MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Chamada de Seleção Pública n° 01/2019 – PROFSAUDE - MPSF/UFF
A Comissão Acadêmica do Mestrado Profissional em Saúde da Família
(PROFSAÚDE / MPSF) da Universidade Federal Fluminense (UFF), em consonância com o
Comitê Gestor do PROFSAÚDE / MPSF em Rede Nacional, e no exercício de suas atribuições
definidas pelo artigo 14 do Regimento PROFSAÚDE / MPSF em Rede Nacional, torna
pública a realização do Exame de Acesso.
A Chamada de Seleção Pública no 01/2019 ao PROFSAÚDE / MPSF em rede nacional
está disponível no sítio http://profsaude.sites.uff.br/processo-seletivo-2019/ , e contém
informações sobre o curso, o processo seletivo e a matrícula, além de dezenove anexos. As
informações sobre o processo seletivo serão divulgadas neste sítio eletrônico.
O presente edital local, resumido, endossa as informações do edital nacional no âmbito
da Universidade Universidade Federal Fluminense. O Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFF),
na condição de Instituição Associada, representada pelo respectivo Coordenador Acadêmico
Institucional, oferece 07 (sete) das 210 (duzentas e dez vagas) do ProfSaúde/MPSF ofertadas
em nível nacional, para turma multiprofissional. O PROFSAUDE/ MPSF é um curso
semipresencial, com oferta nacional, realizado na modalidade de ensino a distância com
previsão de 09 (nove) encontros presenciais e, para os alunos da UFF, de 01 (uma) disciplina
obrigatória desenvolvida presencialmente, com carga horária de 45 (quarenta e cinco) horas
ofertada nas dependências da UFF no 2º semestre de início do curso.
O candidato deverá se inscrever na UFF apenas se residir ou exercer sua atividade
profissional no Estado do Rio de Janeiro. O candidato só poderá submeter sua inscrição para
uma das Instituições associadas ao PROSAÚDE / MPSF em Rede Nacional.
Esclarecimentos específicos relativos à realização da Seleção Pública do
ProfSaúde/MPSF na Universidade Federal Fluminense deverão ser obtidos diretamente em
sua Coordenação Acadêmica, por meio dos contatos listados no Anexo I: Rua Marquês do
Paraná, 303, prédio anexo ao HUAP, 4º andar, sala 404, Centro, Niterói-RJ, CEP 24033-900,
1

ou no sítio http://profsaude.sites.uff.br/ , ou ainda pelo e-mail profsaude.uff@gmail.com .

Docentes do PROFSAUDE / MPSF na UFF
Cláudia Regina Santos Ribeiro - MPS
Helia Kawa – MEB
Leandro Marcial Amaral Hoffmann - MPS
Marcos Paulo Fonseca Corvino - MPS
Marilene Cabral do Nascimento – MSS
Patty Fidelis de Almeida - MPS
Regina Fernandes Flauzino - MEB

Niterói, 19 de agosto de 2019.

Patty Fidelis de Almeida
Mestrado Profissional em Saúde da Família – PROFSAÚDE / MPSF/ UFF
Coordenadora
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