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 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO  

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), por meio de sua Diretoria-executiva de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social e de sua Faculdade de Educação em Ciências da Saúde (FECS), em parceria com o Ministério 

da Saúde (MS), estabelecida por intermédio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema 

Único de Saúde (PROADI-SUS), realizará o Curso de Capacitação para Elaboração de Parecer Técnico-Científico, 

com atividades presenciais físicas e remotas.  

O Curso de Capacitação para Elaboração de Parecer Técnico-Científico faz parte de uma das iniciativas do Projeto 

Desenvolvimento da Avaliação de Tecnologias em Saúde (DATS) a ser desenvolvido no triênio 2021-2023 no âmbito 

do PROADI-SUS, cuja aprovação fora publicada em 26 de março de 2021, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 58.  

 

1. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

 

1.1 Objetivos do curso 

 Capacitar profissionais de nível superior para a elaboração de Parecer Técnico-Científico de acordo com as 

Diretrizes Metodológicas: elaboração de Pareceres Técnico-Científicos, publicada em 2021 pelo Ministério da 

Saúde. 

 Disseminar as Diretrizes Metodológicas: elaboração de Pareceres Técnico-Científicos. 

1.2 Número de Vagas 

Serão oferecidas 30 vagas.  

1.3 Público-Alvo 

O curso é destinado exclusivamente a:  

 Profissionais atuantes no Ministério da Saúde e nos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) 

da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats).  

 

1.4 Investimento  

O curso é inteiramente financiado pelo PROADI-SUS. O candidato firma o compromisso com todas as atividades 

propostas, incluindo a frequência, caso selecionado. Para o encontro presencial, as despesas com transporte e 

hospedagem serão custeadas pelo Projeto Desenvolvimento da Avaliação de Tecnologias em Saúde (DATS), 

seguindo os critérios de economicidade e uso racional, em conformidade com o Art. 19 da Portaria nº 3.362, de 8 

de dezembro de 2017 (Anexo XCIII da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017). Dessa 

forma, os alunos selecionados receberão passagens de ida e volta e será provida estadia em hotel (quartos duplos), 

sendo os demais custos de responsabilidade exclusiva dos alunos. Outros detalhes sobre a política de viagens 

podem ser consultados no Anexo I. Por ser financiado por meio de recursos públicos, o curso exige que o candidato 

selecionado se responsabilize pela frequência e conclusão das atividades, por meio de um Termo de Compromisso 

que deverá ser assinado no início do curso.  

 

1.5 Inscrições 

As inscrições ficarão abertas entre de 01 a 16 de dezembro de 2022. Nesse período, os coordenadores poderão 



 

 
DATS – Desenvolvimento da Avaliação de Tecnologias em Saúde                                                                                                                    - Página 2 de 7  

indicar até dois profissionais por meio do formulário disponibilizado pela Secretaria-Executiva da Rede Brasileira de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats). 

1.6 Seleção de alunos 

Considerando o público-alvo, bem como o objetivo do curso, o processo de seleção de aluno(a)s será realizado 

diretamente pelo Ministério da Saúde através da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats) 

com a parceira da equipe do projeto Desenvolvimento da Avaliação de Tecnologias em Saúde (DATS) do Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz. Terminado o período de inscrição, a seleção acontecerá em duas etapas, sendo a primeira 

uma Análise de documentos (classificatória e eliminatória) e realizada pela comissão de seleção nomeada pelo 

Ministério da Saúde e a segunda uma Entrevista (classificatória e eliminatória) realizada pela comissão de seleção 

nomeada pelo HAOC com participação de um membro do Ministério da Saúde. As pontuações da primeira e da 

segunda etapa NÃO são cumulativas. Os 30 candidatos selecionados receberão um e-mail para matrícula no dia 

16/02/2023. 

1.6.1 Seleção da primeira Etapa 

Os candidatos indicados pelos coordenadores serão classificados tendo em vista i) região de origem, ii) 

categorização do NATS de origem e iii) conhecimentos mínimos em ATS. Serão privilegiados candidatos das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como aqueles atuantes em NATS com menor nível técnico no eixo Síntese de 

Evidências.  

1.6.2 Seleção da segunda Etapa 

Serão convocados para a fase de entrevista os 50 primeiros candidatos classificados na fase 1. Esses candidatos 

serão entrevistados por videochamada por 02 (dois) profissionais integrantes da comissão de seleção nomeada 

pelo HAOC com participação de um membro do Ministério da Saúde. A duração de cada entrevista será de até 30 

minutos.  

O objetivo da entrevista é avaliar o preparo profissional e acadêmico do(a) candidato(a) para desenvolver as 

atividades durante o Curso de Capacitação para Elaboração de Parecer Técnico-Científico. Além disso, essa etapa 

visa identificar se o(a) candidato(a) apresenta um perfil e condições desejáveis às demandas técnicas para 

realização do curso. Também será avaliado a relação entre a trajetória acadêmica e profissional do candidato(a) 

com os seus objetivos no curso. Serão avaliados a motivação, demandas do local de trabalho por estudos de ATS, 

objetivos futuros, disponibilidade, comprometimento, autonomia e pró atividade dos candidatos. Todos os horários 

e datas da entrevista serão disponibilizados com antecedência. 

2
ª 

et
ap

a 

Critérios para Entrevista Máximo de Pontos 

A. Objetivos futuros e/ou demandas do local de trabalho por estudos de ATS 30 

B. Preparo acadêmico para desenvolver as atividades 20 

C. Trajetória profissional com relação à ATS 20 

D. Disponibilidade de tempo suficiente  20 

E. Familiaridade com a leitura em língua inglesa 10 

 

1.5.2.1 Proficiência na leitura técnica em língua inglesa 

Para a realização das atividades do Curso de Capacitação para Elaboração de Parecer Técnico-Científico será 

necessária proficiência na leitura de textos técnicos em Língua Inglesa. Não será exigida comprovação; contudo, 

assume-se que todos os candidatos estejam cientes de que o material didático do curso é baseado, quase 

exclusivamente, em materiais na língua inglesa (artigos e tutoriais). 
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2. CRONOGRAMA E CONTEÚDO DO CURSO 

2.1 O curso é ofertado pela modalidade presencial com atividades presenciais físicas e remotas. 

2.2 A carga horária total do curso é de 118 horas (88 horas destinadas às aulas e 30 horas à atividade do trabalho 

de conclusão de curso).  

2.3 Os encontros presenciais físicos e remotos de que tratam os itens 2.1 e 2.2 acontecerão conforme quadro 

abaixo, estando sujeitos a eventuais alterações: 

 

Cronograma dos Encontros presenciais físicos e remotos 

Encontro Data de 2022 Dia da semana Horários Modalidade 

1º 16 e 17 de março Quinta-feira 
Sexta-feira 

14:00hs às 18:00hs 
08:00hs às 18:00hs 

Presencial (remoto) 

2º 27 e 28 de abril Quinta-feira 
Sexta-feira 

14:00hs às 18:00hs 
08:00hs às 18:00hs 

Presencial (remoto) 

3º 18 e 19 de maio Quinta-feira 
Sexta-feira 

14:00hs às 18:00hs 
08:00hs às 18:00hs 

Presencial (remoto) 

4º 15,16 e 17 de junho Quinta-feira 
Sexta-feira 

Sábado 

08:00hs às 18:00hs 
08:00hs às 18:00hs 
08:00hs às 12:00hs 

Presencial (físico)* 

5º 20 e 21 de julho Quinta-feira 
Sexta-feira 

14:00hs às 18:00hs 
08:00hs às 18:00hs 

Presencial (remoto) 

6º 17 e 18 de agosto Quinta-feira 
Sexta-feira 

14:00hs às 18:00hs 
08:00hs às 18:00hs 

Presencial (remoto) 

7º 20 de outubro Sexta-feira 08:00hs às 18:00hs Presencial (remoto) 
*O encontro presencial físico será realizado apenas se as condições sanitárias do país permitirem. 
As aulas presenciais remotas ocorrerão de forma síncrona (remota ao vivo) e as aulas presenciais físicas acontecerão em São Paulo, SP. 

 

Os encontros presenciais remotos ocorrerão nas quintas-feiras das 14:00hs às 18:00hs e sextas-feiras das 08:00hs 

às 18:00hs, enquanto o presencial físico ocorrerá na quinta-feira das 08:00hs às 18:00hs, sexta-feira das 08:00hs às 

18:00hs e no sábado das 08:00hs às 12:00hs. 

Os encontros presencias remotos ocorrerão de maneira síncrona por meio da ferramenta Cisco Webex Meeting e 

o encontro presencial físico ocorrerá nas instalações da Faculdade de Educação em Ciências em Saúde (FECS) do 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), bem como em locais indicados pela Instituição.  

2.4 O Curso abordará as seguintes temáticas: 

Disciplinas* 

Delineamentos de estudos primários utilizados em ATS 
Bioestatística 
Etapas do Parecer Técnico-Científico 
Meta-análise 
Informações de custos e ficha técnica da tecnologia 
Análise da certeza no conjunto final da Evidência - GRADE 
Seminários em ATS 

 

3. REGIME E DURAÇÃO DO CURSO  

3.1 O curso será ofertado na modalidade presencial (física e remotamente), com atividades síncronas e assíncronas.  
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3.2 O curso totalizará carga horária 118 (cento e dezoito) horas, com 20 horas presenciais físicas. O curso terá 07 

encontros que ocorrerão no período de 08 meses (16 de março de 2023 a 20 de outubro de 2023). 

3.3 O candidato aprovado fica ciente de que, embora o curso encontre-se previsto para ser desenvolvido 

inicialmente na modalidade presencial (física e remotamente), em seu decorrer poderá haver alterações de seu 

formato a partir de critérios da coordenação do projeto, ou em decorrência do estado de calamidade pública. 

3.4 Em caso de alteração do formato do curso, o aluno será previamente notificado, e para sua eventual 

participação em aulas e atividades desenvolvidas na modalidade “online”, será de sua inteira responsabilidade 

prover seu acesso à internet e cumprimento das entregas necessárias. 

 

4. DA MATRÍCULA 

O ato de matrícula será realizado por via eletrônica, de acordo com as orientações que serão enviadas aos 

candidatos aprovados pelo e-mail: cursosats@haoc.com.br1: 

• Diploma de Graduação em Instituição reconhecida e credenciada pelo MEC;  

• Histórico Escolar da Graduação, em Instituição reconhecida e credenciada pelo MEC;  

• Certidão de Nascimento/ Casamento;  

• Documento de identidade (RG) e CPF (não será aceito nenhum outro documento de identificação);  

• Comprovante de residência com CEP, recente (dos últimos três meses). Serão considerados como comprovante 

de residência: boleto de água, luz, telefone.  

• 2 fotos 3x4 recentes  

 

5. DA DESISTÊNCIA E VACÂNCIA  

Caso haja desistências ou surjam vacâncias poderão ser chamados os candidatos subsequentes à lista classificatória. 

Esse procedimento será adotado se a desistência ou vacância ocorrer antes do início do segundo encontro do Curso 

(27/04/2023), de forma que o candidato convocado para vaga possa acompanhar adequadamente o conteúdo 

programado. 

 

6.  LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO  

6.1 Os encontros presenciais físicos ocorrerão nas instalações da Faculdade de Educação em Ciências em Saúde 

(FECS) do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), bem como em locais indicados pela Instituição.  

6.2 É de responsabilidade do candidato a garantia de meios para participação dos encontros remotos síncronos, 

não cabendo ao HAOC o fornecimento de internet, equipamentos de informática ou softwares para o aluno.  

 

7.  COORDENAÇÃO 

                                                             
1 Os candidatos assim que aprovados receberão as orientações de como o envio dos documentos deverá ser realizado. A não entrega 
da documentação estipulada nas datas estipuladas no e-mail de orientação caracterizará a desistência da vaga, que será remanejada 
para o próximo candidato classificado. 

mailto:cursosats@haoc.com.br
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 Cleusa Pinheiro Ferri (http://lattes.cnpq.br/2524029270331859) 

 

8.  CERTIFICAÇÃO 

8.1 O aluno matriculado somente receberá certificado caso atinja frequência nos encontros igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento), e média de notas igual ou superior a 7,0 (sete). 

8.2 A certificação do curso é emitida pela Faculdade de Educação e Ciências da Saúde (FECS) do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (HAOC), credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação desde 2014. 

 

9. DESPESAS DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

9.1 Vide Termo de Apoio à viagem em Anexo I. 

http://lattes.cnpq.br/2524029270331859
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Anexo I: Apoio à Viagem dos Selecionados para o curso MBA em Avaliação de Tecnologias Em Saúde. 

 

Viagem/passagens: 

1. O projeto arcará com a emissão de todos os bilhetes aéreos. A emissão de bilhetes atenderá aos horários do 

curso e realizada de acordo com o menor valor de tarifas e taxas, dentre os horários de voos disponíveis, 

prevalecendo, quando existentes, os valores decorrentes da aplicação de tarifas promocionais ou reduzidas 

para horários compatíveis com a programação da viagem;  

 

2. O trecho de vinda será providenciado a tempo do início das aulas. Nos casos com indisponibilidade de voos 

para a chegada até o horário do início do curso, as passagens serão providenciadas com um dia de 

antecedência após às 16hs. Quanto ao retorno será providenciado a partir de 02 horas após o horário de 

término do curso. 

 

3. Para as regiões com indisponibilidades de voos que atendam ao término do curso, serão providenciados voos 

para o dia seguinte com mais uma diária de hospedagem por conta do projeto; 

 

4. O(s) Passageiro(s) ficará (ão) responsável (is) por eventual (is) acréscimo(s) no valor das tarifas e taxas em 

virtude de atraso e perda do voo ou alteração de data, horário ou destino por interesse particular; 

 

5. Em caso de perda ou cancelamento do voo com justificativa, a mesma deverá ser encaminhada para o 

responsável pela compra do bilhete, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), para validação.  

 

6. Por justificativas entende-se: Acidente pessoal; Doença pessoal com atestado médico, constando o CID do 

evento; Doença em filhos menores de 15 anos com atestado médico, constando o CID do evento; Morte na 

família (filhos, pais, irmãos, cônjuge) com declaração de óbito; Compromissos inesperados de trabalho, com 

declaração assinada pelo Gestor justificando a ausência; 

 

7. No caso de vinda de ônibus ou carro próprio, o projeto reembolsará ao usuário os custos somente da viagem, 

como a passagem, combustível e pedágio. Os comprovantes devem ser originais para serem reembolsados e, 

precisam ser entregues ou enviados via Correios, dentro de 30 dias corridos a contar da data da viagem. Não 

são aceitos comprovantes enviados via e-mail. A não apresentação de documentos, comprovantes de despesas 

originais, dentro do prazo de 30 dias após a data do evento e implicará na suspensão de qualquer reembolso 

e/ou pagamento; 

 

8. Traslados: Não serão reembolsados nenhum tipo de traslado; 

 

 

Hospedagens: 

1. De acordo com a política de viagens do HAOC, todos os participantes que viajam pelos Projetos da 

Responsabilidade Social serão hospedados em quartos duplos (Acomodação para 02 pessoas, do mesmo sexo, 

com 02 camas de solteiro).  

 

2. O período de hospedagem será durante o período das aulas e qualquer alteração de diária ficará sob a 

responsabilidade do hóspede.  
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3. O HAOC utiliza os hotéis que ficam nas proximidades do curso e atende aos critérios de exigência do padrão 

de qualidade do HAOC e o viajante será avisado sempre antes da vinda.  

 

4. Não é necessário voucher, pois o nome do viajante estará na recepção do hotel.  

 

5. Caso o viajante opte por acomodação em Apartamento Single, deverá assumir integralmente o pagamento das 

diárias, negociando diretamente com o hotel. O HAOC não intermedia nestes casos; 

 

6. No último dia da hospedagem o participante deverá fazer o check out até meio dia para não gerar uma nova 

diária. Caso haja necessidade, o hotel disponibiliza um local para guardar as bagagens.  

 

Frigobar: 

1. Não está liberado itens do frigobar e serviços de Room Service; 

 

2. O Café da manhã está incluso no valor da diária quando servido no restaurante;  

 

3. Não haverá reembolso de qualquer despesa não autorizada (como consumo de bebidas alcoólicas, atividades 

de lazer ou culturais, beleza e estética), lavanderia e ligações. 

 


