
 

 

Mestrado Profissional em Trabalho, Saúde, Ambiente e Movimentos 

Sociais 

 

Chamada para seleção de candidatos para o Curso de Mestrado Profissional em Trabalho, 

Saúde, Ambiente e Movimentos Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca – ENSP/FIOCRUZ.  

Coordenação do Curso: Marcelo Firpo de Souza Porto e Ary Carvalho de Miranda  
 
Apresentação 
 
O Curso de Mestrado Profissional em Trabalho, Saúde, Ambiente e Movimentos Sociais 
é uma proposição da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ). 
 
O Curso tem como clientela profissionais portadores de diploma de graduação, em curso 
reconhecido pelo MEC, em qualquer área do conhecimento e que atuam na Saúde, na 
Educação do Campo e nas Ciências Agrárias, em áreas de Reforma Agrária e/ou 
comunidades camponesas. 

 
A execução de um curso de Mestrado Profissional em Trabalho Saúde, Ambiente e 
Movimento Sociais, em âmbito nacional, têm caráter inovador. Busca articular a cooperação 
entre os movimentos sociais do campo e o Governo Federal, através da FIOCRUZ/Ministério 
da Saúde, reafirmando uma decisão política de estender a abrangência de oferta da formação 
acadêmica, legitimando o compromisso social e ético que toda gestão pública deve trazer 
para o âmbito de sua responsabilidade. O curso faz parte da estratégia de implementação da 
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF), com 
a ativa participação dos movimentos sociais. Esta Política tem como objetivo a melhoria do 
nível de saúde das populações do campo e da floresta, reconhecendo suas especificidades 
de produção, gênero, geração, raça e etnia, por meio do acesso aos serviços de saúde, da 
redução de riscos à saúde decorrentes dos processos de trabalho; e da melhoria dos 
indicadores de saúde e da qualidade de vida. 
 
1. Objetivo Geral 
 
Educar e qualificar em nível de Mestrado Profissional os trabalhadores graduados que atuam 
nas diferentes áreas da Saúde e afins, Educação do Campo e nas Ciências Agrárias, em 
áreas de Reforma Agrária e comunidades camponesas. O curso objetiva consolidar 
conhecimentos acerca do método científico, da teoria crítica, bem como desenvolver 
investigações em torno das relações Trabalho, Saúde, Ambiente e Movimentos Sociais, tendo 
como pano de fundo a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da 
Floresta.  
 
1.1 Objetivos Específicos 

 
a) Qualificar 30 profissionais que atuam nas diferentes áreas da Saúde e afins, Educação 

do Campo e nas Ciências Agrárias, em áreas de Reforma Agrária, assentamentos, 
comunidades camponesas e da floresta visando aprofundar suas práticas teóricas e 
metodológicas sobre Trabalho Saúde e Ambiente. 



 

 

b) Discutir e incorporar políticas e ações governamentais e de grupos que reflitam a vida 
cotidiana dos assentamentos e os saberes e tecnologias desenvolvidos pelos 
trabalhadores do campo.  

c) Produzir conhecimento acerca de temas, problemas e questões no campo da saúde 
ambiental em articulação com uma visão ampliada de promoção da saúde. 

d) Aprofundar os conhecimentos acerca do método e do pensamento crítico na relação 
Trabalho, Saúde, Ambiente e Movimentos Sociais, desenvolvendo a capacidade de 
compreensão e transformação da realidade. Os conhecimentos específicos do campo 
da Saúde Pública serão direcionados para a promoção da saúde no campo, incluindo 
o controle social do SUS, o entendimento dos impactos do modelo agrícola, dos 
monocultivos dos agrotóxicos, fertilizantes e transgênicos, assim como alternativas de 
controle e substituição, tendo por base a agro ecologia. 

e) Aprofundar o processo de produção compartilhada e socialização do conhecimento, 
dialogando com as práticas agroecológicas desenvolvidas pelos diferentes 
movimentos sociais do campo, voltadas à construção de um novo modelo de 
desenvolvimento socioeconômico, de produção de conhecimento e tecnologia e sua 
relação com os espaços e movimentos urbanos. 

f) Analisar o papel do trabalho na construção da sociabilidade contemporânea, na 
organização do conjunto da vida social e das classes sociais, relacionando-a com a 
problemática da Saúde Ambiental no campo e florestas, bem como em sua interação 
com os territórios urbanos. 

g) Discutir e aprofundar os conhecimentos em torno da relação entre trabalho, saúde e 
movimentos sociais e estabelecer diálogos com as concepções de educação e de 
saúde formuladas por movimentos sociais do campo, que entendem o movimento 
como princípio educativo. 

h) Conhecer e debater os impactos do agronegócio, dos monocultivos, dos agrotóxicos, 
fertilizantes e transgênicos na saúde humana e nos ecossistemas. 

i) Discutir e aprofundar os conhecimentos sobre o marco regulatório relacionado às 
questões da produção agrícola, da vigilância e controle de agravos à saúde e da 
contaminação ambiental. 

 
2. Formato 
 
O Curso é uma proposta de ensino integrante do Mestrado Profissional em Saúde Pública do 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP, uma iniciativa acadêmica 
reconhecida pela CAPES/MEC. O Curso será conduzido sob regime de tempo parcial e por 
meio de atividades predominantemente presenciais, em total conformidade com as normas 
estabelecidas pela ENSP, para seus cursos de mestrado profissional. As atividades serão 
divididas em nove etapas, sendo 5 etapas presenciais das quais 4 relativas ao tempo-escola 
no Campus da FIOCRUZ-RJ, quando serão ministradas as aulas presenciais, e uma etapa 
final, para a defesa da dissertação; 4 etapas tempo-comunidade, para estudos 
complementares aos módulos presenciais e trabalhos de campo, realizados nos territórios da 
reforma agrária e agricultura camponesa, onde estão inseridos os alunos do curso. 
 
3. Clientela (público alvo) 
 
O Curso tem como clientela profissionais portadores de diploma de graduação, em curso 
reconhecido pelo MEC, em qualquer área do conhecimento e que atuam na Saúde, na 
Educação do Campo e nas Ciências Agrárias, em áreas de Reforma Agrária e/ou 
comunidades camponesas. 



 

 

Os candidatos sem vínculo institucional com o SUS e/ou não indicados pela Escola Nacional 
Florestan Fernandes (ENFF), não terão suas inscrições homologadas. 
 
4. Número de vagas 
 
O Curso contempla um número máximo de 30 vagas e número mínimo de 15. 
 
5. Regime e Duração 
 
5.1 Regime  
 
A carga horária total do curso é de 1440 horas, com atividades presenciais, práticas e 
desenvolvimento da dissertação. A distribuição desta carga horária far-se-á através das 
disciplinas obrigatórias, tendo em vista as especificidades do curso. As atividades presenciais 
serão desenvolvidas ao longo de 5 etapas, sendo que nas quatro primeiras serão ministradas 
8 disciplinas obrigatórias. Cada etapa será ministrada em regime de tempo integral, no 
período de quatro semanas, no horário de 09:00 as 12:00 horas e de 13:00 as 17:00 horas. 
Essas atividades teóricas serão intercaladas por períodos de atividades práticas consistindo 
em coleta de dados, exercícios e leituras orientadas, denominados tempo-comunidade, 
visando a sedimentação de conceitos e métodos, além de eventuais pesquisas empíricas a 
serem utilizadas nos trabalhos de curso e na dissertação. Na quarta etapa presencial será 
realizada a qualificação do projeto de mestrado, e na quinta etapa presencial será defendida 
a dissertação. 
 
5.2 Duração 
O curso terá duração de 24 meses. 
 
6. Período do Curso 
 
Início: maio/2014 
Término: abril/2016  
 
7. Inscrição 
 
As inscrições estarão abertas de 17 de dezembro de 2013 a 24 de janeiro de 2014. Todas 
as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site da Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP. 
 
Procedimento para inscrição 
Clicar em “INSCRIÇÃO” localizada na coluna da esquerda, depois em “SAÚDE PÚBLICA 
ENSP”. A chamada de Seleção do Curso Mestrado Profissional em Trabalho, Saúde, 
Ambiente e Movimentos Sociais encontra-se na coluna “CHAMADA PÚBLICA”. Nesta 
mesma janela (parte inferior) encontra-se um botão azul “INICIAR INSCRIÇÃO”. Na tela 
referente ao início da inscrição o candidato deverá selecionar “ENSP - SAÚDE PÚBLICA - 
MESTRADO PROFISSIONALIZANTE”. Vale ressaltar que somente com o navegador Internet 
Explorer é possível o acesso à Plataforma SIGA.  
 
Os candidatos interessados deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível 
no site da Plataforma SIGA, o qual posteriormente deverá ser impresso, assinado e 
encaminhado, via Correios (SEDEX 10), juntamente com os documentos listados a seguir, 
para o Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP - SECA, no endereço informado no fim deste 



 

 

documento. Nas localidades onde não estiver disponível o serviço de Sedex 10 dos Correios, 
os documentos deverão ser enviados por Sedex.  
 
Documentação necessária:  

1. Formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Plataforma SIGA, impresso e 
assinado; 

2. Curriculum Vitae atualizado e impresso, criado na Plataforma Lattes-CNPq, em que 
conste o endereço de acesso do currículo do candidato na página do CNPq 
(www.cnpq.br). O candidato precisará enviar a cópia simples dos certificados no 
momento da inscrição; 

3. Carta de Intenção do candidato, de no máximo uma página, expondo os motivos de 
seu interesse em relação ao curso; 

4. Proposta Preliminar de Pesquisa (de 3 a 6 páginas, margens de 2 cm, fonte Times 
New Roman, tamanho 12 e espaçamento entre linhas 1,5), contendo os itens: objeto, 
justificativa, objetivos, metodologia, referências bibliográficas; 

5. Carta de Recomendação emitida pela Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), 
assinada por representante legal atestando a relação do candidato com os 
movimentos sociais do campo, para os candidatos indicados por esta Instituição.  

6. Para os candidatos com vínculo em instituições do SUS, que atuam em territórios da 
reforma agrária e agricultura camponesa, não encaminhados pela ENFF: Carta de 
indicação da Instituição, assinada pela chefia do candidato, em papel timbrado. O 
conteúdo desta Carta deverá contemplar: a) - manifestação explícita de interesse da 
Instituição pela participação de seu profissional candidato, no Curso; b) - manifestação 
explícita de compromisso da Instituição de liberar seu profissional-candidato, para 
participar de todas as atividades do Curso. 

 
Nota: As documentações devem ser encaminhadas em folha A4. 
 
Observações: 

1) Para que a inscrição seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é necessário o 
envio de toda a documentação exigida dentro do período de inscrição. Inscrições com 
documentação incompleta não serão aceitas. Em 07/02/2014 será disponibilizada na 
Plataforma Siga (link Inscrição) a relação nominal dos candidatos cujas inscrições 
foram homologadas e o(s) local(is) de realização da prova de conhecimentos 
específicos e da prova de inglês. Não serão fornecidas informações por telefone. 

2) O Mestrado Profissional em Trabalho, Saúde, Ambiente e Movimentos Sociais é uma 
modalidade stricto sensu que oferecerá bolsas de estudo aos candidatos aprovados, 
cabendo ao aluno arcar com os custos financeiros referentes às despesas com 
alimentação e estadia durante o tempo-escola, bem como aquisição de materiais 
didáticos necessários durante a realização do curso. 

3) As despesas de deslocamento para alunos residentes em outros municípios fora do 
Rio de Janeiro serão oferecidas pelo curso, de acordo com a especificação das verbas 
concedidas pelo Ministério da Saúde para este fim.  

 
8. Seleção 
 
Prova de Conhecimentos Específicos (peso 2,0); 
Prova de Inglês (peso 0,5); 
Análise do Curriculum Vitae (peso 2,0);  
Análise da Carta de Intenção (peso 2,5);  
Análise da Proposta Preliminar de Pesquisa (peso 3,0).  



 

 

A seleção consistirá de Provas de Inglês e de Conhecimentos Específicos, das Análises da 
Carta de Intenção, do Curriculum Vitae e da Proposta Preliminar de Pesquisa.  
 
Observações: 

1) Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula Oficial 
de Identidade, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo, 
com foto), ou Passaporte (no caso de estrangeiros residentes no Brasil).  

 
2) Os candidatos que desejarem entrar com recursos referentes aos resultados 

publicados das Provas de Inglês e de Conhecimentos Específicos, das Análises da 
Carta de Intenção, do Curriculum Vitae e da Proposta Preliminar de Pesquisa deverão 
fazê-lo em até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos mesmos, pelo e-mail 
secaprofissional@ensp.fiocruz.br. Os candidatos deverão aguardar a confirmação do 
recebimento do e-mail no período de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

3) Casos omissos serão analisados pela Coordenação de Pós-Graduação do Programa 
de Saúde Pública (CPG-SP). 

 
8.1 Primeira Etapa – 10/03/2014 
 
Esta primeira etapa consistirá da aplicação das Provas de Conhecimentos Específicos e de 
Inglês. 
 
A Prova de Conhecimentos Específicos, com PESO 2,0 (dois), tem caráter classificatório. 
Seu conteúdo versará sobre temas relevantes da área de Saúde, Trabalho, Ambiente e 
Movimentos Sociais (ver bibliografia indicada no item 11). Esta prova será aplicada no dia 
10/03/2014, das 09:00 às 12:00h (horário de Brasília), em local a ser divulgado no momento 
da homologação das inscrições. 
 
A Prova de Inglês, PESO 0,5 (meio), terá seu conteúdo dirigido para a avaliação da 
capacidade de leitura e interpretação do candidato. Será aplicada no dia 10/03/2014, das 
14:00 às 17:00h (horário de Brasília), em local a ser divulgado. Estarão dispensados dessa 
prova os candidatos que, no momento da inscrição, apresentarem cópia autenticada (frente 
e verso) de qualquer um dos certificados a seguir: TOEFL Internet-Based (iBT), com 
pontuação 53-64, dentro do prazo de validade de dois anos; Certificado do Michigan (ECCE, 
MTELP e ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). 
 
A Prova de Inglês terá caráter eliminatório para fins de seleção, sendo que os candidatos 
selecionados que obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco) deverão realizar outra prova no prazo 
de um ano, após o início do curso e antes do Exame de Qualificação. Os não aprovados serão 
automaticamente desligados do curso. 
 
É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de inglês, mas não será permitida 
a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palm top, tablet etc.). Não será 
permitida a utilização de aparelho celular durante a realização da prova. Não será fornecida 
declaração de aprovação nem de nota da prova de inglês.  
 
Divulgação dos resultados das Provas de Conhecimentos Específicos e de Inglês: 
Os resultados serão divulgados no site da Plataforma SIGA (link Inscrição) no dia 20/03/2014. 
Não serão fornecidas informações por telefone. 



 

 

8.2 Segunda Etapa 
 
8.2.1 Análise da Carta de Intenção, PESO 2,5 (dois e meio) 
 
Este procedimento de seleção terá seu resultado divulgado no dia 20/03/2014, sendo dirigido 
para a avaliação do grau de coerência entre o conteúdo da carta de intenção frente aos 
objetivos geral e específicos do Curso. 
 
8.2.2 Análise do Curriculum Vitae, PESO 2,0 (dois) 
 
Neste procedimento avaliativo, cujo resultado será divulgado no dia 20/03/2014, serão 
utilizados os seguintes critérios cumulativos de pontuação: (a) vinculação de trabalho do 
candidato com entidades atuantes nas áreas da saúde, ambiente, trabalho e movimentos 
sociais do campo (pontuação máxima: 2,5 pontos para os candidatos que tiverem três ou 
mais anos de inserção institucional); (b) vinculação do candidato com atividades nas áreas da 
trabalho, saúde, ambiente, e movimentos sociais do campo (pontuação máxima: 2,0 pontos 
para os candidatos que tiverem três ou mais anos de atividades na área); (c) experiência em 
funções de Coordenação Técnica de nível superior em entidades das áreas da trabalho, 
saúde, ambiente, e movimentos sociais do campo (pontuação máxima: 2,5 pontos, para os 
candidatos que tenham exercido dois ou mais anos em atividades de Coordenação); (d) título 
de especialista (lato sensu) em cursos de especialização nas áreas de trabalho, saúde, 
ambiente, e movimentos sociais (pontuação: 1,0 ponto, independente do número de 
certificados apresentados); (f) título de especialista em cursos de especialização da área de 
Saúde Pública (pontuação: 0,5 ponto, independente do número de certificados 
apresentados); (g) Cursos de aperfeiçoamento na área da Saúde Pública (pontuação: 0,5 
ponto, independente do número de certificados apresentados); (h) Certificados de 
participação em eventos científicos (pontuação máxima: 0,5 ponto para os candidatos que 
apresentarem três ou mais certificados); (i) certificados de apresentação de trabalhos 
científicos em Congressos, Seminários, etc. (pontuação máxima: 0,5 ponto para os 
candidatos que apresentaram três ou mais trabalhos).  
 
8.2.3. Análise da Proposta Preliminar de Pesquisa, PESO 3,0 (três) 
 
Este procedimento de seleção terá seu resultado divulgado no dia 20/03/2014, sendo dirigido 
para a avaliação da vinculação do objeto de trabalho do candidato com as áreas da saúde, 
trabalho, ambiente e educação e a justificativa de acordo com a proposta do curso; 
capacidade de definição dos objetivos, relevância do tema e da metodologia proposta. 
 
9. Resultado final: 26/03/2014 
 
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final 7.0 ou superior a 7,0. 
Dentre os aprovados serão selecionados os trinta primeiros colocados. O resultado será 
divulgado no site da Plataforma SIGA (link Inscrição). Não serão fornecidas informações por 
telefone. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. Cronograma  
 

Etapas Período 

Inscrição 
17 de dezembro de 2013 a 24 

de janeiro de 2014 

Divulgação das inscrições homologadas e do local das 
Provas de Conhecimentos Específicos e de Inglês 

07 de fevereiro de 2014, a 
partir das 14h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prova de Conhecimentos Específicos 
10 de março de 2014 

(9 às 12h) 

Prova de Inglês 
10 de março de 2014 

(14 às 17h) 

Resultados da Primeira Etapa (Provas de 
Conhecimentos Específicos e de Inglês) e da Segunda 
Etapa (Análises da Carta de Intenção, do Curriculum 
Vitae e da Proposta Preliminar de Pesquisa) 

20 de março de 2014 

Prazo para recursos da Primeira Etapa (Provas de 
Conhecimentos Específicos e de Inglês) e da Segunda 
Etapa (Análises da Carta de Intenção, do Curriculum 
Vitae e da Proposta Preliminar de Pesquisa)  

21 a 24 de março de 2014 

Resultado dos recursos da Primeira Etapa (Provas de 
Conhecimentos Específicos e de Inglês) e da Segunda 
Etapa (Análises da Carta de Intenção, do Curriculum 
Vitae e da Proposta Preliminar de Pesquisa) 

25 de março de 2014 

Divulgação do Resultado final 26 de março de 2014 

Matrícula 
27 de março a 05 de abril de 

2014 

Início das aulas 05 de maio de 2014 

 
11. Bibliografia indicada para Prova de Conhecimentos Específicos 
 
Campos GW, Barros RB, Castro AM. Avaliação de política nacional de promoção da saúde. 
Ciência & Saúde Coletiva, 9(3):745-749, 2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n3/a20v09n3.pdf  
 
Augusto, L G S. et al. Dossiê ABRASCO – Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na 
saúde. ABRASCO, Rio de Janeiro, junho de 2012. 2ª Parte. 135p. Para a prova, o aluno 
deverá ler o capítulo 1 (páginas 14 a 38); 2 (páginas 39 a 46); 3 (apenas páginas 47 até 52); 
capítulo 4 (página 99 a 112); 5 (páginas 113 a 117); e capítulo 6 (página 118). Disponível em: 
http://www.abrasco.org.br/UserFiles/Image/DOSSIE2f.pdf  
 
Matielo, Etel. Dialogando sobre educação em saúde e ética a partir da experiência do curso 
técnico em saúde comunitária do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Dissertação 
(mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde. 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública. 2009. Para a prova, o aluno deverá ler o 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n3/a20v09n3.pdf
http://www.abrasco.org.br/UserFiles/Image/DOSSIE2f.pdf


 

 

capítulo 3, itens 3.3 (Saúde no Campo) e 3.4 (Saúde no MST), pgs. 47 a 58. Disponível em: 
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92340/281638.pdf?sequence=1 
 
12. Matrícula  
 
O período de matrícula será de 27/03/2014 a 05/04/2014. Os candidatos selecionados 
deverão enviar a documentação exigida, via Sedex 10, para o Serviço de Gestão Acadêmica. 
Nas localidades onde não estiver disponível o serviço de Sedex 10 dos Correios, os 
documentos deverão ser enviados por Sedex.  
 
São documentos exigidos nesta etapa: 
 
1. Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso, na mesma folha). 
Candidatos com mais de uma graduação deverão apresentar um único diploma. Os 
candidatos que ainda não possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração 
original de conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em papel 
timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não poderá 
ultrapassar o período de 02 anos anteriores à data de divulgação do presente documento. 
Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em que também constem a 
Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
Contudo, a titulação do aluno no presente curso só será realizada mediante a apresentação 
do diploma de graduação. Para candidatos brasileiros graduados no exterior, o diploma terá 
que estar revalidado por instituição brasileira de acordo com as normas do Ministério da 
Educação;  
 
2. Fotocópia autenticada e legível da Carteira de Identidade em que conste o campo 
naturalidade (frente e verso); 
 
3. Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso); 
 
4. 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;  
 
5. Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 
diploma de graduação.  
 
Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 
 
13. Titulação: 
 
Aos alunos que concluírem de forma integral o Curso, com aproveitamento pleno em toda a 
programação didática e com trabalho final de mestrado aprovado, será conferido o Título de 
Mestre em Saúde Pública, na modalidade de Mestrado Profissional, área de concentração 
Vigilância em Saúde.  
 
ENDEREÇO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO: 
 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica – SECA / Mestrado Profissional 
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Térreo - Manguinhos 
21041-210 - Rio de Janeiro / RJ 

http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92340/281638.pdf?sequence=1

