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VIII - DA MATRÍCULA: 

 

1. A matrícula dos candidatos selecionados para o Curso de Especialização em Gestão de Saúde 

será realizada de 13 de março a 25 de março de 2020, de segunda a sexta feira, das 10 às 15 

horas, na Secretaria do Instituto de Medicina Social. 

 

a) Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados respeitados os limites 

de vagas estabelecidas pelo Curso. 

 

b) No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os originais dos documentos: 

diploma de graduação, histórico escolar completo, CPF e identidade, para fins de 

conferência junto à Coordenação do Curso. 

 

c) Em caráter excepcional, poderá ser aceita, provisoriamente, declaração de conclusão 

da graduação plena, mantendo-se a apresentação dos demais documentos previstos. A 

não apresentação do diploma de graduação plena durante o curso implicará o 

impedimento de entrega da monografia.  

 
d) O boleto para pagamento da taxa de matrícula, referente à primeira parcela do curso, 

no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) deverá ser gerado online no 

endereço www.cepuerj.uerj.br, no item Curso de Especialização em Gestão de Saúde, 

Instituto de Medicina Social. No ato da matrícula o candidato deverá entregar o 

comprovante original de pagamento do boleto, juntamente com os documentos listados 

no item a).    

 

e) Em caso de desistência da matrícula poderão ser convocados outros candidatos 

aprovados. A data para a matrícula dos candidatos reclassificados será nos dias 27 a 30 

de março de 2020, conforme o Capítulo IX - Calendário, deste Edital.  

 

f) Não haverá segunda chamada para as provas. 

 

g) Havendo desistência após o início das atividades didático-pedagógicas, não haverá 

chamada para candidatos aprovados e não selecionados, fora do calendário de 

reclassificação. 

h) O candidato aprovado, mas não selecionado para o preenchimento das vagas, não estará 

dispensado de novo processo seletivo para o Curso de Especialização em Gestão de 

Saúde. 

 

i) Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

http://www.cepuerj.uerj.br/


 

 

IX - CALENDÁRIO:  

 

a) Inscrições:   

   Data:  22 de novembro de 2019 a 17 de janeiro de 2020 

Conforme Capítulo IV, item 1 e 2, deste edital. 

 

b) Resultado da Inscrição:   

 Data:  22 de janeiro de 2020 

 Horário: A partir das 14 horas. 

Local:  Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

 

c) Recurso do Resultado da Inscrição: 

 Data:  23 de janeiro de 2020  

 Horário: Das 10 às 15 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ  

 

d) Divulgação do Resultado do Recurso. 

 Data:  27 de janeiro de 2020 

 Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

 

e) Prova escrita:  

 Data:  11 de fevereiro de 2020  

 Horário: 19 horas. 

 Local:  UERJ, Instituto de Medicina Social, Pavilhão João Lyra Filho, 6º andar, Bloco E, 

 auditório 61. 

 

f) Divulgação do resultado da prova escrita: 

 Data:  13 de fevereiro de 2020  

 Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

 

g) Vista de prova: 

Data:  14 de fevereiro de 2020 

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ  

 

h) Recurso para revisão de erro material: 

Data:  17 de fevereiro de 2020 

 Horário: Das 10 às 15 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ  

 

i) Resultado do Recurso: 

Data:  18 de fevereiro de 2020 

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

 

j) Divulgação da análise da prova e do Curriculum Vitae: 

Data:  19 de fevereiro de 2020  

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   
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k) Recurso para revisão de erro material: 

Data:  20 de fevereiro de 2020  

Horário: 10 às 15 horas. 

Local:  Secretaria do Instituto de Medicina Social-UERJ, 7º andar, Bloco D. 

 

l) Resultado do recurso: 

Data: 02 de março de 2020 

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

   

m) Divulgação do resultado da análise da documentação comprobatória de candidatos cotistas: 

Data:  03 de março de 2020  

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

 

n) Solicitação de Recurso  

Data: 04 de março de 2020 

Horário: Das 10 às 15 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ  

 

o) Divulgação do resultado do Recurso 

Data:   06 de março de 2020   

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

 

p) Divulgação da Classificação Geral. 

Data:    09 de março de 2020 

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

         

q)  Recurso Resultado da Classificação Geral 

Data:    10 de março de 2020   

Horário: Das 10 às 15 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ  

  

r) Divulgação Exame dos Recursos e Resultado Final 

      Data:    12 de março de 2020  

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

 

s) Matrícula  

Data:  13 de março a 25 de março de 2020  

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

 

t) Divulgação dos candidatos reclassificados: 

Data:  26 de março de 2020 

Horário: A partir das 14 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ e no site na Internet do Instituto de Medicina 

Social/UERJ (http://site.ims.uerj.br/egs-processo-seletivo-2020/).   

 

u) Matrícula dos reclassificados: 
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Data:  27 a 30 de março de 2020 

Horário: Das 10 às 15 horas. 

Local: Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ  

 

v) Período de realização do curso: 

Data: 31 de março de 2020 até 31 de março de 2022.  

Às terças e quintas-feiras, quinzenalmente, no horário das 18h30min às 21h30min.  

 

 

X - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

a) A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 

b) Poderá haver vista de prova, mas só serão analisados recursos para revisão de erro material. 

Por erro material entende-se erro no cômputo das notas.  

c) As importâncias pagas não serão devolvidas quaisquer que sejam os motivos alegados. 

d) O exame de seleção só terá validade para o Curso que será iniciado no 1º semestre de 2020. 

e) Havendo desistência, após o início das atividades didático-pedagógicas, não haverá 

chamada para novos candidatos aprovados e não selecionados, fora do calendário de 

reclassificação. 

f) O curso será ministrado em aulas presenciais as terças-feiras e quintas-feiras 

quinzenalmente, de 18:30 h às 21:30 h, sessões de estudo dirigido através de plataforma 

EAD e visitas técnicas. O calendário de aulas presenciais poderá ser modificado pela 

Coordenação em caso de datas que coincidam com feriados, ou por motivo de força maior, 

com prévia comunicação aos alunos. 

g) Duração do curso: o aluno deverá cumprir a carga horária total de 375 horas, 

correspondentes a 25 (vinte e cinco) créditos, elaborar, apresentar e obter a aprovação de 

seu Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) no prazo máximo de integralização de 24 

meses, a contar do início das aulas presenciais.  

h) Mensalidades: o valor total do Curso é de R$ 5 400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) 

podendo ser pago em uma única parcela com desconto, no valor de R$ 4 905,00 (quatro 

mil novecentos e cinco reais); ou em uma parcela de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) no ato da matrícula e 11 (onze) mensalidades de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) a serem pagas no dia 10 de cada mês ou de R$ 405,00 (quatrocentos e cindo reais) 

no dia 5 de cada mês.   

i) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição 

dos respectivos interessados para retirada, na Secretaria Acadêmica do IMS/UERJ por um 

prazo não superior a 60 (sessenta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da 

Seleção. Após esse prazo, os documentos restantes serão incinerados.  

j) Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso, cabendo 

recurso das suas decisões à Chefia do Departamento de Planejamento e Administração em 

Saúde e, seguidamente, ao Conselho Departamental do IMS/UERJ. 

 

 

 

 

 

  



Endereço para correspondências e Informações 

 

Endereço para Informações: 

 

Curso de Especialização em Gestão de Saúde 

  Secretaria Acadêmica do Instituto de Medicina Social 

  Rua São Francisco Xavier, nº 524, Pavilhão João Lyra Filho – 7º andar – Bloco D – Sala 

 7003 – Maracanã. 

 

 Secretaria Acadêmica:  

 Horário: 10h às 15 h.  

 Telefone: (21) 2334-0235 - ramais 206 ou 210; 

  alines@ims.uerj.br  

   eliete@ims.uerj.br 

 
Coordenação do Curso de Especialização:  

 gestaodesaude@ims.uerj.br;  
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