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A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo comunica a abertura de inscrições 

para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade, 

Nível de Doutorado, Turma 2020 (http://www.fsp.usp.br/pos/programas/saude-global-e-

sustentabilidade/) 

 

I - LINHAS DE PESQUISA 

 

Políticas, sistemas e instituições internacionais de saúde global e ambiente sustentável 

Visa analisar a dinâmica dos processos de globalização em relação às políticas, sistemas e 

instituições relacionadas à saúde e ao ambiente sustentável, com ênfase nas novas funções do 

Estado, nos sistemas internacionais de proteção social, nos movimentos sociais internacionais e 

nas transformações dos perfis demográficos. Objetiva, também, a realização de estudos críticos 

sobre relações e acordos internacionais; a diplomacia e os acordos externos de saúde e de meio 

ambiente, visando às seguranças sanitária, nutricional, alimentar e ambiental. Foca o arcabouço 

normativo internacional, os acordos internacionais, as inovações tecnológicas e suas 

implicações locais e globais. 

Orientadores: Claudia Maria Bógus, Deisy de Freitas Lima Ventura, Eliseu Waldman, João Luís 

Gonçalves dos Reis Nunes, Helena Ribeiro, Maria Rita Bertolozzi, Patrícia Constante Jaime, 

Paulo Capel Narvai. 

 

Metodologias estatísticas para a análise comparativa de fatores de risco, morbidade, 

mortalidade e sistemas de saúde dos países 

Visa contribuir para a aplicação de metodologias estatísticas com o objetivo de analisar 

quantitativamente a situação de saúde dos países. O aumento da disponibilidade de dados e a 

melhoria da qualidade da informação em saúde têm permitido avanços importantes no 

conhecimento dos determinantes globais da saúde e das comparações dos serviços e sistemas de 

saúde. Algumas áreas incluem: análise comparativa do custo-efetividade dos serviços nacionais 

de saúde, estudos multicêntricos que identifiquem os fatores de risco globais das doenças 

crônicas e infecciosas, aplicação de metodologias causais em saúde e análise de impacto de 

programas globais de saúde. Pretende, também, analisar criticamente a produção de dados 

internacionais. 

http://www.fsp.usp.br/pos/programas/saude-global-e-sustentabilidade/
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Orientadores: Alexandre Dias Porto Chiavegatto Filho, Eliseu Waldman, José Leopoldo 

Ferreira Antunes, Paulo Capel Narvai, Patrícia Constante Jaime, Carlos Augusto Monteiro. 

 

Sustentabilidade e modos de vida 

Visa, em uma perspectiva crítica e interdisciplinar, analisar questões e processos sociais nas 

interfaces e articulações entre ambiente, territórios construídos, sociedade e saúde. Volta-se às 

seguintes temáticas: inovações e adequações tecnológicas a diferentes contextos internacionais; 

deslocamentos humanos; políticas globais e locais e suas relações com riscos sociais e 

tecnológicos; consumos e construções de subjetividades; produção científica e comunicação. 

Volta-se, também, a estudos sobre desastres naturais e tecnológicos, impactos ao meio ambiente 

e à saúde e as tecnologias adequadas para remediação em diferentes contextos; experiências 

urbanas e reconstruções adaptativas. 

Orientadores: Arlindo Philippi Junior, Carlos Augusto Monteiro, Gabriela Marques Di Giulio, 

Helena Ribeiro, Maria da Penha Vasconcellos, Rubens de Camargo Ferreira Adorno, Wanda 

Maria Risso Günther 

 

II – INSCRIÇÕES 

 

2.1. Período 

As inscrições poderão ser realizadas no período de 06 de abril a 06 de maio de 2020. 

 

2.2. Requisitos para inscrição 

As inscrições serão feitas exclusivamente através do sistema disponível no link 

http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login. O candidato deverá preencher formulário com seus 

dados pessoais, inserir no sistema os documentos exigidos, gerar o boleto para pagamento 

bancário no valor de R$200,00 (duzentos reais) e efetuar o pagamento da inscrição em qualquer 

agência bancária. Só serão aprovadas as inscrições com pagamento efetuado. Efetuada a 

inscrição e respectivo pagamento, não serão aceitos pedidos de devolução da importância paga. 

Será exigida a seguinte documentação: 

● Formulário de inscrição: http://www.fsp.usp.br/pos/formularios/ 

● Cópia do Currículo Lattes atualizado (www.cnpq.br/lattes)  

http://www.fsp.usp.br/pos/formularios/
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● Projeto de pesquisa compatível com a área do Programa, com indicação de uma de 

suas linhas de pesquisa (ver Seção I)  

● Carta de recomendação de professor ou instituição  

 

2.3. Isenção do pagamento da taxa de inscrição 

O candidato que preencher as condições estabelecidas na Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

deverá solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes 

procedimentos: 

● Entre as 10 horas de 06 de abril e 23h59min de 10 de abril de 2020, acessar o “link” 

de inscrições para o processo seletivo http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login e 

preencher corretamente os dados solicitados para isenção; 

● Inserir em arquivo único, carta direcionada à Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade (pdf) assinada pelo candidato 

solicitando a isenção, com justificativa baseada na Lei Estadual nº 12.782, de 

20.12.2007, além dos documentos que seguem: 

a) cópia de certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou 

privada, comprovando a sua condição de estudante; ou 

a1) cópia da carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por 

instituição de ensino público ou privada ou por entidade de representação 

estudantil; e 

b) comprovante de renda especificando receber remuneração mensal inferior a 02 

(dois) salários mínimos: ou 

b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado. 

Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhadas por outro meio eletrônico.  

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade divulgará em seu website 

(http://www.fsp.usp.br/pos/programas/saude-global-e-sustentabilidade/), no dia 15 de abril 

de 2020, a lista de candidatos que tiverem seus pedidos deferidos. O candidato que tiver a 

solicitação de isenção deferida deverá acessar o link do processo seletivo: 

(http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login) e proceder à efetivação de sua inscrição. Para esses 

casos não será gerado boleto para pagamento. O candidato que tiver a solicitação indeferida 

deverá acessar o link do processo seletivo: http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login e proceder à 

http://www.fsp.usp.br/pos/programas/saude-global-e-sustentabilidade/
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efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto bancário, com valor da taxa de inscrição 

plena, até a data do vencimento. O candidato que solicitar isenção e tiver seu pedido deferido ou 

indeferido e não efetivar a inscrição, não será considerado inscrito no processo seletivo. 

 

III - PROCESSO SELETIVO 

 

3.1. Primeira fase 

A primeira fase do certame será realizada pela Comissão Coordenadora do Programa e 

constituída pelas seguintes etapas.  

a) Análise do Currículo Lattes, observando-se a formação, a produção científica e/ou técnica e a 

experiência do candidato, em especial no que se refere aos temas de saúde global e 

sustentabilidade.  

b) Prova escrita sobre conhecimentos básicos da área, nos termos definidos no item 3.1.1 do 

presente edital. 

c) Análise do projeto de pesquisa, considerando-se a consistência da proposta, o domínio do 

tema de investigação e a adesão a uma das linhas de pesquisa do Programa, além do 

atendimento aos requisitos obrigatórios previstos no item 3.1.2 do presente edital.  

Os candidatos habilitados para a segunda fase serão comunicados sobre sua habilitação em 29 

de maio de 2020 por e-mail e no site da Pós-Graduação da FSP-USP 

(http://www.fsp.usp.br/pos/programas/saude-global-e-sustentabilidade/).  

 

3.1.1. Prova Escrita 

A prova escrita será composta de duas questões dissertativas que poderão ser respondidas em 

português, espanhol ou inglês, com o intuito de testar a capacidade de redação dos candidatos – 

em particular clareza, raciocínio lógico e objetividade – , assim como o seu grau de 

conhecimento sobre os seguintes textos: 

- Biehl, J (2016). Theorizing global health. Medicine Anthropology Theory 3(2):127-142. 

Disponível em: <http://www.medanthrotheory.org/read/6739/theorizing-global-health>. 

- Buss, P (2018). Cooperação internacional em saúde do Brasil na era do SUS. Ciência & 

Saúde Coletiva, 23(6), 1881-1890. Disponível em <https://doi.org/10.1590/1413-

81232018236.05172018>. 

http://www.fsp.usp.br/pos/programas/saude-global-e-sustentabilidade/
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- Fortes, PAC; Ribeiro, H (2014). Saúde Global em tempos de Globalização. Saúde e 

Sociedade, 23(2): 366-375. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v23n2/0104-

1290-sausoc-23-2-0366.pdf>. 

 

A prova escrita será realizada no dia 13 de maio de 2020, às 9 horas. Para os candidatos não 

residentes no Estado de São Paulo ou no país, caso solicitada, será oportunizada a realização da 

prova por intermédio da plataforma Moodle. 

A Comissão Coordenadora constituirá uma comissão específica para correção da prova escrita, 

após encerramento do prazo das inscrições. A avaliação da prova escrita resultará nas categorias 

“Aprovado” ou “Reprovado”, não havendo atribuição de conceito ou nota. A reprovação deverá 

ser justificada pela comissão coordenadora. 

 

3.1.2. Requisitos para apresentação do projeto de pesquisa 

O projeto deverá ter o número máximo de 22 páginas (incluindo referências) podendo ser 

redigido em português, espanhol ou inglês. É obrigatório, ainda, que atenda ao seguinte roteiro:  

a) Identificação da linha de pesquisa;  

b) Resumo (máximo de 15 linhas);  

c) Introdução e justificativa, com bibliografia referenciada, sendo indispensável a mobilização 

de literatura acadêmica do campo da saúde global;  

d) Objetivos da pesquisa;  

e) Metodologia, plano de trabalho e cronograma de execução;  

f) Relevância e resultados esperados da pesquisa para o campo da Saúde Global e 

Sustentabilidade;  

g) Referências.  

 

3.2. Segunda fase  

O candidato habilitado para a segunda fase será convocado para arguição, a ser realizada entre 

01 a 19 de junho. Sendo necessário, poderá ser realizada por Skype para os candidatos que 

residam no exterior ou em outro Estado do Brasil.  
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O número de ingressantes estará vinculado à disponibilidade de vagas dos orientadores para o 

ano de 2020, a ser divulgada na segunda fase do processo seletivo. 

 

IV - RESULTADO FINAL 

A lista dos candidatos selecionados será publicada em 30 de junho de 2020 no site: 

http://www.fsp.usp.br/pos/programas/saude-global-e-sustentabilidade/  

Observação: O resultado do processo seletivo não será fornecido por telefone. Não serão aceitos 

pedidos de reconsideração. 

 

V – MATRÍCULA 

A fim de realizar a matrícula, em período a ser divulgado posteriormente, os candidatos 

aprovados deverão entregar os seguintes documentos na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade – térreo – Faculdade de Saúde Pública da USP 

(Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP – CEP 01246-904) 

a) Ficha de matrícula com programação de estudos devidamente preenchida, disponível para 

download na página institucional da Pós-Graduação da FSP/USP   

(www.fsp.usp.br/pos/?cat=8); 

b) 1 (uma) foto 3x4 recente, com fundo branco; 

c) RG ou RNE (se estrangeiro)*. Não serão aceitos documentos de órgãos de classe; 

d) CPF; 

e) Título de eleitor (somente para brasileiros natos ou naturalizados); 

f) Certidão de casamento ou nascimento; 

g) Comprovante de quitação com o serviço militar (somente para brasileiros natos ou 

naturalizados do sexo masculino); 

h) Diploma de Graduação**. 

i) Diploma de Mestre, com comprovante de credenciamento do curso de Mestrado junto à 

CAPES ou de instituição estrangeira cujo diploma tenha equivalência ou reconhecimento pela 

USP (exceto para Doutorado Direto); 

http://www.fsp.usp.br/pos/programas/saude-global-e-sustentabilidade/
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*A admissão de candidatos estrangeiros no Programa estará sujeita à observância das 

disposições do Artigo 42 do Regimento de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo 

(www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-6542-de-18-de-abril-de-2013) e requisitos 

específicos exigidos pela Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional 

(www.usp.br/internationaloffice). 

**A aceitação do Diploma de Graduação apresentado estará sujeita à observância das 

disposições do Artigo 40 do Regimento de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo 

(www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-6542-de-18-de-abril-de-2013). 

 

VI – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Inscrição na primeira fase: 06/04/2020 a 06/05/2020 

Solicitações de isenção de taxa: 06 a 10/04/2020 

Resultado dos candidatos isentos: 15/04/2020 

Prova escrita: 13/5/2020 

Divulgação do resultado da primeira fase: 29/05/2020 

Segunda fase: 01/06 a 19/06/2020 

Divulgação do resultado final: 30/06/2020 

Matrícula dos candidatos selecionados: Período a ser divulgado posteriormente 

 

São Paulo, 3 de março de 2020. 

 

 

Prof.ª Dr.ª Deisy de Freitas Lima Ventura 

Coordenadora  


