
Rio de Janeiro, em 23 de maio de 2014 

 

Apoio Matricial na atenção Básica com Ênfase nos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família(NASF) 

 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

 

4º C O M U N I C A D O - INFORMES SOBRE O 1º ENCONTRO  PRESENCIAL  

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, através da 

Coordenação de Educação a Distância (EAD/ENSP-FIOCRUZ) e da Coordenação Nacional de 

Curso, em parceria com os Departamentos de Gestão da Educação na Saúde 

(DEGES/SGTES/MS) e de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) do Ministério da Saúde, comunicam, 

por meio deste instrumento de divulgação, referente ao processo seletivo “01/2014 -Edital para 

Seleção de Alunos” publicado em 27jan2014 no portal www.ead.fiocruz.br, do curso de Apoio 

Matricial na atenção Básica com Ênfase nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família NASF, no nível 

de aperfeiçoamento, na modalidade a distância que: 

Em virtude de dificuldades logísticas nos estados do Maranhão, Piauí, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Mato Grosso e São Paulo, tivemos que adiar 

o Primeiro Encontro Presencial nos mesmos. Em breve os educandos selecionados nestes 

estados receberão comunicado sobre as novas datas e locais.  

Os educandos dos demais estados permanecem com o primeiro momento presencial no mês de 

maio; 

O curso viabilizará, neste primeiro encontro, auxílio para os alunos. Isto acontecerá da seguinte 

forma: 

 A hospedagem para o Primeiro Encontro Presencial será fornecida pelo Curso para 

todos os alunos que não residem nas cidades que sediarão os encontros, em hotéis 

previamente reservados pelo curso com check in 28/05 (para Presencial iniciado dia 29/05) 

ou 29/05 (para Presencial iniciado dia 30/05) e check out 31/05 (para Presencial finalizado dia 

31/05) ou 01/05 (para Presencial finalizado dia 01/06). Informaremos, posteriormente, o 

endereço do Hotel para aqueles que necessitam de hospedagem; 

 

 O deslocamento dos alunos para a cidade do presencial será excepcionalmente custeado 

pelo Curso, neste primeiro encontro presencial, para parte dos educandos. Farão jus a tal 

auxílio apenas aqueles educandos cujos municípios de domicílio estejam a mais de 200 Km 

de distância da cidade do presencial, caso o gestor municipal não consiga viabilizá-lo. Isto 

http://www.ead.fiocruz.br/


será feito através de reembolso de passagem rodoviária ou marítima, que deve ser 

comprada pelo aluno caso o gestor não consiga viabilizar o deslocamento. Para os 

educandos que residem a menos de 200 km da cidade do presencial, o deslocamento será 

de responsabilidade do gestor; 

 

 Alimentação: Para os alunos que não residem nas cidades do presencial e ficarem 

hospedados, o curso viabilizará almoço e jantar.  Para os alunos residentes nas cidades do 

presencial, o curso viabilizará apenas almoço. A refeição será oferecida no próprio local do 

evento, ou será providenciado reembolso (de até 30 reais por refeição) caso não seja servida 

a refeição no local do evento ou da hospedagem; 

 

 Em todos os casos de reembolso haverá a necessidade de comprovação dos gastos, 

mediante recibo e /ou nota fiscal referente aos gastos com passagem e almoço, que será 

feito após o Encontro.  

Os endereços dos locais onde se realizarão os Encontros Presenciais serão enviados para o e-

mail cadastrado no ato da inscrição e em breve publicados neste portal. 

 

Observações Importantes: 

 

Maiores informações podem ser obtidas através do endereço eletrônico: nasf.alunos@gmail.com 

. 

 

Coordenação do curso de Apoio Matricial na atenção 

 Básica com Ênfase nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

 


