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_________________________________________________________________________ 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISIONAL GESTÃO PARTICIPATIVA EM 

SAÚDE  

_________________________________________________________________________ 

COORDENAÇÃO: 

Felipe Bagatoli Silveira Arjona ((LAVSA/EPSJV/FIOCRUZ) 

Leonardo Brasil Bueno (Cooperação Social da Presidência) 

 

1- OBJETIVO 

O curso objetiva debater e refletir sobre os limites e possibilidades da Gestão Participativa 

em Saúde, numa leitura contextualizada da recente história política brasileira e das disputas 

na esfera pública em torno das políticas sociais, com foco nas políticas e ações em saúde. 

Ainda que a centralidade esteja sobre o SUS, a proposta formativa assume a importância da 

intersetorialidade para a promoção da saúde, e neste caso, assume como estratégia provocar 

um debate junto com os alunos, sobre a territorialização das políticas públicas, em especial, 

nas localidades vulnerabilizadas. 

 

2 - PÚBLICO ALVO: 

Ativistas de organizações da sociedade civil organizada (associação de moradores, 

organizações não governamentais de base comunitária, redes, coletivos e fóruns populares, 

movimentos sociais e ativistas) que residem ou atuem em territórios de favelas e periferias 

urbanas. 

 

3 - Nº DE VAGAS: 

30 (trinta) vagas. 

 

4 - CARGA HORÁRIA: 

49 horas 
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5 - REGIME E DURAÇÃO: 

As aulas acontecerão de 12 de maio a 06 de julho de 2022, as terças e quintas-feiras, no 

horário das 18 às 21h, na EPSJV. 

No decorrer do curso os alunos participarão de um encontro diurno, na última sexta feira do 

respectivo mês, para a participação na reunião do CGI Teias Escola Manguinhos. 

 

6 - Organização Curricular 

 

Com a carga horária total de 49 horas/aula, em encontros de 3h/a às terças e quintas, no 

horário noturno.  

O curso está estruturado em três eixos temáticos conforme a seguinte descrição: 

Eixo 1 - Contexto Histórico e Social da Saúde em Territórios Populares – 9h 

Eixo 2 - Saúde Pública e Participação Social – 28h 

Eixo 3 - Reflexões Sobre a Gestão Democrática e Participativa em Saúde – 12h 

 

7 - PROCESSO DE SELEÇÃO 

O candidato deve ser ativistas de organizações da sociedade civil organizada (associação de 

moradores, organizações não governamentais de base comunitária, redes, coletivos e fóruns 

populares, movimentos sociais e ativistas) que residem ou atuem em territórios de favelas e 

periferias urbanas. 

Caso o número de interessados, aptos para a vaga, ultrapasse o número de vagas, será 

realizada uma seleção a partir de avaliação de informações contidas na ficha de inscrição, 

seguida de leitura da carta de intenção. 

 

8 - INSCRIÇÕES: 

As inscrições estarão abertas no período de 25 de abril a 06 de maio de 2022. 

Para a inscrição ser completa é necessário que o candidato realize 2 (duas) etapas:  

1ª Etapa: Cadastro no sistema de inscrições na Fiocruz no site: 

www.sigaeps.fiocruz.br/inscricao; 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/inscricao
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2ª Etapa: Os candidatos deverão enviar os documentos abaixo relacionados para o e-mail 

cursos.epsjv@fiocruz.br  

Documentos necessários: 

• RG (frente e verso) 

• CPF (caso não conste no RG) 

• Comprovante de residência 

• Carta de intenções que deverá conter uma breve apresentação do candidato, pessoal 

e profissional; e descrição da motivação para fazer o curso. A carta deve ser escrita, 

preferencialmente, em word de no máximo 1 página.  

 

OBS.: Todas as informações referentes ao processo seletivo poderão ser obtidas no site 

www.epsjv.fiocruz.br > Ensino > Formação Inicial e Continuada > Atualização Profissional 

Gestão Participativa em Saúde ou na Plataforma SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br) 

Inscrição > Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio > Atualização Profissional 

Gestão Participativa em Saúde 

 

9 – RESULTADO FINAL: 

O resultado final será divulgado no dia 10/05/2022 na plataforma SIGAEPS 

(www.sigaeps.fiocruz.br) e no site da EPSJV (www.epsjv.fiocruz.br). 

 

10 - MATRÍCULA: 

• A matrícula dos candidatos selecionados será realizada automaticamente. 

11 - CRONOGRAMA: 

ETAPA PERÍODO 

Inscrição 25 de abril a 06 de maio de 2022 

Resultado final 10 de maio de 2022 

Início das aulas 12 de maio de 2022 

Término das aulas 06 de julho de 2022 

 

http://www.sigaeps.fiocruz.br/
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12 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do curso se dará nas atividades de síntese de cada eixo e da síntese final 

do curso. Será exigida a frequência mínima de 75% dos encontros.  

 

Ao final do curso espera-se que o aluno possa: 

a) Compreender a recente história, com protagonismos dos movimentos sociais, da 

institucionalização do SUS; 

b) Identificar as instâncias formais de Participação Social no âmbito do SUS de modo 

que possa estabelecer junto à organização/movimento pela qual se filia estratégias 

políticas para o exercício democrático do controle social da política pública; 

c) Conceber suas estratégias de atuação na esfera pública, inclusive de base territorial, 

considerando os limites e possibilidades de cada uma destas. 

 

13 - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO: 

A certificação será pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio para os 

alunos que alcançarem um mínimo de 75% de frequência no curso.  

 

14- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

✓ Curso é gratuito 

✓ Modalidade: Presencial 

 

15 - PARA OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Campus Fiocruz/Secretaria 

Escolar 

Email: secesc.epsjv@fiocruz.br 

Telefone:(21) 3865-9865/ 3865-9801 

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - RJ - CEP:21045-360 

 

 

mailto:secesc.epsjv@fiocruz.br

