
 

 

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O EDITAL 

 

1. Quem pode se inscrever? 

Profissionais graduados nas áreas de Saúde, computação, Probabilidade e Estatís-

tica, Ciências Sociais, Ciências Extas e da Terra e outros, que tenham interesse 

em análise de dados na área da saúde. 

 

2. Como faço para me inscrever? 

As inscrições são 100% online podendo ser realizada neste link. 

 

3. O curso é pago pelo aluno? 

Não, o curso é sem ônus para o aluno. 

 

4. Quais os documentos obrigatórios? 

Todos os documentos devem ser anexados no formulário de inscrição online. Só 

serão aceitos arquivos em PDF ou Imagem. Os documentos obrigatórios são: 

• Curriculum Vitae com documentos comprobatórios; 

• Diploma ou Certificado de conclusão do curso e Histórico Escolar (cópia 

autenticada); 

• Certidão de nascimento ou casamento (cópia); 

• Comprovante de Residência atualizado (cópia); 

• Carteira de identidade (cópia); 

• CPF (cópia); 

• Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral (cópia); 

• Documento militar para o sexo masculino (cópia); 

• Uma foto 3x4 digitalizada; 

• Declaração de vínculo (se funcionário público). 

 

5. Até quando posso fazer minha inscrição? 

O item 8 do Edital apresenta as datas de realização das inscrições. Até o presente 

momento as inscrições podem ser realizadas até dia 20/10, podendo ser alterada 

conforme decisão da Comissão do Processo Seletivo. 

 

6. Existe taxa de inscrição? 

Não existe taxa de inscrição. As inscrições são gratuitas. 

 

7. Qual a modalidade do curso? 

O curso é semipresencial. Logo, o candidato no ato da inscrição deverá se vincular 

ao Polo EaD da UEA mais próximo de sua residência, disposto no item 4.4 do 

Edital. 

 

8. Qual a duração do curso? 

O curso tem a duração de 18 meses, com carga horária de 400h. 

 

9. Qual o objetivo do curso? 

O curso tem como objetivo formar profissionais com conhecimentos teóricos 

fundamentais em ciência de dados e com as competências práticas necessárias 

para aplicar corretamente os principais métodos de ciências de dados na área das 

ciências da saúde, na investigação médica e na epidemiologia, com foco sobre o 
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uso de tecnologias educacionais na formação e educação continuada na região 

amazônica. 

 

 

 

10. Qual a estrutura curricular do curso? 

A estrutura curricular do curso foi aprovada por meio da Resolução Nº 022/2019, 

composto por disciplinas obrigatórias e optativas, conforme os quadros abaixo: 

 

MÓDULOS 
DISCIPLINAS  

OBRIGATÓRIAS 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Módulo I 

Introdução à Bioestatística 30 30 60 

Noções Básicas de Programação 

de Computadores com Python 
15 30 45 

Princípios de Epidemiologia 

para controle de enfermidades 
30 30 60 

Módulo II 

Base de Dados na Saúde 30 15 45 

Metodologia da Pesquisa Cientí-

fica 
30 15 45 

Ciência de Dados I: Análise Ex-

ploratória de Dados da Saúde 
30 30 60 

Módulo III 

Ciências de Dados II: Aprendiza-

gem de Máquina Aplicada à Sa-

úde 

30 30 60 

Trabalho de Conclusão de Curso 5 20 25 

 

MÓDULOS 
UNIDADES  

CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Optativas 

Tópicos Especiais em programa-

ção de Computadores para Ciên-

cia de Dados 

10 5 15 

Tópicos Especiais em Preditores 

de Doenças 
15 - 15 

Tópicos Especiais em Metodolo-

gia da Pesquisa Aplicada à Saúde 
15 - 15 

Tópicos Especiais em Ciência de 

Dados Aplicada à Saúde 
10 5 15 

Tópicos Especiais em Saúde Co-

letiva 
15 - 15 

Tópicos Especiais em Tecnolo-

gias Aplicadas à Saúde 
15 - 15 

 

 

11. Quais são os canais de comunicação disponíveis para que eu possa me comu-

nicar com a organização do concurso? 

Os canais de comunicação disponíveis para que você possa se comunicar com a 

organização do concurso são o email, saudedigital@unasusamazonia.com.br, e 

a Central de Atendimento, através do telefone (92) 3021-6534. 


