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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM 
SOBREPESO E OBESIDADE 

 

 
          A Coordenação do Curso de Especialização em Atenção à Saúde das Pessoas com 

Sobrepeso e Obesidade, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das 
inscrições com vistas a participação no processo seletivo classificatório, para ingresso no 
referido Curso oferecido pelo Departamento de Saúde Pública do Centro de Ciências da 
Saúde-CCS da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das 
instruções e das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital e em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações 
relativas ao certame, dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. Os 
casos omissos serão dirimidos pela Comissão Examinadora. 
 
1. DO CURSO  

  
1.1. O curso de Especialização em Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso e 
Obesidade, ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é resultante 
da parceria entre a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de 
Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária do do Ministério da Saúde 
(CGAN/DEPROS/SAPS/MS), a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e a UFSC. 
1.2. O curso propõe formação em nível de especialização lato sensu, na modalidade de 
Ensino à Distância (EaD), com 2 (dois) encontros presenciais obrigatórios previamente 
agendados, cujas datas e locais serão informados no decorrer do curso.  
1.3. O curso de Especialização em Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso e 
Obesidade terá duração média de 12 meses, com carga horária total de 375 horas e 
apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso. 
1.4. O curso poderá ser acessado pelo aluno em qualquer dia e horário, respeitando o 

cronograma de atividades.  



1.5. O curso será financiado pelo Ministério da Saúde (MS) e sem cobranças referentes à 
matrícula, mensalidades ou taxas aos especializandos. 
 
2. PÚBLICO ALVO E QUADRO DE VAGAS  
 
2.1 O Curso destina-se a: 

2.1.1 . Profissionais de saúde atuantes em cargos de nível superior na Atenção Primária 
à Saúde, com prioridade para enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, 
profissionais de educação física e gestores de saúde da APS. 

 
2.2. Da oferta e distribuição de vagas  
 
2.2.1 Serão ofertadas 750 vagas, distribuídas entre as Regiões Brasileiras, conforme o 
quadro de vagas abaixo. Os demais candidatos homologados comporão cadastro de 
reserva. 
 
 

Vagas por Região Profissionais Distribuição 
das vagas 

Norte 
65 

Enfermeiros, médicos, nutricionistas, 
psicólogos, profissionais de 
educação física e gestores de saúde, 
atuantes na APS 

60 

Demais profissionais atuantes na 
APS 

5 

Nordeste 
300 

Enfermeiros, médicos, nutricionistas, 
psicólogos, profissionais de 
educação física e gestores de saúde, 
atuantes na APS 

270 

Demais profissionais atuantes na 
APS 

30 

Centro-oeste 
50 

Enfermeiros, médicos, nutricionistas, 
psicólogos, profissionais de 
educação física e gestores de saúde, 
atuantes na APS 

45 

Demais profissionais atuantes na 
APS 

5 

Sudeste Enfermeiros, médicos, nutricionistas, 203 



225 psicólogos, profissionais de 
educação física e gestores de saúde, 
atuantes na APS 

Demais profissionais atuantes na 
APS 

22 

Sul 
110 

Enfermeiros, médicos, nutricionistas, 
psicólogos, profissionais de 
educação física e gestores de saúde, 
atuantes na APS 

99 

Demais profissionais atuantes na 
APS 

11 

 Total 750 

 
 
2.1.2 Caso houver vagas não preenchidas nas diferentes Regiões e profissões, poderá 
haver remanejamento para locais e categorias profissionais onde houver candidatos. O 
remanejamento das vagas não preenchidas seguirá o mesmo padrão que as vagas 
ofertadas, ou seja, percentual de vagas por região. 
.   
2.2 Dos Encontros presenciais 
 
2.2.1. Os Encontros Presenciais serão de participação obrigatória, a serem realizados em 
Polos Regionais, a saber: Polo São Paulo/ SP; Polo Florianópolis/ SC; e Polo Brasília/ 
DF. 
 
2.2.2.O aluno deverá indicar sua opção de Polo para realizar as atividades presenciais no 
ato da matrícula.  
 
2.2.3 Os custos referentes à participação nos encontros presenciais são de 
responsabilidade de cada aluno. 
 
3.  DOS REQUISITOS: 

3.1 Requisitos: 

3.1.1 Ser portador de diploma de curso de graduação reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC). 
3.1.2 Ser profissional,  atuante em cargo de nível superior, em atividades assistenciais ou 
de gestão, em equipes multiprofissionais da Atenção Primária de Saúde (APS). 
3.1.3 Ter conhecimentos básicos de informática, habilidade para utilizar computadores e 
recursos ágeis de conectividade com internet, e-mail, fórum, chats, entre outros, 
requisitos necessários para a realização do curso, que será ofertado na modalidade à 
distância.  



3.1.4 Dispor de tempo para realizar as atividades do curso, que terá duração média de 12 
meses e carga horária total de 375 horas. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1. Do período de inscrição  
As inscrições para o processo seletivo estarão abertas no período de 25/01/2021 a 
05/02/2021. 
 
4.2 Da documentação 

Para envio da documentação digitalizada de inscrição, deve-se acessar o link: 
https://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=21000130 

4.2.1 Documentação digitalizada para inscrição:  

a) Documento de identidade com foto (frente e verso); 
b) Diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) (frente e 

verso); 
c) Comprovante de atuação e tempo de experiência profissional, em atividades 

assistenciais ou de gestão em equipes multiprofissionais da Atenção Primária de 
Saúde 

 
Havendo pendência nos documentos requeridos, ou se estes não estiverem em 
conformidade com o subitem 4.2, ou, ainda, não estiverem legíveis, a matrícula NÃO será 
efetivada e o candidato será eliminado. 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO  
 
5.1. O processo seletivo dos candidatos homologados será realizado por análise 
documental. A seleção consistirá na avaliação da experiência profissional do candidato, 
considerando o item e pontuação constantes no quadro a seguir:	 
	
EXPERIÊNCIA	PROFISSIONAL	 PONTUAÇÃO	 PONTUAÇÃO	MÁXIMA	
- Tempo de experiência 
profissional em atividades 
assistenciais ou de gestão 
em equipes 
multiprofissionais da 
Atenção Primária de Saúde.  
	

10 pontos por semestre 
completo	

100	

Total	  100 pontos 
 
5.2. A comprovação de experiência deverá ser documentada constando as atividades 
desenvolvidas e o período de realização, com explicitação do dia, mês e ano do início e 
término nesta atividade. 	
5.3. Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade. 
5.4 Profissionais que não comprovarem atuação profissional na APS terão suas 
inscrições indeferidas.  
 
 



 
6. DO RESULTADO  
6.1. O resultado da homologação das inscrições, por região e profissão, serão divulgadas 
no site https://especializacaoobesidade.ufsc.br/  em 12/02/2021. 
6.2. O resultado do processo seletivo, por região e profissão, será divulgado no endereço 
eletrônico https://especializacaoobesidade.ufsc.br/ em 21/02/2021.  
 
6.3. Dos Recursos 
 
6.3.1 Os recursos deverão conter o nome e o número do CPF do candidato. Devem estar 
devidamente fundamentados e ser encaminhados para 
especializacao.obesidade.ead@contato.ufsc.br, no prazo de 1 (um) dia a partir da data 
de divulgação do resultado.  
 
6.3.2 Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto no item 6.3.1 ou que 
forem apresentados fora do prazo estabelecido serão liminarmente indeferidos.  
 
6.3.3 Os recursos serão apreciados pela Comissão Examinadora do processo seletivo. 

 

7. DA VALIDADE DA SELEÇÃO  
 
Os resultados do processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização em 
Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso e Obesidade são válidos apenas para 
o ingresso no referido curso.  
 
8. DA MATRÍCULA  
8.1. O candidato selecionado dentro do limite de vagas disponíveis para sua região e 
profissão, terá sua matrícula efetivada automaticamente pela Coordenação do Curso. Por 
e-mail, o aluno receberá as orientações necessárias para o início do curso.  
 
8.2. O candidato matriculado que não iniciar as atividades do curso em 30 (trinta) dias, a 
partir da data de início do curso, será desligado e terá sua matrícula cancelada. 
 
9. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

  
ETAPAS  

 
DATAS  

Inscrições  25-01-2021 a 05-02-2021 
Resultado homologação das 
inscrições  

12-02-2021 

Recursos  13-02-2021 
Resultado do processo seletivo 21-02-2021 
Recursos 22-02-2021 
Resultado definitivo  23-02-2021 
Matrícula   26-02-2021 a 05-03-2021 
Envio documentação física  26-02-2021 a 26-03-2021 
Início do curso  30-03-2021 
 



10. Certificação 
Para emissão do certificado de conclusão desta especialização, é necessário o envio 
pelos Correios dos documentos listados no item 10.1. 
 
10.1 Da documentação física para certificação 
a) Cópia autenticada do documento de identidade civil válido. Somente será aceito RG, 
de acordo com o Art. 26, inciso XIX da Resolução Normativa nº 15/CUn/2011 de 13 de 
dezembro de 2011.  
b) Cópia autenticada da Certidão de Casamento, em caso de mudança de nome em 
relação aos documentos apresentados.  
c) Cópia autenticada do Diploma de Graduação reconhecido pelo MEC.  
d) Para estudantes estrangeiros: cópia autenticada da cédula de identidade de 
estrangeiro permanente; ou cópia autenticada da cédula de identidade de estrangeiro 
temporário + cédula de identidade do país de origem; ou ainda, cópia autenticada do 
visto temporário, tipo IV (visto de estudante), contido no passaporte + cédula de 
identidade do país de origem; Cópia autenticada do diploma obtido no exterior com 
apostilamento (Apostile), conforme Modelo acordado na Convenção da Haia: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8660.htm 

10.1.1 Os documentos deverão ser encaminhados via SEDEX, com data de postagem 
até dia 26/03/2021 para: 

A/C – Juliano Boaventura  

UNA-SUS – Especialização em Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso e 

Obesidade 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU  

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC Campus Universitário Reitor João David 

Ferreira Lima, CEP 88040-970 – Caixa postal: 5153 Bairro Trindade – Florianópolis / SC 

 

10.1.2 O candidato que não proceder conforme estabelecido nos itens acima não terá 
seu certificado emitido pela UFSC.  

 
 
Florianópolis, 25 de janeiro de 2021.  
 
 

Profª Drª Sheila Rubia Lindner 
Coordenadora do Curso de Especialização em Atenção à Saúde das Pessoas com 

Sobrepeso e Obesidade 

 


