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Inscrições
O ingresso no Programa de Pós-Graduação ocorre ao
longo do ano, na forma de fluxo contínuo.
A inscrição no programa é vinculada ao aceite de um
orientador. O candidato deve identificar, no site
www.fm.usp.br/preventiva/, os docentes do
programa e suas linhas de pesquisa. Em seguida,
deve entrar em contato com o docente que
apresente afinidade com seus interesses de
investigação, visando a apresentar a sua proposta
de trabalho.
A Coordenação do Programa poderá orientar os
candidatos, caso haja alguma dúvida em relação ao
processo seletivo.
Após o aceite do orientador, o candidato apresentará
à Secretaria do programa os documentos ao lado
relacionados, os quais serão encaminhados a uma
Comissão de Seleção indicada pela Comissão
Coordenadora do Programa (CCP). O candidato
passará por uma entrevista e a Comissão de Seleção
emitirá parecer sobre seu processo seletivo.

Secretaria de Pós-Graduação e Apoio aos Alunos

DOCUMENTOS - INSCRIÇÃO
Mestrado / Doutorado
01 Formulário de Inscrição
02 Cópia simples do RG
03 Cópia simples do CPF
04 2 Fotos 3x4
05 Cópia simples do Diploma de Graduação
06 2 Cópias simples do Diploma de Mestrado
e 1 cópia do Histórico
07 Proficiência em Inglês*
08 Comprovante de Pagamento (R$ 50,00)
09 Carta de recomendação do orientador
10 2 cópias do Projeto
11 2 cópias do Currículo Lattes
* Local: Cultura Inglesa Filial Pinheiros
Rua Deputado Lacerda Franco, 333
Telefax: 3032-4888

Faculdade de Medicina / USP
Medicina Preventiva / Secretaria de Pós-Graduação
Av. Dr. Arnaldo, 455 - 2º andar - sala 2162
CEP 01246-903 - SP
Tel/Fax: 3061-7091
www.fm.usp.br/preventiva/
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Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Medicina Preventiva
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu,
mestrado e doutorado em Ciências, é oferecido a
profissionais que atuam e/ou têm interesse na área
da Saúde Coletiva, independentemente da formação
universitária original.
O programa é credenciado junto à CAPES, na
Grande Área da Saúde, área de Saúde Coletiva,
tendo recebido o conceito 6 na avaliação trienal
2007-2009.
Subáreas do conhecimento:

•Ciências Humanas e Sociais em Saúde
•Epidemiologia
•Política, Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde

Linhas de Pesquisa
Ciências Humanas e Sociais em Saúde

• Atenção primária e cuidado em saúde
•Educação e comunicação em medicina e saúde
•Filosofia e saúde
•História da Medicina e da Saúde Pública
•Organização do cuidado e das práticas em saúde
•Processos sociais e saúde
Epidemiologia

• Ensaios clínicos
•Epidemiologia ambiental
•Epidemiologia da aids e de outras doenças
sexualmente transmissíveis

•Epidemiologia de neoplasias e outros agravos
crônicos

•
•Epidemiologia em serviços de saúde
•Epidemiologia hospitalar
•Epidemiologia psiquiátrica
•Estudos com sistemas de informação em saúde e
Epidemiologia do uso de drogas

OBJETIVO DO PROGRAMA
Capacitar profissionais para
elaboração e desenvolvimento
de projetos de pesquisa e
programas no âmbito da Saúde
Coletiva, dotados das habilidades
necessárias para a divulgação dos
conhecimentos técnico-científicos
da área e a docência.

• Atenção primária e políticas de saúde
• Avaliação tecnologias, serviços e programas de
saúde

• Descentralização, federalismo, dinâmica urbana,
financiamento e saúde

• Diagnóstico em saúde e epidemiologia em
serviços

• Gestão em saúde
• Políticas de proteção social e de saúde e a
relação público/privado na saúde

• Políticas sociais, proteção social e políticas de
saúde

• Recursos humanos em saúde
• Saúde e desenvolvimento: sistemas de saúde,
mercado, regulação e incorporação tecnológica
na saúde

• Tecnologia em saúde
• Violência e saúde

Links importantes
Sites importantes:
USP – www4.usp.br/
FMUSP – www.fm.usp.br/
Sistema Janus –
https://sistemas.usp.br/janus/comum/entrada.jsf
Depto. de Medicina Preventiva – www.fm.usp.br/preventiva/
Regimento da Pós-Graduação –
leginf.uspnet.usp.br/resol/r5473m.htm
Normas Específicas Med. Preventiva –
www.usp.br/prpg/pt/interna1/progSaude.html
Biblioteca FMUSP – www.fm.usp.br/biblioteca/
Guia de Apresentação de dissertações,
teses e monografias da FMUSP
www.fm.usp.br/biblioteca/ – Espaço do pós-graduando

Serviços disponíveis:
COSEAS – www.usp.br/coseas/COSEASHP/COSEAS2010.html
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – www.usp.br/prpg/pt/index.htm
HU – www.hu.usp.br/

Fontes de informação:
DATASUS –
www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
SciELO – www.scielo.org/php/index.php

bases de dados secundários

BVS – regional.bvsalud.org/php/index.php

•Estudos transversais
•Pesquisa clínica
•Quantificação em pesquisa clínica e

Sites relacionados:
ABRASCO – www.abrasco.org.br/

epidemiológica

Ministério da Saúde –

•Violência e saúde

portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm
CAPES – www.capes.gov.br/

Políticas, Planejamento, Gestão
e Avaliação em Saúde

CNPq – www.cnpq.br/
FAPESP – www.fapesp.br/

• Adesão do paciente ao tratamento de doenças
crônicas
Laboratório de Informática
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Inscrições
O ingresso no Programa de Pós-Graduação ocorre ao
longo do ano, na forma de fluxo contínuo.
A inscrição no programa é vinculada ao aceite de um
orientador. O candidato deve identificar, no site
www.fm.usp.br/preventiva/, os docentes do
programa e suas linhas de pesquisa. Em seguida,
deve entrar em contato com o docente que
apresente afinidade com seus interesses de
investigação, visando a apresentar a sua proposta
de trabalho.
A Coordenação do Programa poderá orientar os
candidatos, caso haja alguma dúvida em relação ao
processo seletivo.
Após o aceite do orientador, o candidato apresentará
à Secretaria do programa os documentos ao lado
relacionados, os quais serão encaminhados a uma
Comissão de Seleção indicada pela Comissão
Coordenadora do Programa (CCP). O candidato
passará por uma entrevista e a Comissão de Seleção
emitirá parecer sobre seu processo seletivo.

Secretaria de Pós-Graduação e Apoio aos Alunos

DOCUMENTOS - INSCRIÇÃO
Mestrado / Doutorado
01 Formulário de Inscrição
02 Cópia simples do RG
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04 2 Fotos 3x4
05 Cópia simples do Diploma de Graduação
06 2 Cópias simples do Diploma de Mestrado
e 1 cópia do Histórico
07 Proficiência em Inglês*
08 Comprovante de Pagamento (R$ 50,00)
09 Carta de recomendação do orientador
10 2 cópias do Projeto
11 2 cópias do Currículo Lattes
* Local: Cultura Inglesa Filial Pinheiros
Rua Deputado Lacerda Franco, 333
Telefax: 3032-4888

Faculdade de Medicina / USP
Medicina Preventiva / Secretaria de Pós-Graduação
Av. Dr. Arnaldo, 455 - 2º andar - sala 2162
CEP 01246-903 - SP
Tel/Fax: 3061-7091
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