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A Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), devidamente credenciada pelo 
Ministério da Educação (MEC) através da Portaria MEC nº 48, de 22/1/2013, torna pública, por meio deste 
Edital, a abertura de inscrições para o Processo de Seleção de Candidatos às 80 (oitenta) vagas ofertadas 
no Curso de Especialização em Saúde Pública (CESP), de pós-graduação lato sensu, edição 2017-2018 
(CESP/USP/2017-18), em conformidade com o Plano de Curso aprovado pela Comissão de Cultura e 
Extensão Universitária (CCEx) da FSP/USP em sua 7ª/16 Sessão, em 12/9/2016 e Conselho de Cultura e 
Extensão Universitária (CoCEx) da USP em sua 167ª Sessão, de 6/10/2016. O curso será realizado sem 
cobrança de mensalidades (gratuito), na modalidade semipresencial de Educação a Distância (EaD), de 
acordo com o Regimento de Cultura e Extensão Universitária da USP (Resolução nº 5940, de 26/7/2011), 
as Resoluções CoCEx/USP nº 6.667/13 e 6.668/13, ambas de 19 de dezembro de 2013 que Regulamentam 
os Cursos de Extensão da Universidade de São Paulo, em conformidade com a Resolução CES/CNE/MEC 
nº 1/07, de 8/6/2007 e nos termos deste Edital.   

Reconhecendo a Saúde Pública como um campo de conhecimentos e práticas essencialmente 
multidisciplinar e multiprofissional, o curso visa à formação de especialistas que desenvolvam 
competências básicas relacionadas com a teoria fundamental desse campo. 

Podem concorrer às vagas no CESP/USP/2017-18 os graduados portadores de diploma ou certificado de 
conclusão de curso emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) oficial ou reconhecida pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE), que não sejam especialistas em Saúde Pública/Coletiva, nem tenham 
concluído ou estejam cursando Mestrado ou Doutorado em qualquer área. Caso o curso de graduação 
tenha sido concluído no exterior, o candidato (a) deverá apresentar diploma revalidado por Universidade 
Pública Brasileira, na forma da lei. 

A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e as informações referentes a este Processo Seletivo estarão 
sob as formas de Aviso, Informativo, Edital ou Listas de Resultados e serão publicados na internet, no sítio 
eletrônico da FSP/USP, em www.fsp.usp.br.  

Estrutura do Curso: O CESP/USP/2017-18 é composto por Encontros Presenciais, constituídos por 
atividades disciplinares, e Aulas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), constituídas cada uma por 
videoaulas, exercícios e outras atividades teóricas e práticas, e será desenvolvido em 16 (dezesseis) 
meses. São 18 (dezoito) disciplinas a serem ministradas em um total de 90 aulas em 55 (cinquenta e cinco) 
semanas: 1. Acesso e Uso da Informação em Saúde Pública (INF); 2. Atenção à Saúde (ATE); 3. 
Bioestatística (BIO); 4. Ciência e Saúde pública (CIE); 5. Comunicação e Saúde (COM); 6. Direito e Saúde 
pública (DIR); 7. Economia e Saúde pública (ECO); 8. Educação em Saúde (EDU); 9. Entomologia e Saúde 
Pública (ENT); 10. Epidemiologia (EPI); 11. Espaço, Tempo e Saúde Pública (ETS); 12. Ética e Saúde 
Pública (ETI); 13. História da Saúde Pública (HIS); 14. Política e Gestão da Saúde Pública (PGS); 15. 
Promoção da Saúde (PRO); 16. Saúde e Ambiente (AMB); 17. Sistemas de Informação e Estatísticas de 
Saúde (SIS); e, 18. Vigilância em Saúde (VIG). A aprovação do aluno estará condicionada à presença 
mínima de 85% nos encontros presenciais e aprovação do TCC, o qual será elaborado sob supervisão 
técnico-científica especializada ao longo do curso. Não haverá trancamento de matrícula nem prorrogação 
de prazo para entrega do TCC. Encontros presenciais: Além das atividades por meio de AVA específico, 
a ser disponibilizado ao aluno por meio da plataforma Moodle da Extensão da USP 
(http://cursosextensao.usp.br), na Rede Mundial de Computadores (Internet), a programação do 
CESP/USP/2017-18 prevê, ainda, a realização de 5 (cinco) Encontros Presenciais de participação 
obrigatória, quando serão aplicadas avaliações de aproveitamento com caráter eliminatório. As atividades 
presenciais serão realizadas em dependências da FSP/USP. Os encontros ocorrerão nas seguintes datas 
(a participação dos alunos compreende ambos os dias do 2º ao 5º Encontro e todos os 3 dias para o 1º 
Encontro): 15, 16 e 17/março/2017; 25 e 26/maio/2017, 27 e 28 setembro/2017, 1 e 2/ março/2018 e 28 
e 29/junho/2018.  Todas as despesas com deslocamentos, hospedagens e alimentação correrão por conta 
do aluno(a).  

Inscrições: Dar-se-á por ordem de chegada até o limite de 800 (oitocentas) inscrições, a partir das 11h00 
do dia 16/01/2017. As inscrições serão encerradas quando o sistema a ser utilizado registrar a 800ª 
inscrição ou, caso esse número não seja atingido, às 16h00 do dia 24/01/2017, de acordo com horário 

http://cursosextensao.usp.br/


oficial de Brasília. O interessado deverá proceder do seguinte modo: a) acessar o sítio eletrônico da 
FSP/USP, em www.fsp.usp.br; b) localizar o link para efetivar a pré-inscrição online e acessar a área 
correspondente ao link; c) enviar mensagem para o e-mail indicado na área correspondente ao link para 
receber a chave de acesso ao AVA; d) cadastrar-se no AVA utilizando a chave recebida e conforme 
instruções.  

Processo Seletivo em Duas Etapas: Avaliação Curricular e Desempenho em AVA 

Primeira Etapa – Avaliação Curricular – 26/01/2017 a 10/02/2017: Os candidatos terão as informações 
curriculares avaliadas pela Comissão de Seleção instituída pela Coordenação do CESP. Para participar 
desta etapa, de caráter eliminatório, o candidato deve acessar o AVA, seguir as instruções e anexar os 
documentos solicitados, a saber: a) Requerimento de Inscrição no Processo Seletivo; b) Curriculum Vitae 
resumido; c) Carta Justificativa do Candidato; e, d) Cópia do Diploma de graduação ou certificado de 
conclusão do curso. Nesta primeira etapa serão selecionados 240 (duzentos e quarenta) candidatos para 
a segunda etapa. O resultado desta primeira etapa será divulgado, por meio de lista em ordem alfabética, 
que será publicada na internet, no sitio eletrônico da FSP/USP, em www.fsp.usp.br, até às 18h00 do dia 
13/02/2017. 

O candidato é responsável pela veracidade das informações prestadas no requerimento de inscrição, 
arcando com as consequências de imprecisão, propositada ou não, e eventuais erros em seu 
preenchimento. A Coordenação do CESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência oportuna de dados. 

Segunda Etapa – Desempenho em AVA – 13/02/2017 a 20/02/2017: Os 240 (duzentos e quarenta) 
candidatos aprovados na Primeira Etapa participarão de capacitação em AVA, no período de 13 a 
20/02/2017, como parte do processo seletivo e terão seu desempenho avaliado pela Comissão de Seleção 
instituída pela Coordenação do CESP. Esta etapa é constituída por uma sequência de atividades em que 
o acesso à atividade subsequente requer a obtenção de nota mínima de 7 (sete) na atividade antecedente, 
até a conclusão de todas as atividades. Caso a nota mínima de 7 (sete) não seja obtida em uma das 
atividades da série que compõem esta etapa, o candidato será eliminado da Segunda Etapa e, portanto, 
do Processo Seletivo. Nesta etapa serão selecionados até 160 (cento e sessenta) candidatos.  

Ao se inscrever o candidato declara, tacitamente, nos termos deste Edital, seu preparo e competência para 
utilizar aplicativos e equipamentos eletrônicos compatíveis com a participação em curso EaD e sua 
disponibilidade de tempo e de recursos materiais, próprios ou que lhe forem cedidos, para se conectar e 
se manter conectado à internet e, portanto, interagir em AVA específico, durante pelo menos 16 (dezesseis) 
horas semanais, bem como sua disponibilidade para as atividades curriculares presenciais, de frequência 
obrigatória, e que tem conhecimento de que o não atendimento desta exigência implicará seu desligamento 
do curso. 

Resultados e Classificação: Com base nos candidatos classificados na Segunda Etapa, a Comissão de 
Seleção publicará uma lista ordenada com até 160 (cento e sessenta) nomes. Destes, os primeiros 80 
(oitenta) candidatos estarão automaticamente convocados para matrícula no Curso. O resultado do 
Processo Seletivo será publicado até às 18h00 do dia 23/02/2017, na internet, no sítio eletrônico da 
FSP/USP, em www.fsp.usp.br. NÃO SERÃO fornecidos resultados por telefone. 

Recursos: Para interpor recurso o candidato deverá apresentar requerimento para este fim ao Serviço de 
Aprimoramento da FSP/USP, via Protocolo da FSP/USP, dirigido à Coordenação do CESP, anexando os 
documentos que considerar pertinentes, no período de 8h00 do dia 23/02/2017 até às 16h00 do dia 
24/02/2017. Não serão acolhidos recursos encaminhados por outros meios não especificados neste Edital. 
O resultado dos julgamentos dos recursos será divulgado no dia 7/03/2017, na internet, no sítio eletrônico 
da FSP/USP, em www.fsp.usp.br. 

Matrículas: A matrícula dos 80 selecionados será feita em duas etapas, a saber: 1) enviar para o endereço 

eletrônico ccexfsp@fsp.usp.br  mensagem na qual devem estar anexados arquivos eletrônicos de cópias 

no formato pdf, frente e verso se o verso não for em branco, dos seguintes documentos: a) Ficha de 

Inscrição; b) RG (Carteira de Identidade); c) CPF; d) RNE, em caso de estrangeiro, bem como a revalidação 

do Diploma; e, e) Diploma de Graduação; 2) no primeiro dia de aula (15/03/2017), apresentar os 
documentos originais na secretaria da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, na FSP/USP e retirar 
o documento Declaração de Matrícula. Na existência de vaga(s) remanescente(s) decorrentes de 
desistência ou desclassificação no ato da matrícula, os candidatos classificados selecionados a partir da 
81ª posição estarão aptos a requerer suas matrículas no CESP/USP/2017-18 e serão chamados 
sequencialmente preenchendo-se, desse modo, a totalidade das vagas. Será considerado desistente o 
candidato a aluno que desrespeitar os prazos ou não apresentar toda a documentação exigida. 

http://www.fsp.usp.br/
http://www.fsp.usp.br/
http://www.fsp.usp.br/
mailto:ccexfsp@fsp.usp.br


Início do Curso: O CESP/USP/2017-18 terá início às 8h00 do dia 15/3/2017. 
 

Cronograma de Processo de Seleção 

ETAPA DATA 

Publicação do Edital do Processo Seletivo 16/12/2016      

Período de Inscrições 16 a 24/01/2017 

Primeira Etapa – Avaliação Curricular 26/01 a 10/02/2017  

Divulgação do Resultado da Primeira Etapa 13/02/2017 

Segunda Etapa – Desempenho em AVA 13 a 20/02/2017  

Divulgação do Resultado Final 23/02/2017 

Divulgação do Julgamento dos Recursos 7/03/2017 

Período de Matrículas 8 a 14/03/2017 

Início das Aulas 15/03/2017 

 

Disposições gerais: As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Coordenação do Curso. 
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes 
ao Processo Seletivo, aos quais será dada a devida publicidade pelos meios pertinentes, principalmente 
as páginas da FSP/USP na internet, no sítio eletrônico www.fsp.usp.br.  

http://www.fsp.usp.br/

