I: História, objeto, usos e definições de epidemiologia; Desenhos de estudos epidemiológicos; 

Medidas de frequência, medidas de associação e medidas de impacto; Epidemiologia descritiva e saúde 

pública: distribuição das doenças e problemas de saúde segundo características das pessoas, do espaço e do 

tempo; efeitos de idade, coorte e período; Sistemas de Informação em Saúde; Indicadores de Saúde; 

Especificidades dos inquéritos de saúde; Dinâmica dos principais agravos em saúde na região Amazônica. 

Epidemiologia II: Confiabilidade e validade em estudos epidemiológicos; vieses de aferição/informação; 

vieses de seleção; confundimento e modificação de efeito; causalidade e inferência causal em epidemiologia; 

leitura crítica de artigos científicos. 

Ambiente, Sustentabilidade e Saúde: Conceitos sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

Complexidade e sustentabilidade. As diferentes visões da sustentabilidade: Economia, Sociedade, Ciência e 

Tecnologia. O local, o regional e o global. Sustentabilidade e políticas públicas. Construções teóricas e 

sociais discutindo a interdisciplinaridade desse campo de estudo. Exposição humana e impactos na saúde. 

Indicadores de saúde. Ações para a proteção da saúde e do ambiente. Problemas transfronteiriços e globais. 

 


