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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL ABRE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE
  
  A Universidade Aberta do Brasil (UAB) comunica que já estão abertas as inscrições para três
dos quatro cursos de pós-graduação na área da saúde, modalidade a distância, que serão
oferecidos a partir desse ano no Pólo Municipal de Apoio Presencial da UAB em São Carlos.

A UAB é um programa desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) e em São Carlos
funciona em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Prefeitura
Municipal por meio da Fundação Educacional São Carlos (FESC), oferecendo cursos de
graduação semipresenciais. Em São Carlos já são oferecidos os cursos de Pedagogia,
Sistemas de Informação e Educação Musical, cada um com 50 vagas.

Mas a partir desse ano, termo assinado entre a Prefeitura, através da Fundação Educacional
São Carlos (FESC), responsável pela gestão do Pólo, com o Núcleo da UAB da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), também serão oferecidos, na modalidade a distância, quatro
cursos de pós-graduação na área de saúde. Neste primeiro semestre já terão início os cursos
de Especialização em Cuidados Pré-Natal, Especialização em Gestão em Enfermagem e
Aperfeiçoamento em Cuidados Primários em Oftalmologia, Reflexo Vermelho e Fundo de Olho.
O curso de Especialização em Informática em Saúde somente está previsto para o segundo
semestre.

Dos três cursos que começam agora, dois são para enfermeiros com graduação em
Enfermagem concluída, sendo Pós-Graduação lato sensu – especialização. Já o curso na área
de Oftalmologia, também lato sensu,
é destinado à capacitação de médicos. Os cursos têm duração de 1 ano, em média 400
horas/aula e 50 vagas cada. 

Matrículas
As matrículas para todos os cursos somente podem ser feitas através do site http://procdados.
epm.br/dpd/proex/index.htm
- selecione a opção *Relação de Cursos – Inscreva-se/Especialização*. Para o curso de
Especialização em Gestão em Enfermagem a inscrição somente poderá ser feita hoje (23). Já
para os cursos de Especialização em Cuidado Pré-Natal e Aperfeiçoamento em Cuidados em
Oftalmologia as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro.

Segundo a diretora presidente da FESC, Elisete Pedrazzani, as matrículas são feitas “on line”
porque é diretamente com o Núcleo da UAB na Unifesp. “A data para as matrículas também foi
determinada pelo núcleo já que a FESC é a responsável pela gestão do Pólo e a Unifesp é a
responsável pela coordenação dos cursos de pós-graduação, inclusive a seleção, análise de
currículo e, se necessário, a entrevista também é realizada pela universidade”, explicou.
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