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Curso de Ética em Pesquisa à distância está com inscrições abertas até o dia  

29 de julho 

 
 

         O Curso de Aperfeiçoamento em Bioética Aplicada às Pesquisas envolvendo Seres Humanos 
está com inscrições abertas até o dia 29 de julho. O curso é voltado para a formação de tutores para a 
disseminação da regulamentação nacional e internacional sobre ética em pesquisa e contará com 50 
vagas, sendo 45 para titulares e 5 suplentes. A iniciativa é do Conselho Nacional de Saúde/Conep – 
Secretaria de Gestão Participativa, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp) e da 
Fundação Oswaldo Cruz. 
 

         O curso está estruturado para ser desenvolvido de forma on-line, com atividades distribuídas em 
quatro módulos, em carga horária total de 180 horas distribuídas em cinco meses, e é voltado para 
profissionais com pós-graduação preferencialmente em Bioética ou Ética em Pesquisas envolvendo 
Seres Humanos. Além disso, é desejável experiência em docência e/ou orientação de alunos, com 
vivência junto a Comitês de Ética em Pesquisas reconhecidos pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep). 

 

         O processo de seleção de tutores será realizado em duas fases. A primeira fase, de caráter 
eliminatório, consistirá em verificação objetiva dos documentos exigidos no edital bem como análise 
curricular e de memorial para avaliação do perfil profissional e acadêmico. Os selecionados serão 
convidados a participar da Oficina de Formação de Tutores, que será divulgada no portal da EAD no 
endereço eletrônico: http://www.ead.fiocruz.br/editais. 

 

         A segunda fase, de caráter classificatório, será durante a Formação de Tutores, onde o 
desempenho do candidato será avaliado pelos responsáveis pela capacitação. O resultado será 
divulgado em uma lista final com os nomes dos candidatos selecionados para as vagas ofertadas, 
assim como, a relação dos candidatos suplentes. As informações também serão disponibilizadas no 
portal da EAD. 
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         Os interessados deverão efetivar a inscrição via internet, por meio do preenchimento de ficha 
disponível no endereço eletrônico: http://inscricao.ead.fiocruz.br/205. Após a realização da inscrição 
on-line com sucesso, o candidato deverá enviar os documentos solicitados no edital até o dia 12 de 
agosto. 
 

         Para saber mais informações sobre os documentos exigidos, critérios de seleção e o curso de 
forma geral confira o edital no link abaixo. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço 
eletrônico pseletivo@ead.fiocruz.br da Unidade de Processo Seletivo e Editais da Coordenação de 
Educação à Distância. 

 
Edital  
 

Veja também: 
 

 Projeto voltado para Serviço Civil em saúde é tema de debates em Seminário 

 Evento debate o tema das Demandas Judiciais no Âmbito do SUS 

 Começa Seminário sobre demandas judiciais e serviço civil em saúde  

 Formação profissional é o tema abordado no balanço do mês na saúde desta 223ª  

 Conselheiros debatem financiamento do SUS 

 Pleno delibera sobre atuação de Grupos de Trabalho durante a 14ª CNS 

 Resolução CNS trata de estratégias de enfrentamento da tuberculose 

 Pleno do CNS aprova as inserções das contribuições feitas no texto do PNS-PPA 2012/2015 
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CNS realiza oficina no 27º Congresso Nacional do Conasems 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) participará do 27º Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde, realizado entre os dias 9 e 12 de julho, em Brasília. Com o tema “Saúde no 
Centro da Agenda de Desenvolvimento do Brasil: Ampliação e Qualificação do Acesso do Cidadão 
ao SUS”, o XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do CONASEMS, que 
engloba também o VII Congresso de Saúde, Cultura e Paz e Não Violência, o evento é organizado 
pelo Conselho Nacional das Secretariais Municipais de Saúde (Conasems) e tem por objetivo 
colocar o tema saúde no centro do debate nacional. 
 
Durante todo o Congresso estão previstas várias atividades como cursos, oficinas, painéis, rodas 
de conversas e mesas de debate. O CNS está programado para participar, no dia 9 de julho, do 
encontro do Fórum de Usuários do CNS com Gestores do SUS, no Auditório Alvorada, das 14h às 
17h. Ainda no dia 9 será realizado o painel Protagonismo Municipal na 14ª Conferência Nacional 
de Saúde, também no Auditório Alvorada, das 17 às 19h. 
 
No dia 10 está programada uma conversa sobre Diversidade de Sujeitos e Igualdade de Direitos 
no Auditório Alvorada, das 9h às 12h.  No penúltimo dia do Congresso (11/07), acontece a II 
Oficina Participação Social e Políticas Públicas: Fortalecendo o Controle Social.  Na ocasião haverá 
a construção da Carta de Intenção dos Gestores para o Fortalecimento do Controle Social no SUS, 
a ser incluída no Relatório Final do Congresso/Carta de Brasília. 
 

Confira a programação completa do Congresso 
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