quinta-feira, 5 de janeiro de 2017
XII do edital de abertura de inscrições publicado no DOE de
21/05/2016, CONVOCA o candidato, abaixo relacionado, para
escolha e atribuição de aulas.
- O candidato convocado comparecerá com documento de
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
- A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente
a ordem de classificação final. O candidato não aproveitado
aguardará nova oportunidade de convocação.
- O candidato que não atender à convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão, ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.
Endereço: Rua Frei Galvão nº s/n - Bairro: Jardim Pedro
Ometto - Cidade: Jaú – SP Telefone: (14) 3622-8280 Ramal 213
Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção
Industrial
Área da Disciplina: Letras - Inglês / Línguas Estrangeiras
Modernas - Inglês
Disciplinas e cargas horárias: Inglês I – 02 horas-aula no
período noturno / Inglês II – 02 horas-aula no período noturno
Número de Vagas: 01(uma)
NOME/D.I. – TIPO/CPF/CLASSIFICAÇÃO
Amanda de Oliveira Silva / 46.878.601-CNH / 362.934.21833 /1º
Data: 13/01/2017 - Horário: 09h00
FATEC JAHU – JAÚ
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
– EDITAL Nº 020/02/2016 - PROCESSO CEETEPS Nº. 3478/2016.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, PROCESSO
Nº 5976/2014
Edital de Convocação nº 01
- O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC JAHU,
da cidade de Jaú, em face do previsto no item 3, do Capítulo
XII do edital de abertura de inscrições publicado no DOE de
21/05/2016, CONVOCA o candidato, abaixo relacionado, para
escolha e atribuição de aulas.
- O candidato convocado comparecerá com documento de
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
- A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente
a ordem de classificação final. O candidato não aproveitado
aguardará nova oportunidade de convocação.
- O candidato que não atender à convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão, ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.
Endereço: Rua Frei Galvão nº s/n - Bairro: Jardim Pedro
Ometto - Cidade: Jaú – SP Telefone: (14) 3622-8280 Ramal 213
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Navais
Área da Disciplina: Engenharia Naval
Disciplina e carga horária: Desenho Técnico Naval – 02
horas-aula no período matutino
Número de Vagas: 01(uma)
NOME/D.I. – TIPO/CPF/CLASSIFICAÇÃO
Antonio Marcos Correa Pinto / 27.650.317-X – CNH /
269.205.258-79 / 1º
Data: 16/01/2017 - Horário: 09h00
FATEC PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL – BARUERI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 209/44/2016 – PROCESSO Nº 6102/2016 – CÓDIGO DO PORTAL 4980.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Padre Danilo
José de Oliveira Ohl, de acordo com o artigo 10, da Deliberação
CEETEPS 017/2015 de 16, publicada no DOE de 18/07/2015,
Seção I, Página 39, CONVOCA o candidato abaixo relacionado,
classificado no Processo Seletivo Simplificado, para assumir as
aulas (vagas), no dia e horário indicado.
O candidato convocado deverá comparecer com documento
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
O não comparecimento do candidato dentro do prazo
estabelecido, terá exaurido os direitos decorrentes de sua classificação no processo seletivo simplificado.
Local e horário de Apresentação: FATEC Padre Danilo José
de Oliveira Ohl
Endereço Av. Carlos Capritotti, nº 123, Bairro Novo Centro
Comercial - Cidade: Barueri
Data 10/01/2016 - Horário: 10h00
Disciplina: Direto Internacional - nº aulas: 04 - Vaga: 01
Nº inscrição/ Nome/RG/CPF/Classificação Final
03 / Heide Landi / 12.923.707-3 / 043.768.918-27 / 1º.
FATEC VICTOR CIVITA - SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
– EDITAL Nº 250/03/2016 – PROCESSO Nº 6318/2016
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA A QUE ALUDE O ARTIGO 11 DA
LC 1.240/2014
Edital de Convocação nº 01.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Victor
Civita, da cidade de São Paulo, considerando o preenchimento
autorizado conforme prevê o Artigo 11 da Lei Complementar nº
1.240, de 22/04/2014, e a ocorrência de vaga decorrente da dispensa de Wagner de Paula Gomes, RG 30.011.526-X, e em face
do previsto no item 3, do Capítulo XII do edital de abertura de
inscrições publicado no DOE de 08/10/2016, CONVOCA o candidato, abaixo relacionado, para escolha e atribuição de aulas.
O candidato convocado comparecerá com documento de
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente
a ordem de classificação final. O candidato não aproveitado
aguardará nova oportunidade de convocação.
O candidato que não atender à convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão, ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.
Endereço: Rua Antônio de Barros nº 800
Bairro: Tatuapé - Cidade: São Paulo - Telefone: (11) 20939053
Curso Superior de Tecnologia em Transporte Terrestre
Área da Disciplina: Administração, Engenharia Civil, Logística, Matemática, Estatística. Disciplina e carga horária: Pesquisa
Operacional - 08 horas-aula, sendo 04 horas-aula no período
matutino e 04 horas-aula no período noturno.
Número de Vagas: 01
NOME/D.I. – TIPO/CPF/CLASSIFICAÇÃO
Evandro José da Silva / 10.950.443-66 – RG / 013.641.73026 / 1º
DATA: 12/01/2017 - Horário: 11h00

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E
HUMANIDADES
Edital EACH nº 01/2017
CONVOCAÇÃO
A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo convoca o candidato MÁRCIO ANTONIO DE ASSIS,
a comparecer ao Serviço de Pessoal da EACH, sito à Av. Arlindo
Bettio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir de 09/01/2017, das 10h às 16h, munido de todos
os documentos para dar andamento à sua contratação, con-
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forme Edital EACH/ATAc nº 070/2016, de Abertura de Processo
Seletivo, publ. no D.O.E. de 20/10/2016, e Edital EACH/ATAc nº
091/2016 de Resultado Final/Classificação e Homologação, publ.
no D.O.E. de 21/12/2016, para a função de Professor Contratado
II (Assistente), em jornada de 12 horas semanais de trabalho.

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO
PRETO
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-13/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Privado e de Processo
Civil - Área de Direito da Seguridade Social, iniciado com a publicação do Edital FDRP nº 26/2016, no Diário Oficial do Estado
de São Paulo de 01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-14/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Privado e de Processo
Civil - Área de Direito Comercial, iniciado com a publicação do
Edital FDRP nº 27/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo
de 01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-15/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Privado e de Processo
Civil - Área de Direito Processual Civil, iniciado com a publicação
do Edital FDRP nº 28/2016, no Diário Oficial do Estado de São
Paulo de 01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-16/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Privado e de Processo
Civil - Área de Direito Agrário, iniciado com a publicação do
Edital FDRP nº 30/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo
de 01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-17/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Privado e de Processo
Civil - Área de Direito do Consumidor, iniciado com a publicação
do Edital FDRP nº 31/2016, no Diário Oficial do Estado de São
Paulo de 01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-18/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de
Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área de
Direito Constitucional, iniciado com a publicação do Edital
FDRP nº 32/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-19/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de
Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área de
Direito Administrativo, iniciado com a publicação do Edital
FDRP nº 33/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-20/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área de Direito
Ambiental e Urbanístico, iniciado com a publicação do Edital
FDRP nº 34/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-21/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de
Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área
de Direito Econômico, iniciado com a publicação do Edital
FDRP nº 36/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-22/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área de Direito
Financeiro e Orçamentário, iniciado com a publicação do Edital
FDRP nº 37/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-23/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área de Direito
Tributário, iniciado com a publicação do Edital FDRP nº 38/2016,
no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 01.11.2016, por não
haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-24/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área de Direito
Penal, iniciado com a publicação do Edital FDRP nº 39/2016, no
Diário Oficial do Estado de São Paulo de 01.11.2016, por não
haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-25/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de
Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área de
Direito Processual Penal, iniciado com a publicação do Edital
FDRP nº 40/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-26/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de
Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área de
Teoria Geral do Estado, iniciado com a publicação do Edital
FDRP nº 41/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-27/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Direito Público - Área de Criminologia, iniciado com a publicação do Edital FDRP nº 43/2016,
no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 01.11.2016, por não
haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-28/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas
Básicas - Área de História do Direito, iniciado com a publicação
do Edital FDRP nº 44/2016, no Diário Oficial do Estado de São
Paulo de 01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-29/2016,
de 22 de dezembro de 2016.

A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas
Básicas - Área de Direito Romano, iniciado com a publicação do
Edital FDRP nº 45/2016, no Diário Oficial do Estado de São Paulo
de 01.11.2016, por não haver candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-30/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas
Básicas - Área de Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito,
iniciado com a publicação do Edital FDRP nº 46/2016, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo de 01.11.2016, por não haver
candidato inscrito.
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO - FDRP-ATAC-31/2016,
de 22 de dezembro de 2016.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, comunica o encerramento do Concurso de Livre-Docência do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas
Básicas - Área de Sociologia do Direito, iniciado com a publicação do Edital FDRP nº 47/2016, no Diário Oficial do Estado
de São Paulo de 01.11.2016, por não haver candidato inscrito.

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E
CIÊNCIAS HUMANAS
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DA USP
CONVOCAÇÃO
Terá início no dia 08/03/2017, às 08h30, no Salão Nobre
(nº 145) do prédio da Administração da FFLCH (Rua do Lago,
717), o concurso público de títulos e provas visando a obtenção
do título de Livre Docência no Departamento de Filosofia, área
de Estética, conforme edital FFLCH Nº 007/2014, de 04/07/2014
(Prot. 2014.5.470.8.5). Está inscrito no referido concurso o
Professor Doutor Márcio Suzuki. A Comissão Julgadora está
assim constituída: TITULARES: Profs. Drs. Luiz Fernando Batista
Franklin de Mattos (DF-FFLCH, Titular, Presidente 1), Leopoldo
Garcia Pinto Waizbort (DS-FFLCH, Titular, Presidente 2), Berthold
Zilly (Univ. Livre Berlim, Titular), Virginia de Araújo Figueiredo
(UFMG, Titular) e Georg Otte (UFMG, Titular). SUPLENTES: Profs.
Drs. Marco Aurélio Werle (DF-FFLCH, Livre-docente, Presidente
3), Maurício de Carvalho Ramos (DF-FFLCH, Livre-docente, Presidente 4), Henri Pierre Arraes de Alencar Gervaiseau (ECA-USP,
Livre-docente) e Wolfgang Leo Maar (UFSCar, Titular). Ficam
convocados pelo presente comunicado, o candidato, a comissão
julgadora e os suplentes, caso algum membro titular fique impedido de comparecer, no dia e horário indicados acima.

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL FSP 001/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE JUNTO À FACULDADE DE
SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
O Diretor da Faculdade de Saúde Pública torna público aos
interessados que acham-se abertas, na Assistência Técnica Acadêmica, nos dias úteis, das 10 às 15 horas, a partir do primeiro
dia útil do mês de fevereiro, por 15 (quinze) dias, as inscrições
ao concurso para obtenção do título de Livre-Docente, aprovada
pela Congregação em sua 9.ª/16 Sessão Ordinária (3ª convocação), realizada em 30.11.16, nas especialidades que integram os
Departamentos abaixo relacionados:
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA
ESPECIALIDADES:
Estatísticas de Saúde:
• - População humana
• - Transição demográfica e transição epidemiológica
• - Envelhecimento populacional
• - Eventos vitais de interesse em Saúde Pública
• - Fontes de Dados de morbidade – análise critica
• - Proporções, coeficientes e índices mais usados em
Saúde Pública
• - Indicadores de Saúde
• - Classificações de doenças
• - Sistemas oficiais de informação em saúde – análise
crítica
Bioestatística:
• - Estatística descritiva
• - Amostragem
• - Inferência estatística
• - Distribuições de probabilidades
• - Associação estatística e relação de causa e efeito em
Epidemiologia
• - Técnicas estatísticas e delineamentos de estudos em
Saúde Pública
• - Modelos estatísticos aplicados à epidemiologia
• - Análise de sobrevida
• - Análise de séries históricas
• - Análise de dados categóricos.
Epidemiologia:
• - Antecedentes históricos, conceitos e usos da Epidemiologia
• - Estratégias metodológicas da epidemiologia. Raciocínio
epidemiológico
• - Delineamento dos estudos epidemiológicos
• - Descrição e análise de dados epidemiológicos
• - Associação estatística e relações de causa-efeito em
epidemiologia
• - Epidemiologia das doenças infecciosas
• - Epidemiologia das doenças não-infecciosas
• - Vigilância epidemiológica
• - Epidemiologia e serviços de saúde
Sistemática e Ecologia de Populações de Vetores:
• - Epidemiologia da malária no Brasil
• - Impactos ambientais e seus reflexos na epidemiologia
da transmissão de - agentes infecciosos transmitidos por
insetos vetores
• - Manejo integrado de insetos vetores
• - Sistemática de insetos vetores
• - Emergência da Doença de Chagas na Amazônia
• - Epidemiologia das leishmanioses
• - Impactos ambientais na seleção e abundância de mosquitos vetores
• - Marcadores moleculares empregados na identificação
de espécies de - insetos vetores
• - Importância da investigação entomológica na identificação de áreas de - risco de transmissão de agentes infecciosos
veiculados por insetos
• - Desafios de urbanização das doenças e de seus insetos
vetores
DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CICLOS DE VIDA E SOCIEDADE
ESPECIALIDADES:
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO
Crescimento fetal e morbidade e mortalidade perinatais;
Crescimento e desenvolvimento do recém-nascido e do
lactente;
Crescimento e desenvolvimento na adolescência;
O processo do crescimento e desenvolvimento: aspectos
biológicos e socioambientais;
Fatores que influenciam o crescimento intrauterino, o peso
ao nascer e o crescimento pós-natal;
Assistência ao recém-nascido criticamente enfermo: implicações para o crescimento e desenvolvimento;
Ações da atenção básica e Ações da média complexidade
no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da
criança;
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Modelo organizacional do desenvolvimento humano: implicações ao nível das práticas de avaliação/intervenção;
A complexidade do desenvolvimento humano e o enfoque
multidisciplinar no processo de avaliação/intervenção;
Práticas de avaliação/intervenção no contexto de equipes
multi e inter profissionais;
Métodos de investigação científica do crescimento e desenvolvimento infantil.
SAÚDE DA CRIANÇA
Saúde da criança, saúde pública e sociedade;
Crescimento e desenvolvimento da criança, aspectos biológicos e socioambientais;
Amamentação e saúde da criança;
Estrutura da morbidade da criança na realidade brasileira;
Estrutura da mortalidade da criança na realidade brasileira;
Problemas de saúde da criança brasileira;
Abordagem de risco na saúde da criança;
Assistência à saúde da criança;
Ações de saúde na atenção integral à saúde da criança;
Políticas públicas para a saúde da criança;
Saúde e direito da criança.
SAÚDE DO ADOLESCENTE
Saúde do adolescente, saúde pública e sociedade;
Situação da população adolescente no Brasil;
Puberdade e adolescência;
Adolescência e sexualidade;
Adolescência e processo reprodutivo;
Estrutura da intervenção na área de saúde do adolescente;
Saúde e direito do adolescente.
SAÚDE FETAL E PERINATAL
Crescimento e desenvolvimento do feto e suas implicações
na saúde fetal;
O feto como ser e paciente;
Principais fatores que interferem no crescimento intra-uterino;
A assistência pré-natal e suas repercussões sobre a saúde
do concepto e recém-nascido;
Métodos de avaliação da saúde fetal e perinatal;
Malformações congênitas e aconselhamento genético;
Doenças maternas e suas repercussões no concepto e
recém-nascido;
Infecções pré-natais;
Síndrome hemorrágica da gestação;
Estrutura da morbidade e da mortalidade perinatal;
O trabalho de parto e parto, suas implicações na saúde
perinatal;
Considerações econômicas em medicina fetal e perinatal:
análise de custo e benefício;
Relação entre crescimento fetal e qualidade de vida;
Considerações econômicas em medicina fetal e perinatal –
equipe profissional envolvida e suas responsabilidades.
SAÚDE DA MULHER
Saúde da mulher, saúde pública e sociedade;
Saúde materna como processo biológico e social;
Características do processo saúde/doença na área da saúde
da mulher;
Principais problemas de saúde materna no ciclo gravídico-puerperal;
Principais problemas de saúde da mulher no período
reprodutivo;
Estrutura da mortalidade materna e feminina;
Estrutura de morbidade materna;
Risco gravídico e saúde materna;
Assistência à saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal;
Situação da população feminina em idade fértil;
Aleitamento materno.
SAÚDE DA MULHER NO CLIMATÉRIO
Climatério, menopausa e seu impacto em saúde pública;
Aspectos epidemiológicos, demográficos, sociais e econômicos do climatério e da menopausa;
Repercussões do climatério sobre o organismo feminino;
Abordagem multidisciplinar da mulher no climatério;
Fisioterapia no climatério;
Nutrição no climatério;
Vacinação no climatério;
Sexualidade, anticoncepção e gestação no climatério;
Infecções no climatério;
Distúrbios do sono no climatério;
Obesidade e resistência insulínica no climatério:
Cânceres no climatério;
Tabagismo, álcool e atividade física no climatério;
Incontinência urinária no climatério;
Rastreamento de doenças no climatério;
Doenças mentais no climatério;
Doença cardiovascular;
Osteoporose, fraturas e climatério;
Doenças neuro-degenerativas;
Qualidade de vida no climatério;
Intervenções hormonais e não hormonais no climatério;
Cirurgias no climatério: estética e reparadora;
Pele, mucosas e climatério;
Gestão de serviços de saúde no climatério;
Promoção da saúde da mulher no climatério.
SAÚDE REPRODUTIVA E GÊNERO
Da saúde materno-infantil à saúde reprodutiva;
Saúde reprodutiva e direitos reprodutivos;
Saúde reprodutiva e relações e gênero;
Saúde reprodutiva e a questão da contracepção;
Saúde reprodutiva e a questão do aborto;
Saúde reprodutiva e sexualidade;
Saúde reprodutiva e prevenção do HIV/AIDS;
Homens, saúde reprodutiva e gênero;
O enfoque de gênero.
GÊNERO E SAÚDE MATERNA
Feminismo, maternidade e direitos reprodutivos – aspectos
históricos e conceituais;
O papel dos grupos de usuárias no surgimento da medicina
perinatal baseada em evidências, e da epidemiologia perinatal
“centrada na mulher”;
Gênero e evidências: re-descrições do corpo e do cuidado
em saúde materna;
Gênero, classe social, raça/etnia e violência institucional na
assistência obstétrica;
Gênero e saúde mental materna: depressão pós-parto e
estresse pós-traumático;
Gênero, sexualidade e cirurgificação reprodutiva no Brasil;
Gênero, paternidade e saúde paterna;
Gênero e interpretações do binômio mãe-bebê: do antagonismo à sinergia;
Gênero e o paradoxo perinatal.
A SAÚDE PÚBLICA COMO CAMPO DE CONHECIMENTO
INTERDISCIPLINAR E O LUGAR DA SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
A Saúde Pública como campo de conhecimento interdisciplinar e a questão metodológica.
A abordagem reducionista na ciência e suas implicações
para o campo da Saúde Pública.
Pensamento Interdisciplinar e Ciência Moderna: emergência, avanços e contribuição para o campo da Saúde Pública.
Pensamento Transdisciplinar e Ciência Moderna: emergência, avanços e contribuição para o campo da Saúde Pública.
A Metodologia Transdisciplinar baseada em três pilares complexidade, diferentes níveis de realidade e lógica do terceiro
incluído: características e possibilidades de contribuição para o
campo da Saúde Pública.
Os pensamentos disciplinar, pluri, inter e transdisciplinar
como possibilidades diferenciadas de produção de conhecimento na ciência contemporânea: características, relações e

