CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: “GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE
INFORMADAS POR EVIDÊNCIAS”
SELEÇÃO DE ESPECIALIZANDOS - TERMO DE REFERÊNCIA
Apresentação:
As políticas informadas por evidências visam assegurar que a tomada de decisão seja fundamentada
pelas melhores evidências científicas disponíveis, conforme preceitos éticos e jurídicos vigentes, e
valores e preferências pessoais. Mundialmente se reconhece a importância e a necessidade de que as
políticas de saúde usem a informação e o conhecimento para produzir os melhores resultados.
O presente Termo de Referência (TR) apresenta as orientações direcionadas ao processo seletivo
para participação no curso de especialização “Gestão de Políticas de Saúde Informadas por
Evidências”. Este curso faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema
Único de Saúde – PROADI-SUS e consiste em uma iniciativa educacional do Instituto Sírio-Libanês de
Ensino e Pesquisa – IEP/HSL em parceria com o Ministério da Saúde – MS, o Conselho Nacional de
Secretários de Saúde – CONASS e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde –
CONASEMS.

Objetivos do curso:




Geral: Desenvolver capacidades dos gestores e outros atores envolvidos no processo
decisório mediante uso sistemático do conhecimento científico na formulação e
implementação das políticas de saúde.
Específicos: (1) Capacitar 40 especializandos, na região do Distrito Federal, em gestão de
políticas de saúde informadas por evidências; (2) Apoiar a elaboração de 04 projetos
aplicativos, no mínimo, com foco na qualificação da gestão de políticas e serviços de saúde,
configurando a tomada de decisão informada por evidências.

Público-alvo:
O curso está direcionado a formuladores de políticas e tomadores de decisão dos governos federal e
do Distrito Federal, gestores de sistemas locais de saúde, apoiadores da gestão de saúde,
pesquisadores interessados na temática e membros da sociedade civil organizada.

Metodologia do curso:
O processo de ensino aprendizagem adotado no curso está ancorado nas teorias interacionistas da
educação; na metodologia científica, na aprendizagem significativa, na integração teoria-prática e na
dialogia. Tem como fundamento a integração interdisciplinar entre o mundo do trabalho e da
aprendizagem, assim como entre processos educativos e atuação na área da saúde. Focaliza a relação
entre o sujeito que aprende, o objeto a ser conhecido e o facilitador agente mediador entre o sujeito
e o objeto.

Estrutura do curso:
a) Vagas:
 40 (quarenta) para o Distrito Federal distribuídas na seguinte proporção:
o 24 vagas: Gestores que desenvolvem atividades junto ao Ministério da
Saúde, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, CONASS ou CONASEMS;
o 16 vagas: pesquisadores vinculados às universidades e/ou Institutos de
pesquisa da região do Distrito Federal, sociedade civil organizada e outros
(Representantes de Movimentos Sociais, CNS, ONGS, Conselhos Profissionais,
comitês de ética em pesquisa e interessados).
 O candidato deverá selecionar a qual grupo de vagas concorrerá na ficha de inscrição,
respeitando sua atividade profissional atual.
b) Período:
 Abertura, acolhimento e aula inicial – 29, 30 e 31 de março de 2017.
 Encontros presenciais mensais seguindo o cronograma abaixo:
Encontros
1º Encontro: Abertura, acolhimento e aula
inicial

Datas
29, 30 e 31 de março de 2017

2º Encontro

2, 3 e 4 de maio de 2017

3º Encontro

30 e 31 de maio, 01 de junho de 2017

4º Encontro (Inclui a Socialização dos
Projetos Aplicativos)

27, 28, 29 e 30 de junho de 2017

5º Encontro

1, 2 e 3 de agosto de 2017

6º Encontro

8, 9 e 10 de agosto de 2017

7º Encontro

26, 27 e 28 de setembro de 2017

8º Encontro

8, 9 e 10 de novembro de 2017

9º Encontro (Inclui a Socialização Final dos
Projetos Aplicativos e Encerramento do

21, 22, 23 e 24 de novembro de 2017

Curso)

c) Carga horária:
 288 horas presenciais (os participantes se encontrarão em 03 dias consecutivos, a
cada mês, durante o período de janeiro a outubro de 2016, em Brasília/DF).
 72 horas à distância (em plataforma interativa).
Titulação:
Especialista em Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências

Avaliação no curso:
O especializando deverá cumprir uma frequência mínima de 75% nos encontros presenciais;
apresentar desempenho satisfatório nas atividades presenciais e a distância; e obter conceito
satisfatório no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e no Projeto Aplicativo.
Perfil e requisitos para inscrição de candidatos:
O candidato deve ter graduação completa, além de, preferencialmente:
 Exercer ou ter exercido atividades no âmbito da gestão, formulação e implementação de
políticas públicas de saúde, inclusive em áreas de educação ou pesquisa;
 Exercer ou ter exercido atividades acadêmicas na área de pesquisa, inclusive os que estão
cursando programas de mestrado ou doutorado;
 Ser membro da Sociedade Civil Organizada envolvido em atividades ou projetos
relacionados à saúde, educação e pesquisa;
 Ter disponibilidade para participar de todos os encontros presenciais, bem como, ter
acesso a computadores e recursos de conectividade na Internet.
Inscrição:
As inscrições para a turma de Brasília/DF poderão ser realizadas no período de 06/03/2017 a
08/03/2017, eletronicamente, por meio do preenchimento e envio da Ficha de Inscrição e do
Memorial
Descritivo
que
serão
disponibilizados
no
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqBYaibFhCy6D_8SBoStymEI5_MSj7XB66cP1AnXh14CrBag
/viewform e também na página da EVIPNet Brasil: brasil.evipnet.org.

Seleção:
Os alunos serão selecionados pela avaliação do conteúdo do Memorial Descritivo por comissão
julgadora designada pelo Hospital Sírio Libanês em parceria com o Ministério da Saúde, conforme
critérios a seguir:
Item
Experiência profissional nas seguintes áreas:
 gestão, formulação e implementação
de políticas de saúde;
 pesquisa acadêmica em temas de
gestão e políticas de saúde; e
 sociedade civil organizada.

Perspectiva de aplicação de conhecimentos do
curso no campo profissional e motivação para
realizar o curso.

Pontuação

0 a 5 (peso 2)

0 a 5 (peso 3)

Instituição atual de vínculo e atividades atuais
relacionadas às seguintes áreas:
 gestão, formulação e implementação
de políticas de saúde;
 pesquisa acadêmica em temas de
gestão e políticas de saúde; e
 sociedade civil organizada
Capacidade argumentativa e uso da língua
portuguesa.

0 a 5 (peso 1)

0 a 5 (peso 2)

Não poderá haver ao longo do Memorial Descritivo nenhuma identificação do candidato, sob pena de
desclassificação. Caso o candidato selecionado seja servidor público ou celetista, deverá apresentar
declaração de anuência da chefia imediata quanto à liberação e disponibilidade para participar do
curso.
Recursos:
Após a divulgação do resultado preliminar, os possíveis recursos deverão ser encaminhados para:
espie.iep.brasilia@gmail.com, nas datas previstas conforme cronograma abaixo:
Cronograma previsto da seleção:

Inscrição para seleção

06/03 a 08/03/2017

Análise da documentação

09/03 a 15/03/2017

Divulgação do resultado preliminar

15/03/2017

Prazo para recurso

16 /03/2017

Resultado final

21/03/2017

