RESULTADO DA SELEÇÃO VAGAS EXTERNAS E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA
SELEÇÃO DE ALUNO EXTERNO MATRÍCULA EM DISCIPLINA
2º semestre de 2018
A Coordenação do Mestrado Profissional em Políticas Públicas em Saúde, da Escola Fiocruz de Governo - EFG,
no uso de suas atribuições regimentais, torna público:

1. Os candidatos selecionados no processo de seleção para alunos externos para a disciplina Tópicos
Especiais IV: Refeições e comensalidade: experiências para a reflexão das políticas públicas de
alimentação e nutrição no Brasil do Mestrado Profissional em Políticas Públicas em Saúde, ofertada
no 2º semestre letivo de 2018 e;
2. Seleção e Matrícula: Divulgação do resultado da seleção em 08/08/2018. Período de Matrícula: 08 e 09
de agosto de 2018, na secretaria acadêmica da EFG, no horário das 09h às 17h.
Código
Turma

Disciplina
Carga Horária
VR
Período
Horário
Local
Professores
Tópicos Especiais IV: Refeições e comensalidade:
experiências para a reflexão das políticas públicas de
MP. 118.3
15h – CRÉD. 01
alimentação e nutrição no Brasil
(Eletiva) ©
22/08 (quarta-feira)
Sala 10
03/09 (segunda-feira)
Sala 01
Dra. Denise Oliveira e
05/09 (quarta-feira)
Sala 01
09h às 12h
Silva
MP. 03
10/09 (segunda-feira)
10
Sala 01
(matutino)
Dra. Danielle Cabrini
12/09 (quarta-feira)
Sala 01
Mattos
17/09 (segunda-feira)
Sala 01
19/09 (quarta-feira)
Sala 01
Ementa: A pluralidade da alimentação humana associa sinergicamente dimensões biológicas, sociais, simbólicas e
culturais mas estas características têm sido assumidas na formulação das políticas públicas de alimentação e nutrição
por meio de agendas de ações intersetoriais e revelam-se como desafios de compreensão sobre as escolhas,
comportamentos e hábitos alimentares de indivíduos e coletividades. A necessidade de refletir como estas
características representam-se por meio de estilos de vida das sociedades urbanas industriais sobre as escolhas,
comportamentos e hábitos alimentares orienta a proposta desta disciplina. A proposta desta disciplina é promover,
por meio da observação de realidades alimentares, a análise dos aspectos que atuam nas escolhas, práticas e hábitos
alimentares de indivíduos e coletividades e as políticas públicas de alimentação e nutrição vigentes no Brasil . A
disciplina será realizada por meio de oficinas dialógicas com o propósito de construir cenários sobre os sistemas de
significados biológicos, sociais, simbólicos e culturais praticados por indivíduos, famílias e coletividades urbanas
relacionados as refeições e comensalidade.

3. Selecionados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Amanda Leal Fagundes
Bruna dos Santos Nunes
Cristiane Koeche
Domingos de Brigo Filho
Tatiane Monteiro Dias
Elcio de Souza Magalhães
Lilian Duarte Silva de Oliveira
Lorrany Santos Rodrigues

4. Documentação exigida para matrícula (SOMENTE PARA OS SELECIONADOS): Fotocópias e
originais da carteira de identidade e do CPF; Original e cópia do diploma de graduação (frente e
verso) ou original da declaração de colação de grau/conclusão de curso em papel timbrado,

devidamente assinada e carimbada. Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula, no
valor de R$ 20,00 (vinte reais) por crédito. A matrícula não será efetivada na ausência de qualquer um
dos documentos exigidos.

5. Não poderá haver choque de horários entre as disciplinas requeridas, sob pena de não efetivação
da matrícula.
6. Pagamento da taxa de matrícula: R$ 20,00 (vinte reais) por crédito (por exemplo: disciplina de
30 horas = 2 créditos, valor 40,00) feito por meio do link: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/gru.
ATENÇÃO: SÓ EFETUE O PAGAMENTO SE FOR SELECIONADO. Em nenhuma hipótese haverá
devolução do valor referente à taxa de matrícula.
7. Orientações para pagamento: Preencher com os dados informados:
UG: 254420
Gestão: 25201
Código de Recolhimento: 28922-1 – Serviços Educacionais
Clique em avançar.
Na página que se abrirá, insira os seguintes dados:
Número de Referência: 254452
Vencimento: 09/08/2018
CPF do Candidato
Nome do Candidato:
Valor Principal: R$ 20,00
Valor Total (Valor da inscrição)
Clicar em Emitir GRU
Imprimir a GRU gerada e realizar o pagamento no Banco do Brasil.
8. Local das aulas: ESCOLA FIOCRUZ DE GOVERNO – BRASÍLIA/DF:
Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro Gleba A, SG 10
Bloco Educacional - Térreo 70904-970 Brasília / DF
Homepage: http://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/escola-fiocruz-de-governo
9. Datas e horários poderão sofrer alterações conforme decisão do professor responsável.
10. As disposições estabelecidas neste Comunicado têm caráter normativo.
Registre-se.
Publique-se.

Jorge Otávio Maia Barreto
Coordenador
Mestrado Profissional em Políticas Públicas em Saúde

