OPAS/OMS – Representação do Brasil
Resumo Executivo do Plano de Trabalho
Identificação da Atividade (ou Projeto)

Implantação dos Cursos de Pós-graduação de âmbito internacional em
Epidemiologia e Saúde Pública e de Tecnologia de Imunobiológicos

1.

Unidade Executora {nome, endereço postal e eletrônico, telefone,titular e
equipe de trabalho}:
Fundação Oswaldo Cruz
Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação
Av. Avenida Brasil, 4365 – Pavilhão Mourisco – térreo – sala 7
21040-900 – Manguinhos – RJ
Telefone: (21) – 3885-1659/1701
Equipe: Maria do Carmo Leal (Vice-Presidente de Ensino, Informação e
Comunicação
Virginia Alonso Hortale (Coordenadora Geral de Pós-Graduação)
Pedro Herman Cabello (Pesquisador Titular do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz)
Marília Sá Carvalho (Pesquisadora Titular da Escola Nacional de Saúde
Pública/Fiocruz)
E-mail: vpeic@fiocruz.br e cgpg@fiocruz.br

2.

Resumo do plano de trabalho (descrição sumária da situação atual e do
interesse da instituição / unidade executora em relação à atividade/projeto;
objetivo geral e justificativa do plano de trabalho):

Curso de Mestrado em Epidemiologia e Saúde Pública
O curso proposto tem como objetivo formar mestres em Epidemiologia e Saúde Pública,
com ênfase na área de concentração de “Epidemiologia Geral”.
O formato do curso é presencial e com estrutura modular para as disciplinas oferecidas.
Os professores se deslocarão a Buenos Aires, para cursos de aproximadamente 45 a 60
horas. As ementas das disciplinas estão relacionadas abaixo.
A seleção constará de prova de inglês, prova de conhecimentos gerais em epidemiologia,
avaliação de currículo, carta de intenções e entrevista (edital em fase de preparação). Para
o desenvolvimento da dissertação, os alunos terão um orientador do programa e um coorientador ou colaborador em Buenos Aires.
Os alunos passarão 3 meses trabalhando na FIOCRUZ/Rio de Janeiro, em 2 ou 3

períodos, em calendário a ser acordado entre os orientadores, colaboradores e alunos.
A defesa da dissertação será em Buenos Aires, exceto casos especiais acordados, quando
poderá ser na a sede do PPGESP.
Curso de Mestrado em Tecnologia de Imunobiológicos
O Mestrado em Tecnologia de Imunobiológicos - MPTI tem como objetivo geral a
formação de profissionais para a absorção e o desenvolvimento de novas tecnologias e
aperfeiçoamento dos processos de produção de imunobiológicos e capacitação de
gestores nas áreas de produção para otimizar processos produtivos visando o aumento da
produção, a garantia da qualidade e a redução de custos, com o melhoramento contínuo
dos processos produtivos. Esta formação é feita através da aquisição de conhecimentos
multidisciplinares inter-relacionados a diversas áreas da ciência.
O formato do curso é presencial e com estrutura modular para as disciplinas oferecidas.
Os professores se deslocarão a Buenos Aires, para cursos de aproximadamente 45 a 60
horas. As ementas das disciplinas estão relacionadas abaixo.
A seleção constará de prova de inglês, prova de conhecimentos gerais, avaliação de
currículo, carta de intenções e entrevista (edital em fase de preparação). Para o
desenvolvimento da dissertação, os alunos terão um orientador do programa e um coorientador ou colaborador em Buenos Aires.
Os alunos passarão 3 meses trabalhando na FIOCRUZ/Rio de Janeiro, em 2 ou 3
períodos, em calendário a ser acordado entre os orientadores, colaboradores e alunos. A
defesa da dissertação será em Buenos Aires, exceto casos especiais acordados, quando
poderá ser na a sede do PPGESP.

3.

Resultados esperados (elenco de produtos ou serviços a serem realizados e
prazos de execução):
Produtos ou Serviços

1. 25 dissertações defendidas

Datas

Setembro de 2010

4.

Atividades (descrição dos procedimentos, etapas ou fases a serem realizados
para alcançar os resultados esperados):

1. Envio de material impresso de Matemática e ementas dos cursos

2. Infraestrutura necessária ao curso pronta e lista de co-orientadores e colaboradores
docentes potenciais. Se necessário, se fará uma visita para verificar a infraestrutura.

3. Edital de inscrição, aberto por 20-30 dias, encerrando na 1ª semana de junho.

4. Seleção dos candidatos: a)prova de inglês (eliminatória), b) prova de epidemiologia
(eliminatória e classificatória, em Español);

c)comissão de seleção: 2 docentes de

ANLIS e 2 docentes de FIOCRUZ; d) prova escrita de epidemiologia; e) correção da
prova imediatamente; f) entrevista dos alunos; g)Prova de Matemática (en Español); h)
curso de matemática para os alunos não aprovados na primeira prova de matemática,
organizado pelo INE; i) prova de segunda chance (enviada pela Fiocruz en Español)
5. Início do curso (previsto para outubro até julho de 2009, total de 15 disciplinas)
6. Orientação na Fiocruz/Rio de Janeiro

7. Exame de qualificação dos projetos de mestrado

8. Defesa das dissertações de mestrado

6.

Previsão de gastos:
6.1. Por atividades (etapas ou fases de
execução)

Recursos (R$1,00)
Total
Geral

1º ano de curso: Atividade 1 a Atividade 5

50.540,00

2º ano de curso: Atividade 6 a 8

37.700,00

Repasse
Financeiro

Reserva
(AMPES)

Total item 6.1

88.240,00
Recursos (R$1,00)

6.2. Por elementos de despesa

Passagens e diárias

Total
Geral

Repasse
Financeiro

Reserva
(AMPES)

68.240,00

Serviços de terceiros – pessoa física
Serviços de terceiros – pessoa jurídica
Material permanente e equipamentos
Material de consumo

20.000,00

Outros (especificar)
Total item 6.2
7.

88.240,00

Pressupostos (situações ou requisitos condicionantes para a execução do
plano):
Adequação da infra-estrutura;
Contrapartida da ANLIS;
Contrapartida Fiocruz

8.

Indicadores e meios de verificação (elementos demonstrativos ou
comprobatórios do cumprimento de atividades e do alcance dos resultados
esperados):
Após o retorno de cada docente será entregue relatório atividade.

9.

Cronograma de execução das atividades (etapas ou fases) – e de
apresentação de informes parciais e relatório final:

Atividades, informes parciais
e relatório final

Meses
01

02

03

04

06

07

Atividade 3

X

X

Atividade 4

X

X

Atividade 1

X

Atividade 2

X

Atividade 5

05

08

09

10

X
X

11

12

