
 
 

                                                                                                                               Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2015 

 

 Gestão de Redes de Atenção  à Saúde  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

                                                       2º C O M U N I C A D O 
 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz ENSP/FIOCRUZ, através 
da Coordenação de Educação a Distância (EAD/ENSP-Fiocruz) e da Coordenação do Curso de 
Especialização em Gestão de Redes de Atenção à Saúde, torna público, por meio deste instrumento 
de divulgação, um 2º COMUNICADO informando o reagendamento das datas dos momentos 
presenciais, referente a “12/2014 - Edital para Seleção de Alunos”, publicado em 19 de dezembro de 
2014 no Portal EAD - www.ead.fiocruz.br/editais, do Curso de Especialização em Gestão de Redes de 
Atenção à Saúde, na modalidade a distância. 
 
A Coordenação do Curso, no exercício de suas atribuições legais, e, considerando a necessidade, a 
conveniência e a oportunidade, resolve divulgar o seguinte Comunicado:: 
 
"Prezados novos alunos do Curso de Especialização em Gestão de Redes de Atenção,  
 
Gostaríamos de comunicar que devido à recém finalizada paralisação dos 
trabalhadores da Fiocruz e às consequentes mudanças acarretadas na programação 
anteriormente definida, que necessariamente envolve um significativo apoio logístico 
para o início do Curso e realização dos encontros presenciais de um número tão grande 
de alunos, nos vimos obrigados, em decisão conjunta com os setores responsáveis da 
Educação a Distância da ENSP, a reprogramar o início de nossas atividades.  
 
Considerando todas as circunstâncias envolvidas e o calendário, realizamos a nova 
programação no tempo mais breve possível.  
 
Assim, para o grupo de 658 alunos, lista publicada no Portal EAD, o primeiro encontro 
presencial será realizado dentro do período de 7 a 22 de março de 2016. As datas de 
cada encontro e o endereço do local de realização serão divulgados tão logo tenham 
sido fechados e confirmados.  
 
Para o grupo de 850 alunos, lista publicada no Portal EAD, o primeiro encontro 
presencial será realizado dentro do período de 25 de abril a 13 de maio de 2016. Da 
mesma forma, as datas de cada encontro e o endereço do local de realização serão 
divulgados tão logo tenham sido fechados e confirmados.  
 

http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital1886v12.pdf
http://www.ead.fiocruz.br/


O adiamento do início do Curso resultou de condições alheias à nossa vontade e 
estamos certos de poder contar com sua compreensão, motivação e entusiasmo para o 
início desta nossa trajetória em 2016.  
 
Atenciosamente,  
Coordenação do Curso"  

 
 Informações poderão ser obtidas através do e-mail pseletivo@ead.fiocruz.br 
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