
 

 

No período de 08/02/17 a 22/08/17 ocorrerá o 
Curso Intermediário de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde para Gestores do SUS. 
 

O curso é uma realização do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz (São Paulo) em parceria com o 
Ministério da Saúde, por meio do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do 
Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). 

 
Visão geral 

Os participantes terão a oportunidade de 
desenvolver competências na área de Avaliação 
de Tecnologias em Saúde (ATS) por meio de 
um curso tutorado e semipresencial de 100 
horas. 
 

O curso foi desenhado para profissionais 
atuantes no SUS com conhecimento prévio 
(básico a intermediário) em ATS, que almejam 
aprender mais sobre os componentes de uma 
avaliação de tecnologia, e como solicitar e 
interpretar uma ATS. 

Público-alvo: 
Profissionais graduados nas áreas da Saúde, 
Economia, Direito ou Engenharia que tenham 

conhecimento prévio básico em ATS por meio 
de cursos, oficinas, pós-graduação ou 
experiência profissional. Os profissionais 
precisam atuar no serviço público, em uma das 
três esferas do governo, nas áreas de vigilância 
e controle de doenças, regulação da atenção à 
saúde, auditoria, planejamento e controle, 

assistência farmacêutica, pesquisa estratégica, 
inovação, investimentos em saúde, engenharia 
clínica, núcleos/instituições/hospitais membros 
da REBRATS, conselhos e secretarias de saúde, 

outros hospitais públicos, universidades 
públicas, Judiciário ou secretarias e demais 
departamentos do Ministério da Saúde. 

Conteúdo programático: 
• Introdução à Avaliação de Tecnologias em 

Saúde (ATS) • Contextualização da ATS no 
âmbito da Política Nacional de Gestão de 
Tecnologias em Saúde (PNGTS) • Introdução 
aos Métodos de ATS • Fontes de Informação e 
Qualidade dos estudos úteis em ATS • 
Aplicações de ATS no contexto de PNGTS 

Critérios para classificação: 
• Domínio da língua portuguesa (eliminatório); 
• Domínio da língua inglesa para leitura de artigos 
científicos; 

• Avaliação de Currículo. 
 
Documentos necessários 
• Currículo (obrigatório), preferencialmente em 
formato Lattes; 

• Carta de apresentação, declarando o interesse e 
o compromisso participar e finalizar o curso. 

Carga Horária: 100 horas 
Duração: 27 semanas (previsão) 
 
Custeio: 
O projeto arcará com os custos do curso, passagem 
para o encontro presencial e hospedagem. 

A alimentação e os transferes do aeroporto para o 
hotel serão por conta de cada aluno. 
 
Estrutura: 
O curso será oferecido à distância em ambiente 
virtual de aprendizagem, com ferramentas gráficas 
e interativas, além de acompanhamento e 

mediação por tutores com experiência na área de 
ATS. O programa conta com metodologias 
educacionais direcionadas para capacitação de 
profissionais adultos, possibilitando o acesso a 
qualquer hora e em qualquer lugar. 

Processo seletivo 
Período de inscrição:16/12/16 a 17/01/17 
 
1° Etapa: Efetuar cadastro completo; 

2° Etapa: Responder ao questionário (Obrigatório 
até 17 de janeiro de 2017 - 23h59) 
 
Vagas Limitadas! 

 
Inscrições: 
http://uneads.haoc.com.br/inscricao/FichaInscricao?id=F457C545A9DED88F18ECEE47145A72C0 

Divulgação dos selecionados: 
25 de janeiro de 2017 
Os alunos selecionados serão notificados por e-mail 

Componente (aula) presencial: 09 e 10 de fevereiro 
de 2017 


