
MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE - 2009 

COORDENAÇÃO: 
Dr. Sergio Koifman (koifman@ensp.fiocruz.br) 
Dr. Aldo Pacheco Ferreira (aldoferreira@ensp.fiocruz.br) 
 
 

OBJETIVOS DO CURSO 
 
O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente, credenciado 
pelo Conselho Federal de Educação, tem como objetivo a capacitação de docentes, 
pesquisadores e gestores em saúde e ambiente, numa perspectiva interdisciplinar, 
multiprofissional e interinstitucional, para a análise e proposição de soluções sobre 
os efeitos decorrentes das exposições ambientais na saúde humana. Está voltado 
para profissionais e pesquisadores das áreas de saúde e do meio ambiente, com 
formação, em nível de graduação, em diferentes campos do conhecimento e 
interessados na análise de problemas de saúde e ambiente. 

O Mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente conta atualmente com três subáreas 
de concentração, a saber: Epidemiologia Ambiental; Gestão de Problemas 
Ambientais e Promoção de Saúde; e Toxicologia Ambiental, cujos números de vagas 
serão divulgados a partir do dia 07 de agosto de 2008 no site da Plataforma SIGA.. 
 
 

Epidemiologia Ambiental 
Coordenadora: Rosalina Jorge Koifman (jorger@ensp.fiocruz.br) 
 
A proposta desta área de concentração está centrada no ensino das bases 
conceituais da Epidemiologia como método de investigação indispensável ao estudo 
da origem, evolução e controle dos problemas de saúde das populações humanas, 
contemplando as seguintes temáticas: epidemiologia do câncer; efeitos crônicos da 
exposição a substâncias químicas; efeitos crônicos da exposição a radiações. 
 
 

Gestão de Problemas Ambientais e Promoção da Saúde 
Coordenadora: Brani Rozemberg (branirozemberg@uol.com.br) 
 
Esta área de concentração está apoiada no ensino das bases conceituais e 
metodológicas voltadas para a análise do impacto ambiental no ecossistema e a 
gestão de problemas em saúde e ambiente. Ao analisar a complexidade 
socioambiental dos problemas, a área busca desenvolver abordagens integradas que 
incorporam distintas áreas de conhecimentos provenientes das Ciências Sociais e 
Humanas, Biológicas e Biomédicas, assim como a Química e a Engenharia. 
Contempla as seguintes temáticas: ecologia geral, epistemologia ambiental e 
complexidade socioambiental; evolução e perspectivas do conceito de risco; 
ferramentas para a produção de indicadores em saúde e ambiente e a análise e 
gerenciamento de riscos; marcos institucionais e políticas públicas em saúde e 
ambiente; abordagens integradas e ecossistêmicas; educação ambiental e promoção 
da saúde; ecologia política e justiça ambiental; impactos socioambientais em 
ecossistemas naturais e modificados. 
 



 

Toxicologia Ambiental 
Coordenadora: Paula de Novaes Sarcinelli (paula@ensp.fiocruz.br) 
 
Esta subárea se destina ao estudo das bases conceituais, mecanismos moleculares, 
e metodologias necessárias para o entendimento da Toxicologia, de suas relações 
com o ambiente e de seus reflexos sobre a saúde e, conseqüentemente, de suas 
contribuições para uma gestão ambiental saudável e sustentável, evidenciando suas 
relações com outras disciplinas na área de Saúde Pública. 
 
 

CLIENTELA 
 
O Mestrado é de natureza multiprofissional, sendo exigido dos candidatos curso 
superior completo. 
 
 

REGIME E DURAÇÃO 
 
Regime de tempo integral, com duração máxima de 24 meses. 
 
 

INSCRIÇÃO 
 
De 18 de agosto a 05 de setembro de 2008. 
 
Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site da 
Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública e Meio 
Ambiente ENSP. Os candidatos interessados no curso deverão preencher o 
formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Plataforma, o qual 
posteriormente deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via Correios, 
juntamente com os documentos listados a seguir, para o endereço constante neste 
documento. Os campos “Nome do Orientador” e “Ordem de Preferência” não 
devem ser preenchidos pelos candidatos ao Mestrado. 
 
 Curriculum Vitae criado na Plataforma Lattes-CNPq e impresso em formato RTF 

(www.cnpq.br). Para a impressão, o candidato deve entrar no módulo de 
atualização on line do Curriculum e exportar para o arquivo RTF. 

 Proposta preliminar de trabalho (letra tipo Arial, tamanho 12, espaço duplo), de no 
máximo 8 páginas, na qual o candidato deverá: (a) situar o tema de interesse na 
área da Saúde Pública e Meio Ambiente e na área de concentração escolhida; e 
(b) explicitar quais contribuições a proposta poderá trazer no âmbito do 
conhecimento e das ações sobre o tema na Saúde Pública e Meio Ambiente. O 
preenchimento do resumo do plano de trabalho no formulário eletrônico de 
inscrição disponível no SIGA não é suficiente, sendo exigido o 
encaminhamento desta proposta preliminar à parte. 

 Comprovante de pagamento. O pagamento referente ao processo seletivo inclui: 
- taxa de inscrição, no valor de R$55,00 (cinqüenta e cinco reais); 
- taxa referente à realização de prova de inglês, no valor de R$80,00 (oitenta 

reais); 

http://www.siga.fiocruz.br/
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- taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$2,50 (dois reais e 
cinqüenta centavos); 

- taxa administrativa, a ser paga por candidatos que optarem por realizar a prova 
de inglês em outras cidades que não o Rio de Janeiro, no valor de R$50,00 
(cinqüenta reais). Em tais casos, o candidato deverá efetuar o pagamento até o dia 
da prova diretamente na secretaria da filial da Cultura Inglesa na qual a mesma será 
aplicada. Todos os candidatos deverão informar, por escrito, o local de sua 
escolha para a realização da prova de inglês (ver opção de cidades a seguir) na 
versão impressa do formulário de inscrição emitido pelo SIGA. Quando não 
houver indicação do local pretendido, os candidatos serão automaticamente 
alocados para realizar a prova no Rio de Janeiro. Caso ocorra alteração quanto 
ao local de realização da prova, esta deverá ser informada até o dia 03 de 
outubro. Serão oferecidas provas, excepcionalmente, nas seguintes cidades: Belém 
(PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Juiz de Fora 
(MG), Macaé (RJ), Manaus (AM), Petrópolis (RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE), 
São Paulo (SP), Vitória (ES).  
 
Existem três possibilidades excludentes de valores a serem pagos pelos candidatos 
via boleto bancário: 
 
1. taxa de inscrição + taxa referente à realização de prova de inglês; 
2. somente taxa de inscrição (para candidatos isentos da realização de prova de 
inglês); 
3. somente taxa referente à realização de prova de inglês (para candidatos isentos 
da taxa de inscrição). São considerados isentos de pagamento da taxa de inscrição 
servidores federais de órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, que deverão 
enviar, juntamente com os demais documentos exigidos na inscrição, fotocópia de 
contracheque recente identificando vínculo institucional e número de matrícula 
SIAPE. 
 
O candidato deverá escolher uma das opções supracitadas após finalizar o 
preenchimento do formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA. 
Após o pagamento do boleto, o candidato deverá enviar o original ou cópia do 
mesmo, juntamente com os demais documentos exigidos para a inscrição na seleção 
pública. 
 
Observações: 
1. Para que sua 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. Será disponibilizada no SIGA (link 
Inscrição), no período de 18 de agosto a 10 de outubro, a relação nominal, por 
subárea de concentração, dos candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não 
serão fornecidas informações por telefone. 

2.  Serão aceitos candidatos no último ano da graduação, mediante declaração da instituição 
formadora. A matrícula, porém, está condicionada à apresentação de declaração de 
conclusão do curso informando data da colação de grau, já realizada. Caso haja qualquer 
atraso na conclusão do curso de graduação, protelando a colação de grau para além do 
período de matrícula no Mestrado, a aprovação do candidato será automaticamente 
anulada. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 



 
A lista de referências bibliográficas para a prova escrita estará disponível a partir do 
dia 30 de julho de 2008, no mural do SECA e no sitio internet www.ensp.fiocruz.br . 
 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS BRASILEIROS 
 
Primeira Etapa (Eliminatória) 

1. Prova de inglês (18/10/2008, das 9h às 12h), baseada na compreensão de textos, 
a ser realizada na ENSP. Nesta prova os candidatos serão considerados aptos ou 
não para ingressar no curso (nota mínima: 6 pontos). Estarão dispensados 
aqueles que, no momento da inscrição, apresentarem cópia autenticada do 
TOEFL (com pontuação 80), certificado do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou 
Cambridge (FCE, CAE e CPE). Candidatos aprovados na prova de inglês aplicada 
para a Turma 2008 nos Programas de Saúde Pública, Saúde Pública e Meio 
Ambiente e Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP, com nota mínima de 6 
pontos, também estarão dispensados da mesma. É facultativo o uso de 
dicionário na prova de inglês, mas não será permitida a utilização de 
tradutor e/ou palm top. No dia 13 de outubro, a partir das 14h, os candidatos 
deverão consultar o site da Plataforma SIGA (link Inscrição) ou os murais do 
SECA para obter informação a respeito do local de realização da prova de inglês, 
e também no dia 21 de outubro, a partir das 14h, para conhecer o resultado 
desta prova e os locais de realização da prova escrita (não serão fornecidas 
informações via telefone). 

2. Prova escrita (25/10/2008, das 9h às 13h), constituída de duas partes: a primeira 
constará de questões gerais da Saúde Pública e Meio Ambiente (valendo 5 
pontos), enquanto a segunda constará de questões específicas das subáreas de 
concentração (valendo 5 pontos). Nota mínima para aprovação: 7 (sete) 

Divulgação do resultado da primeira fase: 07 de novembro de 2008 (a partir das 
14h). 
 
Observações: 

1. Somente os candidatos considerados aptos na prova de inglês realizarão prova 
escrita. 

2. 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 
Funcional (somente da Fiocruz), 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). 

3. Serão aceitos pedidos de revisão da prova escrita no prazo de até 72 horas após a 
divulgação de seu resultado. 

4. A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados ficará disponível 
para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado final da seleção. 

OBSERVAÇÃO GERAL: Casos omissos serão analisados pela Coordenação de 
Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente. 
 
 
Segunda Etapa (Eliminatória) 
 

http://www.ensp.fiocruz.br/


Todos os candidatos aprovados na primeira etapa – considerados aptos em inglês e 
com nota na prova escrita maior ou igual a 7,0 (sete) pontos – estarão aptos a 
prosseguir à segunda etapa. 

A segunda etapa é constituída de prova oral baseada na bibliografia da prova escrita 
“geral e específica de cada subárea” (com valor máximo de 7,0 pontos), análise do 
currículo do candidato (com valor máximo de 1,5 pontos) e análise da proposta 
preliminar (com valor máximo de 1,5 pontos). A nota mínima para aprovação nesta 
segunda etapa é de 7,0 (sete) pontos. A adequação das propostas à disponibilidade 
de orientadores credenciados na área de concentração será um item a ser 
considerado no final da segunda etapa. 
 
 
Classificação 
 
A classificação dos candidatos resultará da média das notas obtidas na primeira e na 
segunda etapa do exame de seleção. 

Divulgação do resultado final: 01 de dezembro de 2008 (a partir das 14h). 
 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS ESTRANGEIROS 
 
Informações sobre a seleção de alunos estrangeiros poderão ser obtidas na 
homepage da ENSP (http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/cooperacao-
internacional/informacoes/printe_pg.pdf). A bibliografia recomendada para a prova 
escrita é a mesma que aquela recomendada para os candidatos brasileiros. 

Observação: Os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento das taxas de 
inscrição e matrícula. 
 
 

MATRÍCULA 
 
O período de matrícula será de 10/12/2008 a 09/01/2009. Os candidatos 
selecionados deverão enviar a documentação exigida para o Serviço de Gestão 
Acadêmica. São documentos exigidos nesta etapa: 
- fotocópia autenticada do diploma de graduação (frente e verso). Os candidatos que 
ainda não possuem Diploma de Graduação deverão apresentar declaração 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. 
- fotocópia autenticada da Carteira de Identidade (frente e verso); 
- fotocópia autenticada do CPF (frente e verso); 
- duas fotografias 3x4; 
- fotocópia da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 
diploma de graduação; 
- comprovante de pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$ 75,00 (setenta e 
cinco reais). O procedimento para efetuar tal pagamento será informado por ocasião 
da divulgação do resultado final. São considerados isentos de pagamento desta taxa 
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servidores federais de órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, que deverão 
enviar, juntamente com os demais documentos exigidos na matrícula, fotocópia de 
contracheque recente identificando vínculo institucional e número de matrícula 
SIAPE. 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 
 
 

BOLSAS DE ESTUDO E HOSPEDAGEM 
 
O Programa de Mestrado dispõe de um número limitado de bolsas de estudo, a 
serem distribuídas segundo critérios das agências financiadoras (CNPq, Capes e 
outras). Não é assegurado que todos os alunos venham a ser contemplados. Os 
candidatos estrangeiros devem ter as bolsas asseguradas em seus países de 
origem. 
A Fiocruz não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados 
ou países. 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica - SECA 
Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 - Sala 317 
21041-210 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
Ligação gratuita: 0800-230085 
Tel.: (21) 2598-2557 e 2598-2558 
Horário de atendimento ao público: 8h às 16h 
E-mail: seca@ensp.fiocruz.br 
Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br 
 


