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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Edital - PROGRAMA DE VERÃO 2020  

 

A Faculdade de Saúde Pública oferece, sob responsabilidade de sua Comissão de Cultura e Extensão 

Universitária, uma programação especial de cursos de extensão universitária. Trata-se de uma maneira 

rica de desenvolver e fortalecer os laços da academia com a comunidade. Em 2020, assim, ocorrerá o 27º 

Programa de Verão, no período de 27 de janeiro a 14 de fevereiro, em que serão oferecidos 23 (vinte e 

três) cursos que refletem a diversificada atuação dos Departamentos desta Faculdade. 

 

INSCRIÇÕES NO PERÍODO DE 16/09/2019 a 08/12/2019 

www.fsp.usp.br/cverao/ 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

Para os cursos que estão exigindo nível superior e os cursos de atualização, é obrigatório anexar cópia dos 

Seguintes documentos: cópia legível do RG, CPF e Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão 

(obrigatório constar a data de colação de grau). Em caso de estrangeiros, bem como a revalidação do 

Diploma e enviar certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, nível intermediário 

ou superior, expedido pelo ministério da educação – CELPE – BRAS; passaporte dentro da validade do 

RNE. (Não aceitamos a Carteira Nacional de Habilitação-CNH ou órgão de Classe). 

É necessário anexar todos os documentos para gerar o boleto. Caso não anexar todos os documentos o 

boleto não será gerado e a sua inscrição não será efetivada. 

1º PASSO: Criar uma conta no sistema Web do Programa de Verão-FSP-USP, preenchendo os dados 

obrigatórios do formulário disponível em (www.fsp.usp.br/cverao). 

Por favor, ao preencher seus dados, não abrevie seu nome ou de sua mãe e procure inserir corretamente 

as datas e demais informações obrigatórias. Estes dados são necessários para a emissão do certificado 

pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Vale destacar que o CPF é obrigatório para 

o processamento de boletos pelo sistema bancário brasileiro. 

Atenção, será necessário habilitar o JavaScript em seu navegador (recomendado o uso do Firefox), pois o 

sistema utiliza funções JavaScript para verificar se alguns dados foram preenchidos corretamente;   

2º PASSO: Para os interessados que já tenham criado usuário no sistema do Verão-FSP-USP, usar seu e-

mail e senha de cadastro para "entrar" (logar) no sistema. Estando logado, selecione o(s) curso(s) ao(s) 

qual(is) deseja inscrever-se (dentre aqueles que ainda dispõem de vagas). Sempre que uma inscrição for 

solicitada, será reduzido o número de vagas disponíveis em cada um dos cursos solicitados. Entretanto, 
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se o boleto correspondente não for pago até o prazo de expiração, as vagas alocadas para o referido 

boleto voltarão a ser disponibilizadas aos demais interessados. 

Atenção: procure gerar um único boleto com todos os cursos que deseja, evitando assim que enganos 

comprometam as vagas. Cada interessado poderá gerar apenas um boleto por dia; 

3º PASSO: Após selecionar todos os cursos que deseja se inscrever é necessário verificar se as datas estão 

adequadas e anexar eventuais comprovantes. Se os dados listados na página estiverem corretos, finalize 

sua inscrição e gere o boleto, para isso: clique no apontador (figura de carro) no topo da página, em seu 

canto direito (Solicitações (N) sendo N o número de cursos solicitados); na nova página que receberá, 

confira as datas dos cursos e, estando tudo certo, clique no botão Concluir Inscrição. 

Após o passo 3 será aberta nova página (com a expressão: Inscrição Finalizada), com alguns lembretes e 

o botão para gerar o boleto. Ao clicar no botão será gerado um arquivo em formato PDF com o boleto 

para pagamento em qualquer banco, com prazo de 2 dias uteis. Também lhe será enviado um e-mail para 

o acesso à segunda via do boleto, desde que o prazo deste não esteja expirado. 

Atenção, antes de fechar a janela com o boleto, é conveniente que grave essa página em seu computador! 

Este procedimento é importante caso ocorra problema com a impressão ou tenha que, futuramente, 

utilizar alguma das informações. 

Boleto 

O prazo para pagar um boleto e confirmar inscrição em cursos é limitado a 2 dias uteis (descontando-

se sábados, domingos e feriados). 

PARA ALUNOS ESTRANGEIROS -  REMESSA 

Em casos de alunos estrangeiros, é necessário anexar junto ao site (www.fsp.usp.br/cverao) os seguintes 

documentos: revalidação do diploma, certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 

(nível intermediário ou superior), expedido pelo ministério da educação - CELPE - BRAS e passaporte 

dentro da validade do RNE. 

ATENÇÃO: se o aluno for estrangeiro, não será confeccionado boleto pelo site e o pagamento deverá ser 

realizado por “remessa de transferência internacional”. 

Segue abaixo os dados para o procedimento: 

Código Iban: BR90 9040 0888 0020 1013 0040 829C 1 
USD (DOLAR DOS ESTADOS UNIDOS) 
Banco Correspondente: STANDARD CHARTERED BANK 
Swift do Correspondente: SCBLUS33 
Praça: New York 
País: USA 
Conta: 3544034644001 
Banco Destino: BANCO SANTANDER S/A 
Swift do Destino:  BSCHBRSPSPO 
Beneficiário: CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAUDE PUBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
CNPJ : 02 574 122/0001-17 
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OBSERVAÇÃO  

 
A inscrição só será efetivada após o envio de confirmação via sistema. Os cursos têm vagas limitadas que 

serão preenchidas de acordo com a ordem de recebimento da documentação exigida e através do 

comprovante de pagamento enviado via sistema. Não será possível migrar de um curso para outro. 

 
 
 
 

Centro de apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo - CEAP FSP 

CNPJ: 02.574.122/0001-17 

Email: ceapcursos@fsp.usp.br 

Telefone: 55 11 3061-7795 

 

PEDIDOS ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Conforme Artigo 14, da Resolução CoCEx 7425, serão oferecidas vagas de isenção ao corpo docente, 

discente e funcional da Universidade de São Paulo e outras/comunidades. O período de inscrições para 

as vagas de isenção será de 2 a 4 de setembro de 2019 devendo ser anexada ao sistema de isenção à 

documentação de vínculo com a USP (crachá de identificação ou declaração de matrícula) via sistema. 

Para os cursos que estão exigindo nível superior e os cursos de atualização, é obrigatório anexar cópia dos 

Seguintes documentos: cópia legível do RG, CPF e Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão 

(obrigatório constar a data de colação de grau). Em caso de estrangeiros, bem como a revalidação do 

Diploma e enviar certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, nível intermediário 

ou superior, expedido pelo ministério da educação – CELPE – BRAS; passaporte dentro da validade do 

RNE. (Não aceitamos a Carteira Nacional de Habilitação-CNH ou órgão de Classe). Será divulgada a lista 

dos contemplados com a isenção no site  do programa de verão (www.fsp.usp.br/cverao), no dia 

10/09/2019. Cada candidato poderá inscrever-se apenas em 1 (um) curso para concorrer à isenção. 

 
PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO  

As instituições interessadas em inscreverem seus funcionários ou alunos nos cursos do Programa de 

Verão, deverão acessar o site: www.fsp.usp.br/cverao e providenciar a inscrição de cada interessado 

individualmente, seguindo os passos de 1 a 3 supracitados. 

Após a inscrição, a instituição deverá encaminhar oficio para o e-mail: ceapcursos@fsp.usp.br em nome 

do Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo-CEAP, constando o nome 

do interessado, seu RG e CPF, bem como o nome do curso escolhido por cada aluno ou funcionário, além 

do valor correspondente ao curso escolhido. 
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Após o encaminhamento do ofício por e-mail com os nomes dos funcionários ou alunos das instituições 

interessadas, será realizada conferência dos dados pelo CEAP que verificará se as inscrições foram 

realizadas corretamente via sistema. 

Se as inscrições estiverem em ordem e os documentos tiverem sido corretamente anexados no sistema, 

o CEAP encaminhará novo ofício de confirmação através do e-mail fornecido pela instituição interessada, 

confirmando o nome dos funcionários ou alunos corretamente inscritos e os valores a serem pagos por 

cada curso. 

Atenção: somente após a confirmação de inscrição dos funcionários ou alunos pelo CEAP, poderá ser 

gerada a nota de empenho no valor correspondente. 

 

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

Após a realização das inscrições, poderá haver reembolso de 50% (cinquenta) por cento da taxa de 

inscrição, aos pedidos de cancelamento recebidos até o dia 08/12/2019. Após essa data não haverá 

reembolso. 

Para que ocorra o cancelamento da inscrição será necessário encaminhar para o CEAP, através do e-mail: 

ceapcursos@fsp.usp.br, requerimento expresso de cancelamento do interessado contendo seu nome 

completo, RG, CPF, número da conta, número da agência, nome e número do banco do interessado, 

juntamente com o anexo do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

Atenção: Não serão efetuadas devoluções em contas bancárias em nome de terceiros. 

A Faculdade de Saúde Pública não disponibiliza estacionamento aos participantes. 

DIRETOR 
Prof. Dr. Oswaldo Yoshimi Tanaka 

VICE-DIRETORA 

Prof.ª Dr.ª Carmen Simone Grilo Diniz 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
Prof. Dr. Marco Akerman 

SUPLÊNCIA DA PRESIDÊNCIA 
Prof.ª Dr.ª Tatiana Natasha Toporcov 

COORDENADOR DO PROGRAMA DE VERÃO 
Prof. Dr. Marco Akerman 

SECRETARIA 
Maria Antonia Claudino 

Fabio Correia da Silva 

DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO 
Leni Pires das Merces 

Marcelus Willian Janes 
Adilson Manoel Godoy 
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Lucas S. Andrade 
 

CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
- CEAP FSP 

 

 

 

Prof. Dr. Marco Akerman 

Coordenador do Programa de Verão 
Anexo I - Cursos 

 

1 - A arte da redação científica – ARC 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.002 

Código: 06.04.00181 

Professor: Ivan França Junior (Coordenador)  

Especialista: Gilson Luiz Volpato 

Monitora: Helena Moraes Oliveira 

Área de 
Conhecimento: Comunicação 

Período de: 
27/01/2020 a 29/01/2020 - 2.ª e 3ª feira das 09h00 às 16h30 e 4.ª feira das 
09h00 às 12:00 

Carga Horária Total: 15h00 

Vagas Pagantes: 81 

Vagas de isenção: 09 

Total de Vagas: 90 

Valor: R$ 200,00 

Requisitos: 
Docentes, pesquisadores, alunos de pós-graduação e alunos de iniciação 
científica 

Objetivos: 

Entender como o pensamento científico e comunicacional ajudam na resolução 
de dúvidas durante a construção de um texto científico. Após identificar os 
objetivos da ciência, focamos no texto como a expressão desse processo, sem 
contradições. Ferramentas lógicas e textuais são apresentadas para que o 
cientista consiga converter suas pesquisas em textos leves, profundos e de 
grande força argumentativa. Cada parte do texto é discutida, onde as bases 
teóricas para a redação são buscadas quando necessárias. Essa é a Arte na 
Redação Científica, a qual perambula na ciência empírica (qualitativa ou 
quantitativa) de bom nível internacional. 

 
2 - A culinária como ferramenta para promoção da alimentação adequada e saudável - 
ACFPAAS 

Natureza: Atualização  

Edição: 19.001 

Código:  06.03.00054 

Professoras: Betzabeth Slater Villar (Coordenadora), Bárbara Hatzlhoffer Lourenço (Vice-
Coordenadora) e Carla Adriano Martins 

Especialista:  
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Monitora: Aline Rissatto Teixeira 

Área de 
Conhecimento: 

Nutrição 

Período de: 10/02/2020 a 14/02/2020-  3.ª a 6ª feira - das 08h00 às 14h00  

Carga Horária Total: 30h00 

Vagas Pagantes: 25 

Vagas de isenção: 04 

Total de Vagas: 29 

Valor: R$ 480,00 

Requisitos: Profissionais da área da saúde com nível superior completo. 

Objetivo: Problematizar a culinária como prática e competência emancipatória para 
promoção da alimentação adequada e saudável (PAAS), considerando a atuação 
do profissional de saúde no contexto das políticas públicas em alimentação e 
nutrição brasileiras (Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Guia Alimentar 
para a População Brasileira, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, 
Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional). 
 

  

 

3 – A avaliação psicossocial como instrumento de pesquisa e de intervenção no contexto do 
Trabalho – APS 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.001 

Código: 06.04.00202 

Professoras: Ariana Célis Alcantara (Coordenadora) e Ana Cristina Sundfeld (Vice 
Coordenadora) André Luís Vizzaccaro Amaral 

Especialista: André Luís Vizzaccaro Amaral 

Monitora:  

Área de 
Conhecimento: Saúde Pública 

Período de: 
11/02/2020 a 13/02/2020 -  3.ª e 4ª feira - das 09h00 às 17h00 e 5ª feira - 
das 09h00 às 16h00 

Carga Horária Total: 20h00 

Vagas Pagantes: 30 

Vagas de isenção: 04 

Total de Vagas: 34 

Valor: R$ 250,00 

Requisitos: 
Estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais com interesse no 
tema. 

Objetivos: 

GERAIS: Introduzir os fundamentos para a realização de uma avaliação 
psicossocial no contexto do Trabalho. 
 
ESPECÍFICOS: Considerando o contexto do mundo do Trabalho, introduzir os 
princípios básicos que fundamentam a avaliação psicossocial; desenvolver uma 
perspectiva multidimensional da avaliação psicossocial; e discutir as possíveis 
aplicações de uma avaliação psicossocial multidimensional. 

 

4 - A prática da redação científica - PRC 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.002 

Código: 06.04.00182 

Professor: Ivan França Junior  

Especialista: Gilson Luiz Volpato 
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                   Monitora: Ana Terra Bandeira Brandão 

Área de 
Conhecimento: Comunicação 

Período de: 
29/01/2020 a 30/01/2020 - 4.ª feira das 13h30 às 17h e 5.ª feira das 09h00 
às 17h 

Carga Horária Total: 10h00 

Vagas Pagantes: 54 

Vagas de isenção: 06 

Total de Vagas: 60 

Valor: R$ 250,00 

Requisitos: 

Recomendamos que tenha participado dos cursos “A Arte da Redação Científica” 
ou Bases Teóricas da Redação Científica, ou que domine os conceitos 
desenvolvidos nesses cursos. Traga um computador portátil para facilitar 
sua tarefa. ATENÇÃO: no curso não faremos revisão de seu texto e nem 
o reescreveremos. 

Objetivos: 

Reverter teorias da redação científica dentro de seu próprio texto. Por meio de 
um espaço aberto para discussão e apresentação de dúvidas, vasculharemos 
os principais conceitos da ciência e da comunicação como forma de alicerce 
para esse diálogo. Por meio de tarefas, execução e debates, trilharemos as 
principais dúvidas, que logo se saturam dentro dos poucos conceitos 
necessários para o cientista estruturar adequadamente seu artigo científico. 
 

5 – A saúde que se comunica: linguagem, análise de experiências e práticas de produção em 
rádio e podcast - COMSA 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.002 

Código 06.04.00192 

Professor: Marco Akerman (Coordenador) e Eduardo Vicente 

Monitora: Silvia Miguel 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Pública 

Período de: 27/01/2020 a 31/01/2020 -  2.ª a 6.ª feira das 08h00 às 12h00 

Carga Horária Total: 20h00 

Vagas Pagantes: 18 

Vagas de isenção: 02 

Total de Vagas: 20 

Valor: R$ 300,00 

Requisitos: Profissionais da saúde e da comunicação 

Objetivos: Desenvolver capacidades comunicacionais para Promoção da Saúde. 

 

6 -  Análise de conteúdo com suporte do software NVivo12: abordagem de diferentes 
autores na produção de dados em pesquisa qualitativa - ACNPQ 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.001 

Código: 06.04.00204 

Professora: Ivan Franca Junior 

Especialistas: Vicente Sarubbi Junior 

Monitor: Marcelo Jardim dos Santos 

Área de 
Conhecimento: Saúde Coletiva 

Período de: 03/02/2020 a 06/02/2020 - 2.ª e 5ª feira das 8h00 às 16h00 

Carga Horária Total: 28h00 
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Vagas Pagantes: 45 

Vagas de isenção: 
05 
 

Total de Vagas: 50 

Valor: R$ 250,00 

Requisitos: 
Docentes, pesquisadores e discentes de pós-graduação que tenham o interesse 
de desenvolver pesquisas de natureza qualitativa e o manejo de software como 
ferramenta para o auxílio da análise de dados. 

Objetivos: 

Abordar os diferentes tópicos sobre a pesquisa qualitativa e a técnica de análise 
de conteúdo temático-categorial com a contribuição de diferentes autores para 
a produção de dados e análise de resultados, situando o pesquisador sobre os 
alcances do uso do NVivo12 para o desenvolvimento de pesquisas com 
diferentes abordagens qualitativas: atividade prática para produção, exploração 
e exportação de dados. 

 

7 - Análise espacial em saúde pública – ALSP 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.003 

Código: 06.04.00042 

Professor: Francisco Chiaravalloti Neto 

Especialistas: Alessandra Cristina Guedes Pellini 

Monitores: Breno Souza de Aguiar e Joelma Alexandra Ruberti 

Área de 
Conhecimento: Saúde Coletiva 

Período de: 03/02/2020 a 14/02/2020 - 2.ª a 6.ª feira das 14h00 às 18h00 

Carga Horária Total: 40h00 

Vagas Pagantes: 35 

Vagas de isenção: 05 

Total de Vagas: 40 

Valor: R$ 450,00 

Requisitos: 
Profissionais cursando nível superior ou com nível superior concluído e com 
interesse em aplicação de conhecimentos sobre geoprocessamento e análise 
espacial na área de Saúde Pública.  

Objetivos: 

Fornecer noções básicas de cartografia, geoprocessamento, Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) e análise espacial e apresentar suas principais 
aplicações em Saúde Pública; 
Apresentar as várias formas de geocodificar endereços; 
Oferecer subsídios práticos para a elaboração de mapas temáticos de interesse 
para a área de Saúde Pública; 
Oferecer subsídios práticos para o aprendizado e a utilização de ferramentas de 
análise espacial que tenham aplicação em Saúde Pública. 

 

8 - Avaliação de Sistemas e Serviços de Saúde - ASA 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.003 

Código: 06.04.00176 

Professor: Oswaldo Yoshimi Tanaka-FSP/USP (Coordenador) 

Monitora: Lídia Pereira da Silva Godoi 

Área de 
Conhecimento: Saúde Pública 

Período de: 27/01/2020 à 30/01/2020 - 2.ª a 5.ª feira, das 08h30 às 12h00 

Carga Horária Total: 14h00 

Vagas Pagantes: 27 
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Vagas de isenção: 03 

Total de Vagas: 30 

Valor: R$ 190,00 

Requisitos: 
Profissionais de serviço que atuam em gestão e/ou avaliação de sistemas e 
serviços de saúde. 

Objetivos: 
Capacitação em avaliação de profissionais de saúde. Capacitar os profissionais 
de saúde dos serviços públicos e privados a incorporar a avaliação como uma 
tarefa cotidiana na gestão de serviços e programas de saúde. 

 

 

9 - Bases do Desenvolvimento Infantil: Apego, Vínculos e Intervenções – BDI 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.001 

Código: 06.04.00200 

Professor: Oswaldo Yoshimi Tanaka-FSP/USP (Coordenador) 

Especialistas: Andréa da Luz Machado 

Monitora: Fernanda Luz Gonzaga da Silva 

Área de 
Conhecimento: Saúde Pública 

Período de: 03/02/2020 a 06/02/2020 - 2.ª a 5.ª feira das 13h30 às 17h30 

Carga Horária Total: 16h00 

Vagas Pagantes: 31 

Vagas de isenção: 03 

Total de Vagas: 34 

Valor: R$ 175,00 

Requisitos: 
Profissionais de saúde em geral e estudantes de graduação interessados nos 
estudos sobre a primeira infância: psicólogos, terapeutas ocupacionais, 
médicos, enfermeiras, fonoaudiólogos, assistentes sociais, entre outros. 

Objetivos: 

O curso tem por objetivo a apresentação de referenciais teóricos sobre apego 
e sensibilidade parental e sua importância para o desenvolvimento da criança. 
Visa também apresentar e discutir as possibilidades de intervenção que 
favoreçam o apego, assim como o estado atual da pesquisa científica na área. 

 

10 - Elaboração de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde - PGRSS 

Natureza: Atualização 

Edição: 19.003 

Código: 06.03.00047 

Professora: Wanda Maria Risso Günther - FSP/USP 

Especialistas: Ana Maria Maniero Moreira – Médica, mestre e doutora em Ciências pela 
FSP/USP, atualmente pós-doc no Departamento de Saúde Ambiental 
Neuzeti dos Santos – Administradora, mestre em Ciências pela FSP/USP 
Debora Tibana Ito – Bacharel e licenciada em química com especialização em 
Análise Instrumental Avançada 

Área de 
Conhecimento: Saúde Pública 

Período de: 03/02/2020 a 07/02/2020 - 2.ª a 6.ª feira das 8h00 às 17h00 

Carga Horária Total: 40h00 

Vagas Pagantes: 26 

Vagas de isenção: 04 

Total de Vagas: 30 

Valor: R$ 380,00 
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Requisitos: 
Interessados na área de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, com 
nível superior. 

Objetivos: 

Apresentação e discussão da legislação, normalização vigentes e dos 
procedimentos adequados para o bom gerenciamento intra e extra 
estabelecimento de todos os tipos de resíduos gerados em estabelecimentos de 
saúde. Elaboração prática de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde para unidades hospitalares de grande porte e complexidade, 
apresentações e discussões de casos. Visitas técnicas ao gerenciamento interno 
de RSS de hospital e à estação de tratamento de resíduos infectantes do 
município de São Paulo. 

 

 

11- Envelhecimento e Saúde Pública  -  ESP  

Natureza: Difusão  

Edição: 19.001 

Código: 06.04.00207 

Professora: Marília Cristina Prado Louvison-FSP/USP (Coordenadora), Helena Akemi Wada 
Watanabe-FSP/USP 

Especialistas: Marilia Anselma Viana da Silva Berzins – Presidente da ONG e Coordenadora do 
Curso de Formação de Cuidador de Idosos do Observatório da Longevidade 
Humana e Envelhecimento (OLHE). 

Monitora: Elaine Cristina Tôrres Oliveira 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Pública 

Período de: 
 
03/02/2020 a 07/02/2020 - 2.ª a 6.ª feira das 14h00 às 18h00 
 

Carga Horária Total: 20h00 

Vagas Pagantes: 35 

Vagas de isenção: 05 

Total de Vagas: 40 

Valor: R$ 100,00 

Requisitos: 
 
Profissionais de saúde, gestores, alunos, pesquisadores, funcionários e pessoas 
da comunidade. 

Objetivos: 

Apresentar e discutir os desafios do processo de envelhecimento para as 
políticas públicas e como a saúde pública tem enfrentado esse debate. Será 
apresentado dados de pesquisa relacionados as condições de vida e saúde dos 
idosos do Estudo SABE e de pesquisas relacionadas a qualidade das ILPIs no 
Brasil e de Projetos de Cidades Amigas de todas as idades. 

 

12 -  Instrumentos de pesquisa participativa - IPP 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.002 

Código: 06.04.00158 

Professor: Leandro Luiz Giatti 

Especialista: Renata Ferraz de Toledo 

Monitora: Camila de Moraes Paulino 

Área de Conhecimento: Saúde Pública 

Período de: 27/01/2020 a 30/01/2020 - 2.ª a 5.ª feira das 13h00 às 17h00 

Carga Horária Total: 16:00h 

Vagas Pagantes: 30 
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Vagas de isenção: 05 

Total de Vagas: 35 

Valor: R$ 290,00 

Requisitos: Estudantes de pós-graduação, pesquisadores e profissionais que objetivam 
atividades participativas com atores sociais 

Objetivos: 
Capacitar para aplicação de instrumentos participativos de interesse à 
pesquisa e promoção da saúde, bem como possibilitar o entendimento de 
necessárias estratégias de mobilização social. 

 
 
 
 
13 -  Machine Learning em Saúde - MLS 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.002 

Código: 06.04.00178 

Professor: Alexandre Dias Porto Chiavegatto Filho  

Especialista: André Filipe de Moraes Batista 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Coletiva 

Período de: 03/02/2020 a 07/02/2020 - 2.ª a 6.ª feira das 14h00 às 18h00 

Carga Horária Total: 20h00 

Vagas Pagantes: 33 

Vagas de isenção: 04 

Total de Vagas: 37 

Valor: R$ 450,00 

Requisitos: Alunos e profissionais de todas as áreas.  

Objetivos: 
O curso tem como objetivo introduzir o aluno ao uso prático dos modelos 
preditivos de inteligência artificial (machine learning). 

 

14 - Metodologias para estimar cenários futuros de população - POP 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.002 

Código: 06.04.00179 

Professora: Zilda Pereira da Silva  

Especialista: Luis Patricio Ortiz Flores 

Monitora: Ana Beatriz Machado de Almeida 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Coletiva 

Período de: 10/02/2020 a 14/02/2020 - 2.ª a 6.ª feira das 14h00 às 18h00 

Carga Horária Total: 20h00 

Vagas Pagantes: 25 

Vagas de isenção: 05 

Total de Vagas: 30 

Valor: R$ 320,00 

Requisitos: 
Alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais da área 
de saúde e afins, com conhecimentos básicos de informática, em especial 
EXCEL. Alunos devem trazer notebook com Excel 

Objetivos: Capacitar estudantes e profissionais na aplicação de técnicas demográficas para 
elaborar projeções de população para "áreas menores" 
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15- O corpo na formação em saúde: compondo corpo, arte e clínica - CFS 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.001 

Código: 06.04.00203 

Professor: Paulo Frazão São Pedro (Coordenador)                

Especialistas: Yara Maria de Carvalho 

Monitoras: Isabella Silva de Almeida 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Pública 

Período de: 10/02/2020 a 13/02/2020 -  2.ª a 5.ª feira das 14h00 às 18h00 

Carga Horária Total: 16h00 

Vagas Pagantes: 27 

Vagas de isenção: 03 

Total de Vagas: 30 

Valor: R$ 100,00 

Requisitos: Público em geral. 

Objetivos: 
Problematizar a respeito do corpo - orgânico, mecânico e sensível - na 
formação em saúde, considerando que as diferentes concepções de corpo 
determinam diferentes modelos de cuidado e atenção em saúde. 

 

16 - Pesquisa ação participativa e empoderamento - PAPE 

Natureza: Atualização 

Edição: 19.001 

Código: 06.03.00053 

Professora: Marco Akerman (Coordenador) 

Especialistas: Pamela Lamarca Pigozi; Carmen Lúcia Albuquerque de Santana; Nina Beth 
Wallerstein; Rosilda Mendes e Dais Goncalves Rocha 

Monitores: Andressa Ilipronti Miranda 

Área de 
Conhecimento: Saúde Pública 

Período de: 10/02/2020 a 13/02/2020 -  2.ª a 5.ª feira das 08h00 às 17h00 

Carga Horária Total: 32h00 

Vagas Pagantes: 31 

Vagas de isenção: 04 

Total de Vagas: 35 

Valor: R$ 450,00 

Requisitos: Profissionais de nível superior 

Objetivos: 

- Integrar o empoderamento e pesquisa ação participativa, analisando a 

problemática local e as distintas formas de relação de poder que se dão nas 

comunidades. 

- Adquirir habilidades no desenvolvimento de processos participativos para 

que sejam aplicadas no fomento do empoderamento e PAP das comunidades 

para a mudança nas relações de poder e promovendo mais equidade de 

saúde. 

- Vivenciar as técnicas ativas e participativas da educação popular de Paulo 

Freire como fundamento para a facilitação dos processos de empoderamento 

e de PAP. 

- Trabalhar com instrumentos e métodos de procurar, medir, entender os 
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indicadores do empoderamento e PAP. 

- Desenvolver processos que permitam a dos participantes refletir e 

compartilhar as experiências sobre a sua vivência quanto às relações de poder 

e participação social. 

 

 

 

 

17 - Poder, desigualdades e diferenças: uma abordagem interseccional - PDAI 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.001 

Código: 06.04.00205 

Professora: José Miguel Nieto Olivar e Jacqueline Moraes Teixeira 

Especialistas: Bernardo Fonseca Machado 

Monitor: Dulce Meire Mendes Morais e Michel de Oliveira Furquim dos Santos 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Coletiva 

Período de: 03/02/2020 a 07/02/2020 - 2.ª e 6ª feira das 09h00 às 13h00 

Carga Horária Total: 20h00 

Vagas Pagantes: 90 

Vagas de isenção: 10 

Total de Vagas: 100 

Valor: R$ 200,00 

Requisitos:  

Objetivos: 

Sob o marco teórico da interseccionalidade, os "marcadores sociais da 
diferença" serão abordados como intimamente imbricados em processos de 
discriminação reproduzidos pela perspectiva essencialista das diferenças em 
instituições sociais: como em escolas, hospitais, prisões, igrejas e no 
entretenimento. O intuito, portanto, é conceder um espaço de que tenha por 
fim o desenvolvimento de uma postura analítica sobre as implicações teóricas, 
éticas e políticas acerca dos temas para as dimensões da desigualdade e da 
diferença no Brasil. 

 

18 - Projeto de pesquisa científica em saúde: como elaborar - PPCS 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.001 

Código: 06.04.00199 

Professores: Cristiane da Silva Cabral, Ivan França Junior, Lilia Blima Schraiber e Jose 
Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres 

Especialistas:  

Monitores: Djalma Adão Barbosa Júnior 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Coletiva 

Período de: 10/02/2020 a 14/02/2020 – 2 a 6.ª feira das 14h às 18h 

Carga Horária Total: 20h00 

Vagas Pagantes: 45 

Vagas de isenção: 05 

Total de Vagas: 50 

Valor: R$ 220,00 



14 

 

Requisitos: 
Graduados com interesse em pesquisa científica em saúde; Pós-graduandos em 
saúde 

Objetivos: 

1) Fornecer elementos básicos para construção de projetos de pesquisa 
científica;  
2) Desenvolver competências iniciais para elaboração de projetos de 
pesquisa. 

 

 

 

19 - Racismo e saúde – RC 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.001 

Código: 06.04.00206 

Professora: José Miguel Nieto Olivar (Coordenador), Cristiane da Silva Cabral e André Mota 

Especialistas: Fernanda Lopes, Lia Vainer Schucman, Luíz Eduardo Batista e  
Ana Lucia de Moura Pontes 
 

Monitoras: Danielle Ichikura Oliveira e Natalia Farias Silva 

Área de 
Conhecimento: Saúde Coletiva 

Período de: 03/02/2020 a 07/02/2020 - 2.ª e 6ª feira das 14h00 às 18h00  

Carga Horária Total: 20h00  

Vagas Pagantes: 54 

Vagas de isenção: 06 

Total de Vagas: 60 

Valor: R$ 200,00 

Requisitos:  

Objetivos: 

- Introduzir os participantes nas principais teorias que abordam as relações 
entre racismo e saúde; 
- Apresentar as principais políticas que favorecem o racismo, bem como as 
que buscam fazer seu enfrentamento;  
- Apresentar sinteticamente os efeitos do racismo na saúde. 

 

20- Regulação em saúde - RS 

Natureza: Atualização 

Edição: 19.002 

Código: 06.03.00045 

Professora: Marília Cristina Prado Louvison-FSP/USP (Coordenadora), Áquilas Nogueira 
Mendes-FSP/USP, Fernando Mussa Abujamra Aith-FSP/USP, Gonzalo Vecina 
Neto-FSP/USP, Laura Camargo Macruz Feuerwerker-FSP/USP, Oswaldo Yoshimi 
Tanaka-FSP/USP  

Especialistas: Antônio Carlos Onofre de Lira – Unimed Seguros 
Elaine Maria Giannotti – COSEMS  
Luís Antônio Preto – SMS-SP e Guarulhos 
Vanderlei Soares Moya – SES-SP 

Monitoras: Letícia Bona Travagin e Maria do Carmo Gouveia Wiik 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Coletiva 

Período de: 

 

10/02/2020 a 14/02/2020 - 2.ª a 6.ª feira das 09h00 às 18h00 
 

Carga Horária Total: 40h00 
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Vagas Pagantes: 38 

Vagas de isenção: 07 

Total de Vagas: 45 

Valor: R$ 150,00 

Requisitos: Profissionais de nível superior 

Objetivos: 
Debater e aprofundar conhecimentos no campo da gestão e regulação de 
serviços e sistemas de saúde no sentido de contribuir com alunos, gestores e 
pesquisadores do SUS. 

 

 

 

 

 

21- Saúde planetária no antropoceno: que conexões com a saúde? Que determinantes 
sociais? Que ações intersetoriais e interdisciplinares? - SPA 

Natureza: Atualização 

Edição: 19.001 

Código: 06.03.00052 

Professores: Marco Akerman (Coordenador); Carlos Botazzo,   

Especialistas: Dais Goncalves Rocha; Elis Mina Seraya Borde; Samuel Jorge Moysés 

Monitora: Maria Cristina Trousdell Franceschini 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Pública 

Período de: 03/02/2020 a 07/02/2020 -  2.ª a 6.ª feira das 08h00 às 18h00 

Carga Horária Total: 40h00 

Vagas Pagantes: 36 

Vagas de isenção: 04 

Total de Vagas: 40 

Valor: 400,00 

Requisitos: 

 

Profissionais de nível superior. 

 

Objetivos: 

1. De onde vem o termo "Saúde Planetária" e qual é sua definição?  

2. Criar possibilidades de encontros em meio a tantos desencontros 

3. Debater o que está acontecendo no mundo 

4. Conhecer e discutir a trajetória centenária dos DSS 

5. Explorar possibilidades de adotar a abordagem dos DSS na formulação 

de políticas públicas 

6. Problematizar sinais de promoção da saúde (PS) na cidade de SP 

7. Levantar questões críticas na formulação de uma práxis intersetorial no 

campo das políticas públicas 

8. Conhecer agendas urbanas que estão na agenda  

9. Refletir sobre alcances prováveis da Política Nacional de Promoção da 

Saúde 

10. Compartilhar como estamos ensinando e aprendendo PS 
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22 - Sistema de informação geográfica participativo (SIGP) para planejamento urbano e 
saúde ambiental – 2020 - SIGP 

Natureza: Difusão    

Edição: 19.001   

Código: 06.04.00201 

Professor: Leandro Luiz Giatti 

Especialista: Carolina Monteiro de Carvalho 

Monitor: Mateus Henrique Amaral 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Pública 

Período de: 27/01/2020 a 30/01/2020 - 2.ª a 5.ª feira das 09h00 às 13h00 

Carga Horária Total: 16h00 

Vagas Pagantes: 30 

Vagas de isenção: 05 

Total de Vagas: 35 

Valor: R$ 290,00 

Requisitos: 
Estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores e profissionais que 
objetivam atividades participativas com geoprocessamento envolvendo atores 
sociais. 

Objetivos: 

Capacitar para aplicação de conceitos e práticas de Sistemas de Informação 
Geográfica Participativo, planejamento urbano e mapeamento socioambiental, 
como ferramenta para pesquisa - ação na saúde ambiental e urbana, e para 
planejamento participativo 

 

23 - Variáveis de confusão, mediadores e modificadores de efeito: princípios para sua 
análise em estudos epidemiológicos - CIME 

Natureza: Difusão 

Edição: 19.003 

Código: 06.04.00135 

Professores: Fredi Alexander Diaz Quijano 

Especialistas:  

Monitora: Andrea Liliana Vesga Varela 

Área de 
Conhecimento: 

Saúde Coletiva 

Período de: 10/02/2020 a 14/02/2020 - 2.ª a 6.ª feira das 14h00 às 18h00 

Carga Horária Total: 20h00 

Vagas Pagantes: 35 

Vagas de isenção: 04 

Total de Vagas: 39 

Valor: R$ 450,00 

Requisitos: 

Pesquisadores e alunos que tenham cursado disciplinas de epidemiologia e 
bioestatística e/ou dominem os seguintes temas: desenho de estudos 
epidemiológicos, medidas de associação e generalidades sobre as regressões 
(linear e logística), uso do Stata. 

Objetivos: 

Apresentar os conceitos dos fenômenos de confusão, mediação e modificação 
de efeito, tanto num sentido teórico quando prático com aplicação no estudo 
de fatores associados ao risco de doenças prioritárias em saúde pública. O curso 
incluirá uma introdução à analise estratificada e múltipla diferenciando cada um 
dos fenômenos epidemiológicos mencionados. 
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