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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 

COODERNAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - CPG 
 
 
 

EDITAL Nº23/2014 – PPG/CPG/UEMA 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE 

 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Maranhão 

(PPG/UEMA) torna público, para o conhecimento dos interessados, que no período de 18 de 

julho a 09 de Agosto de 2014, estarão abertas através do site www.uemanet.uema.br, as 

inscrições para a seleção ao Programa Nacional de Formação em Administração Pública no 

âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil – PNAP/UAB/CAPES, para o Curso de 

Especialização em Gestão em Saúde, aprovado pela Resolução n° 1101/2014-CEPE/UEMA.  

 

1. Nome do Curso  

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão em Saúde. 

 

2. Público-Alvo  

Os cursos destinam-se aos portadores de diploma de curso superior que exercem atividades 

em órgãos públicos ou do terceiro setor ou que tenham pretensões ao exercício de função 

pública. 

 

3. Inscrição  

3.1 Local e Horário  

O candidato deve inscrever-se através da página www.uemanet.uema.br, preenchendo o 

formulário de inscrição no período de 8h de 18/07/2014 às 18h de 09/08/2014.  

O candidato deverá entregar até o dia 09/08/2014, no Polo da Universidade Aberta do 

Brasil-UAB, onde o curso será ofertado e em que pretende se matricular, a documentação 

constante do item 3.2 desde edital.  

Além da documentação constante do item 3.2 desde edital, o candidato deve entregar no 

Polo UAB, no qual pretende se matricular, um currículo simplificado que justifique o interesse 

pela especialização.  

 

 

 

 

http://www.uemanet.uema.br/
http://www.uemanet.uema.br/


 
Cidade Universitária Paulo VI. C.P. 09. Tirirical – CEP. 65055-970 – São Luís/MA. Fones: (98) 3245-5461 / Fax: (98) 3245-5882 

 C.N.P.J. 06.352.421/0001/68 - Criada nos termos da Lei nº. 4.400 de 30.12.1981 

 

 

3.2 Documentação Necessária para inscrição 

 Formulário de Inscrição (disponível na página www.uemanet.uema.br); 

  Cópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente; 

  Cópia autenticada do histórico escolar; 

 Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

  Cópia autenticada do CPF; 

  Cópia dos documentos comprobatórios das informações constantes no currículo e do exercício 

da função pública se for o caso; 

 Comprovante de residência; 

  01 (uma) fotografia 3x4 recente. 

 

4. Seleção  

 

A Seleção será realizada por meio da análise do Curriculum Vitae e da documentação 

necessária pela Comissão de Seleção, observando-se o especificado neste Edital. A divulgação 

do resultado ocorrerá no dia 20 de agosto de 2014 na página www.uemanet.uema.br. 

 

5. Estrutura do Curso  

 

 A estrutura curricular dos cursos de especialização é composta por um conjunto de 

disciplinas organizadas em módulos e uma monografia ou artigo científico que revele domínio 

do tema escolhido, tratamento científico adequado e sua apreciação por uma banca examinadora, 

considerando as seguintes as áreas de concentração disposta no quadro abaixo. 

Para integralização curricular o estudante deverá cumprir a carga horária referente aos 

créditos de cada Área de Concentração, além da elaboração de artigo científico aceito ou 

publicado em revista com corpo editorial ou trabalho completo publicado em anais de evento 

científico, ou, ainda, de monografia, que revele o domínio do tema escolhido e tratamento 

científico adequado. Tais produções servirão como Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

O Curso de Especialização em Gestão em Saúde constará de um modulo básico (módulo 

I), núcleo comum para todas as habilitações, composto por 7 (sete) disciplinas de 30 (trinta) 

horas, perfazendo um total de 210 (duzentos e dez) horas e modulo específico (módulo II) 

composto de 2 (duas) disciplinas de 60 (sessenta) horas e 3 (três) disciplinas de 30 (trinta) horas, 

perfazendo um total de 210 (duzentos e dez) horas, além do trabalho de conclusão de curso TCC, 

de acordo com a resolução n° 909/2009 do CEPE/UEMA. 
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MÓDULO I 

Ord. Disciplina C.H. 

1 Estado, Governo e Mercado 30 h 

2 O Público e o Privado na Gestão Pública 30 h 

3 Desenvolvimento e Mudanças no Estado brasileiro 30 h 

4 Políticas Públicas 30 h 

5 Planejamento Estratégico Governamental 30 h 

6 O Estado e os Problemas Contemporâneos 30 h 

7 Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública 30 h 

 TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO MÓDULO I 210 h 

MÓDULO II 

Ord. Disciplinas C.H. 

1 Políticas de Saúde: fundamentos e diretrizes do SUS 30 

2 Gestão da Vigilância à Saúde  30 

3 Organização e Funcionamento do Sus 60 

4 Gestão dos Sistemas e Serviços de Saúde 60 

5 Gestão Logística em Saúde 30 

 TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO MÓDULO II 210 h 

 TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 420 h 

 

 

 6. Duração, horário e local de funcionamento do Curso. 

  

O Curso terá uma duração de 15 (quinze) meses, incluindo cumprimento de créditos e 

elaboração de monografia. Para o desenvolvimento dos conteúdos serão organizados, dentre 

outros, os seguintes recursos didáticos: 

a) Textos impressos de apoio ao estudo, por disciplina; 

b) Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para comunicação entre os sujeitos e a 

disponibilização de textos complementares; 

c) Encontros presenciais; 

d) Sistema de acompanhamento (tutoria). 

 

. 

7. Vagas 

 

Serão ofertadas 135 (cento e trinta e cinco) vagas para o Curso de Especialização em 

Gestão em Saúde, distribuídas em 3 (três) polos. As tabelas a seguir apresentam os números de 

vagas disponíveis por polo. 
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OFERTA DOS CURSOS ESPECIALIZAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE 

PÓLO VAGAS SEMESTRE LETIVO 

1 CAROLINA 20 

2014.2 

2 SANTA INES 15 

3 SÃO JOÃO DOS PATOS 30 

4 SÃO LUIS 40 

5 BACABAL 30 

TOTAL 135 

 

 

 

Parágrafo único. Caberá a Comissão de Seleção (equipe formada pela Coordenação de 

Escolaridade e presidida pela Coordenação Geral do Núcleo de Tecnologias para Educação – 

UEMANET) proceder à redistribuição de vagas por pólos em caso de existir excedente de 

candidatos aprovados em um pólo e vagas não preenchidas em outro, seja pelo baixo número de 

inscrições seja pelo baixo número de aprovações. Tal mecanismo visa aproveitar os recursos 

públicos destinados ao Programa, evitando vagas ociosas, existindo candidatos aptos ao ingresso 

no curso. 

 

8. Recursos 

 

Os candidatos que se julgarem prejudicados no processo seletivo terão prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas, após o resultado provisório, para formalização de recursos junto à 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gestão em Saúde na UEMANET, devendo 

dar entrada do pedido no Protocolo Geral da UEMA. 

 

 

9. Etapas 

 

9.1 Detalhamento das etapas 

 

9.1.1. Primeira etapa: de caráter exclusivamente eliminatório. Constará da análise da 

documentação do candidato, de acordo com a documentação exigida para inscrição. 

 

9.1.2.  Segunda etapa: de caráter exclusivamente classificatório e constará de Análise de 

Currículo Vitae feita por uma comissão de 3 (três) professores designada pelo coordenador do 

curso; 

A nota mínima para aprovação na Análise de Currículo é 7,0 (sete), numa escala de 0 

(zero) a 10,0 (dez); 

Na avaliação do Currículo, será considerada a formação de nível superior, experiência 

profissional, experiência na realização de pesquisa científica e publicação de trabalho técnico-

científico. 
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10. Calendário 

 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrição 18/07 a 

09/08/2014 

 

08h às 12h 

 

 

www.uemanet.uema.br 

Entrega da 

documentação  

18/07 a 

09/08/2014 

Até às 18h Polo de oferta escolhido 

Seleção 10 a 13/08/2014 - UEMANET 

Divulgação do 

resultado 

20/08/2014 13h www.uemanet.uema.br 

Recurso 21 e 22/08/2014 - Protocolo Geral da UEMA 

Matrícula 25 a 29/08/2014 8h às 18h Polo de oferta escolhido 

Início das Aulas 30/08/2014 8h Polo de oferta do Curso 

 

 

11. Taxas de Pagamento  

Não serão cobradas taxas de inscrição nem parcelas mensais durante a realização do curso. 

 

12. Certificado  

Será conferido o certificado de conclusão do curso ao aluno que concluir a carga horária 

correspondente às exigências da estrutura curricular do curso e apresentar a aprovação nas 

disciplinas, com nota mínima de 7,0 (sete). Além disso, deverá obter aprovação no Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), bem como satisfazer as Normas da Pós - Graduação Lato Sensu, 

conforme Resolução n° 01/2007-CNE/CES e Resolução n° 909/2009-CEPE/UEMA. 

 

 

13. Casos Omissos  

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PPG. 

  

São Luís - MA, 18 de julho de 2014. 

 

Prof. Porfírio Candanedo Guerra 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

 

Visto: 

Prof. José Augusto Silva Oliveira 

                    Reitor 
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