
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL GOIÂNIA  

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA DA SAÚDE 
 

TERMO ADITIVO Nº 02/2020 DO EDITAL Nº 01/2020 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Economia da Saúde – 2ª edição vem por meio 

deste documento informar que: 

 

- Considerando o Edital Nº 01/2020 do Curso de Especialização em Economia da Saúde que 

torna público a seleção dos candidatos para a primeira turma do Curso de Especialização em 

Economia da Saúde – 2ª edição; 

- Considerando o Termo Aditivo ao Edital Nº 01/2020 do Curso de Especialização em Economia 

da Saúde que suspende os períodos para as matrículas por prazo indeterminado assim como o 

cronograma de execução dos módulos e atividades presenciais da primeira turma do Curso de 

Especialização em Economia da Saúde – 2ª edição; 

- Considerando a Resolução CONSUNI Nº 18/2020 de 27 de março de 2020 que, por meio de 

nova redação dada pela Resolução CONSUNI Nº 22/2020 de 22 de maio de 2020, autoriza, em 

caráter excepcional e durante o período de distanciamento social, a educação remota com uso de 

meios digitais para o desenvolvimento de várias atividades acadêmicas, incluindo as aulas e 

demais atividades da Pós-Graduação, Stricto e Lato sensu; 

- Considerando a Portaria do MEC Nº 544 de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 

pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19; 

- Considerando a excepcionalidade da situação gerada pela pandemia de COVID-19; 

 

Decide: 

 

1. Retomar o início da primeira turma do Curso do Curso de Especialização em Economia 

da Saúde – 2º edição em formato 100% Ensino a Distância, com a substituição dos 

encontros presenciais anteriormente previstos por aulas com a utilização de meios digitais 

de forma síncrona com interação com os alunos enquanto durar o período de 

distanciamento social; 

2. Comunicar que as atividades avaliativas previstas no curso serão também realizadas em 

ambiente virtual, por meio da plataforma Moodle Ipê, enquanto durar o período de 

distanciamento social; 

3. Publicar novo calendário acadêmico do curso com as alterações necessárias para atender 

ao novo formato do curso, disponível no Anexo I; e 

4. Divulgar os novos períodos de matrícula dos candidatos selecionados para a primeira 

turma do Curso de Especialização em Economia da Saúde, cuja lista final dos candidatos 

selecionados foi publicada no dia 01 de abril de 2020 no site do curso 



(https://economiadasaude.iptsp.ufg.br/). As orientações das matrículas estão disponíveis 

nos Anexos II e III deste Termo Aditivo e deverão ser realizadas no período de 03 a 10 

de agosto de 2020. 

 

 

Goiânia, 20 de julho de 2020. 

 

Profa. Dra. Cristiana M. Toscano 

Coordenadora do Curso de Especialização em Economia da Saúde – 2ª edição 

IPTSP / UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economiadasaude.iptsp.ufg.br/


ANEXO I – Novo calendário acadêmico da primeira turma do Curso de Especialização em 

Economia da Saúde – 2ª edição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Datas 

Período de matrículas 03 a 10/08/2020 

Publicação da segunda chamada (se houver) 12/08/2020 

Período de matrículas da segunda chamada (se houver) 12 a 14/08/2020 

Início do curso 27/08/2020 

Módulo 1 27/08 a 06/11/2020 

Oficina Módulo 1 (formato virtual) 27 e 28/08/2020 

Módulo 2 12/11/2020 a 12/02/2021 

Oficina Módulo 2 (formato virtual) + Prova Módulo 1 12 e 13/11/2020 

Recesso Final de ano 14/12/2020 a 15/01/2021 

Módulo 3 25/02/2021 a 23/04/2021 

Oficina Módulo 3 (formato virtual) + Prova Módulo 2 + 

recuperação Módulo 1 
25 e 26/02/2021 

Módulo 4 29/04/2021 a 02/07/2021 

Oficina Módulo 4 (formato virtual) + Prova Módulo 3 +  

recuperação Módulo 2 
29 e 30/04/2021 

Prova Módulo 4 + recuperação Módulo 3 08/07/2021 

Prova de recuperação Módulo 4 05/08/2021 

Entrega do TCC  12/08/2021 

Bancas de defesa TCC 13 a 17/09/2021 

Prazo final de entrega do TCC revisado (incorporação de 

sugestões e correções) 
08/10/2021 



ANEXO II – Orientações para matrícula da primeira turma do Curso de Especialização em 

Economia da Saúde – 2ª edição  

 

1. As matrículas serão realizadas no período de 03 a 10 de agosto de 2020 (até às 23:59 horas – 

horário de Brasília). 

 

1.1. Para a realização da matrícula, o(a) candidato(a) selecionado(a) deverá enviar para o e-mail 

economiadasaude.ufg@gmail.com os documentos listados abaixo, até às 23:59 horas do dia 10 

de agosto de 2020 (horário de Brasília). Cada documento deverá ser enviado em arquivo 

separado, em formato PDF. Cada um dos arquivos contendo os documentos de matrícula 

deverá ser nomeado da seguinte forma: Último Sobrenome_PrimeiroNome_Nomedodocumento 

(Exemplo: Silva_Maria_Ficha de matricula). 

 

a) Ficha de matrícula disponível no site https://economiadasaude.iptsp.ufg.br/, devidamente 

preenchida e assinada (também disponível no ANEXO III deste Termo Aditivo); 

b) Uma foto digital (recente); 

c) Cópia do documento de identidade (RG) (frente e verso) - não será considerada cópia da 

CNH;  

d) Cópia do CPF (frente e verso); 

e) Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País; 

f) Cópia da certidão de casamento/averbação de divórcio, caso haja alteração no nome que 

consta no RG; 

g) Cópia do diploma de graduação, devidamente reconhecido pelo MEC (frente e verso). 

 

1.2. Somente será matriculado no curso o(a) candidato(a) selecionado(a) que tenha comprovação 

de colação de grau em curso superior devidamente reconhecido pelo MEC antes do início do 

curso. 

 

1.3. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea.  

 

1.4. O(a) candidato(a) classificado(a) que não concretizar a sua matrícula por falta da 

documentação exigida ou deixar de enviar os documentos para a matrícula no período 

determinado, perderá o direito à vaga do respectivo curso. 

 

1.5. Este curso não contemplará as opções de trancamento de matrícula e aproveitamento de 

créditos de cursos anteriores. Ainda, o aluno que não for aprovado em um dos módulos será 

automaticamente desligado do curso, não podendo dar sequência ao mesmo. 

 

2. Devido à excepcionalidade da situação de pandemia, a matrícula dos alunos será 

realizada mediante envio dos documentos exigidos em formato eletrônico, mas fica condicionada 

ao envio posterior de toda a documentação autenticada via correio, em momento a ser 

determinado pela Coordenação do curso.  
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ANEXO III – Ficha de matrícula  

     

FICHA DE MATRÍCULA 

Enviar para: economiadasaude.ufg@gmail.com 

                   

Identificação 

 

Nome completo:_______________________________________________________________________ 

 

Filiação: Pai: _________________________________________________________________________ 

                   

                Mãe: _______________________________________________________________________ 

 

Data de nascimento:_____/______/______ Sexo:   ( F )   ( M ) 

 

Cidade:______________________________    Estado:____________________  País:_______________ 

 

Estado civil:  (  ) Solteiro (  ) Casado (  ) Divorciado (   ) Outros           E-mail:______________________ 

                        

Documentos 

 

RG:_______________________ UF:______ Órgão Expeditor:_______  Data Expedição:___/___/____ 

 

CPF:______________________  Título Eleitoral: ____________________ UF: ______  Zona: ______ 

 

Seção: _______________ Emissão: ____/____/______ 

 

Endereço 

 

Logradouro:_________________________________________________________________________ 

 

Bairro:_____________________________________________     CEP:_________________________  

 

Cidade:___________________________________________________      Estado:________________ 

 

Telefone: (residencial) _______________________________ 

 

Telefone: (celular)___________________________________ WhatsApp – (sim)  (não)  

 

Local de trabalho:____________________________________________ Telefone:________________ 

 

Formação Acadêmica 

 

Curso Graduação:__________________________  Ano de início: ______ Ano de Conclusão: ______ 

 

Instituição: _________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data:_________________                                                 _____________________________________               

                                                                                                                                               Assinatura 


