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A Coordenação do Curso de Especialização em Saúde Pública (CESP), da Faculdade de Saúde 
Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), torna pública a abertura de inscrições para a 
Seleção de Candidatos às vagas de Tutoria ofertadas no CESP, curso de pós-graduação lato sensu, 
edição 2019-2021, na modalidade semipresencial de Educação à Distância (EaD). 
 
Existem duas modalidades de tutoria 
A) Tutor de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  
B) Tutor de Disciplina  
 

TUTOR DE TCC 

A atribuição central deste Tutor é apoiar e assessorar os alunos, sob sua tutoria, na elaboração dos 
seus respectivos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). O dimensionamento inicial é de atribuição 
de 2 (dois) alunos para cada tutor, podendo esta proporção ser alterada para mais ou para menos, 
mediante comum acordo com a Coordenação do CESP. A participação do tutor no curso ocorre 
durante todo o período de seu desenvolvimento e envolve todas as atividades relacionadas com a 
produção dos TCC dos alunos que lhe forem designados, apoiando e interagindo com a 
Coordenação do CESP, incluindo dentre outras as seguintes funções: a) Tomar conhecimento e 
acompanhar as atividades de alunos do CESP, conforme lhe for atribuído em comum acordo com a 
Coordenação do Curso; b) Proporcionar apoio e assessoria aos alunos do CESP que lhe forem 
designados, no âmbito das suas competências, na realização dos respectivos TCC; c) Apoiar a 
Coordenação do CESP nas atividades que esta, em comum acordo, lhe atribuir; d) Realizar as 
atividades que lhe forem atribuídas, sempre sob a supervisão da Coordenação do CESP, 
relacionadas ao(s) aluno(s) que estiver(em) sob sua tutoria, em todo o período de realização do 
curso; e) Apoiar os alunos e os tutores do CESP conforme sua possibilidade; f) participar das 
reuniões pedagógicas presenciais para o alinhamento do processo de tutoria. 

• Pré-requisitos para concorrer à vaga de tutor de TCC: 

a) Profissionais com experiência em saúde pública, portadores do título, no mínimo, de mestre em 
qualquer área do conhecimento. 

b) Ter habilidade no manejo do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

c) Ter disponibilidade para 04 horas semanais. 

• Vagas disponíveis 

Serão disponibilizadas 18 vagas de Tutores de TCC.  

• Valores 

Valor estimado da bolsa*: R$ 800,00 (oitocentos reais) por mês, durante 13 meses.  

* A depender do número de inscrições e matrículas. 

 
 
 
 
 



TUTOR DE DISCIPLINA 

A atribuição central do Tutor é a aula no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Sua participação 
na aula envolve todas as etapas da aula, apoiando e interagindo com o professor responsável pela 
aula e com a Coordenação do CESP, incluindo dentre outras as seguintes funções: a) Tomar 
conhecimento e acompanhar as atividades dos alunos do CESP; b) Assumir a responsabilidade por 
grupos de até 20 (vinte) alunos do CESP, no âmbito dos Fóruns de cada aula; c) Apoiar o professor 
nas atividades que este, em comum acordo, lhe atribuir; d) Realizar as atividades que lhe forem 
atribuídas sempre sob a supervisão do professor responsável pela respectiva aula; e) Apoiar os 
alunos e os tutores do CESP conforme sua possibilidade. As atividades de Tutoria serão exercidas 
em uma ou mais aulas, de uma ou mais das seguintes disciplinas que compõem o curso:  

1. Acesso e Uso da Informação em Saúde Pública (INF); 2. Atenção à Saúde (ATE); 3. Bioestatística 
(BIO); 4. Ciência e Saúde Pública (CIE); 5. Comunicação e Saúde (COM); 6. Direito e Saúde Pública 
(DIR); 7. Economia e Saúde Pública (ECO); 8. Educação em Saúde (EDU); 9. Entomologia e Saúde 
Pública (ENT); 10. Epidemiologia (EPI); 11. Espaço, Tempo e Saúde Pública (ETS); 12. Ética e Saúde 
Pública (ETI); 13.  História da Saúde Pública (HIS); 14.  Política e Gestão da Saúde Pública (PGS); 
15. Promoção da Saúde (PRO); 16. Saúde e Ambiente (AMB); 17. Sistemas de Informação e 
Estatísticas de Saúde (SIS); e, 18. Vigilância em Saúde (VIG).  

As disciplinas tem duração variável de uma até cinco semanas. 
 

• Pré-requisitos para concorrer à vaga de tutor de disciplina: 

a) Alunos de pós-graduação ou pós-graduados em área relacionada a saúde pública; 

b) Domínio dos conhecimentos relacionados com as respectivas disciplinas; 

c) Ter habilidade no manejo do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

d) Ter disponibilidade para acompanhar a disciplina na totalidade de sua duração. 
 

• Vagas disponíveis 

Serão admitidos 4 (quatro) tutores para cada disciplina. O tutor de disciplina poderá acumular mais 
de uma disciplina.  

• Valores 

Valor estimado da bolsa*: R$ 100,00 (cem reais) por disciplina. 

* A depender do número de inscrições e matrículas. 
 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA – Candidatos a Tutor deverão participarão de 
treinamento com a finalidade de capacitá-los para o exercício das respectivas funções no que diz 
respeito ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), do CESP, construído na plataforma Moodle 
da Extensão, da USP, e demais atribuições, e declaram estar cientes de que: a) Todas as despesas 
com deslocamentos, hospedagens e alimentação correrão por conta do Tutor; c) Será fornecido 
certificado de tutoria; d) Alunos(as) do Programa de Pós-Graduação (PPG) em Saúde Pública, da 
Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP têm direito a créditos especiais, conforme as normas 
que regem o referido PPG, mediante a apresentação do certificado de participação como tutor; 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – A participação de Tutores no CESP implica o comprometimento 
de suas agendas com o calendário do Curso para os quatro Encontros Presenciais, que 
correspondem aos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2019; 25 e 26 de junho de 2020; 22 e 23 de 
outubro de 2020 e 15 e 16 de abril de 2021, bem como com as datas de capacitação do curso 
Moodle.  

Ao se inscrever, o candidato a Tutor declara, tacitamente, nos termos deste Edital, seu preparo e 
competência para utilizar aplicativos e equipamentos eletrônicos compatíveis com a participação em 
curso EaD e sua disponibilidade de tempo e de recursos materiais, próprios ou que lhe forem cedidos, 
para se conectar e se manter conectado à internet e, portanto, interagir em AVA específico, durante 
os períodos com os quais assumir compromisso perante a Coordenação do Curso, bem como sua 



disponibilidade para as atividades curriculares presenciais, de participação obrigatória ainda que não 
em tempo integral durante cada Encontro Presencial, e que tem conhecimento de que o não 
atendimento desta exigência implicará seu desligamento do quadro de Tutores do CESP. 

Orientamos aos interessados que desejam conhecer a plataforma previamente a realizarem inscrição 
no Curso de Difusão Introdução ao Moodle para formação em Saúde Pública (IMFSP) - 
http://www.fsp.usp.br/cursos-ccex/ 

 

INSCRIÇÕES: As inscrições serão recebidas no período de 09/09/2019 a 17/09/2019, 

exclusivamente online, através do envio de formulário eletrônico. O formulário encontra-se disponível 
no link: https://forms.gle/5e9q2DP4w4iM198p9 

Somente serão aceitas as inscrições enviadas pelo formulário. Não serão aceitas inscrições no corpo 
da mensagem do e-mail. Inscrições enviadas fora do período informado não serão consideradas 
válidas. 

 

RESULTADO DA SELEÇÃO – Os selecionados  e não selecionados serão informados por e-mail 
do resultado.  

 

INÍCIO DO CURSO: O CESP/USP/2019-21 terá início às 8h00 do dia 25/11/2019. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS – Terão prioridade na seleção os tutores que participaram de edições 
anteriores do CESP. 

As questões não previstas neste Comunicado serão resolvidas pela Coordenação do Curso. É de 
inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes 
ao presente processo de seleção simplificado, aos quais será dada a devida publicidade pelos meios 
pertinentes, principalmente as páginas da FSP/USP na internet, no sítio eletrônico 
http://www.fsp.usp.br/cursos-ccex/. 
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