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EDITAL 02/2018  

Curso sobre a implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT 

 

Edital simplificado para seleção de candidatos a formação na modalidade          

semipresencial para implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. O           

curso será desenvolvido pelo Observatório Nacional da Saúde LGBT, NESP/UnB, em           

parceria com a Faculdade de Ceilândia e a Diretoria de Diversidade da Universidade de              

Brasília. 

O curso será ofertado para 50 participantes e acompanhado por dois tutores            

vinculados ao NESP-UnB. A intenção é qualificar multiplicadores/as, formadores/as,         

gestores/as, trabalhadores/as e conselheiros/as de saúde, lideranças/ativistas LGBT,        

estudantes, professores/as e pesquisadores/as para que sejam protagonistas nas ações de           

formação da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT em seus            

territórios. 

Para a formação semipresencial serão ofertados quatro módulos. As atividades          

serão realizadas no período de abril a junho de 2018 e serão destinadas aos estudantes,               

trabalhadores/as, lideranças/ativistas LGBT, pesquisadores/as, discentes e docentes da        

UNB; na modalidade semipresencial, em plataforma desenvolvida pela UnB em          

parceria com o Observatório Nacional da Saúde LGBT e o NESP/UnB. 

Os encontros presenciais ocorrerão na Faculdade da Ceilândia- UnB, o primeiro           

encontro presencial ocorrerá ainda no mês de abril, com data a definir. A plataforma de               

ensino à distância será fornecida pela UnB por intermédio do site do Observatório             
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Nacional LGBT e será aberta 15 (quinze) dias antes do primeiro encontro presencial. O              

curso será ofertado na modalidade semipresencial e corresponderá a 80 horas/aulas. 

 
 
 

I. INSCRIÇÕES E VAGAS 
 
Serão distribuídas 50 vagas destinadas aos estudantes, trabalhadores/as,        

lideranças/ativistas LGBT, pesquisadores/as, discentes e docentes da UnB. A formação          

tem o intuito de atender as diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas,               

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais com foco na redução da discriminação no            

Sistema Único de Saúde por orientação sexual e identidade de gênero, inserindo a             

integralidade no cuidado das pessoas LGBT nos processos de educação permanente           

desenvolvidos pelo SUS. 

O curso será realizado pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública, em parceria 

com a Faculdade da Ceilândia da Universidade de Brasília, dialogando com os            

princípios da Educação Popular, na modalidade semipresencial, com foco na          

implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. A proposta do curso pode             

ser acessada no portal do Observatório em http://observalgbt.unb.br/. 

 

Poderão se candidatar às vagas todos (as) os(as) que atenderem aos requisitos 

descritos no item II deste edital. As inscrições poderão ser realizadas pelo site 

http://observalgbt.unb.br/, no período de 02/04 a 06/04/2018. 

II. São requisitos indispensáveis para candidatura: 

1.1 Ter idade mínima de 16 anos; 

1.2 Ter Ensino Médio completo; 

1.3 Ter acesso a internet e domínio básico em informática; 

1.4 Ter facilidade de comunicação; 

1.5 Ter disponibilidade de tempo para participar e concluir todos os módulos do 

curso; 
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A seleção dos candidatos dar-se-á em caráter classificatório, e será considerada para            

seleção a diversidade de raça, orientação sexual e identidade de gênero como            

indispensáveis para uma seleção equânime dos (as) candidatos (as). 

O resultado será divulgado no site do Observatório Nacional LGBT, 

http://observalgbt.unb.br/, no dia 09/04/2018 

 

Cronograma 

 
Atividades DATA 
Edital  30/03 
Inscrições  02/04 
Encerramento das Inscrições  06/04 
Seleção das candidaturas  07 e 08/04 
Resultado  09/04 
Matrícula na Plataforma 10/04 
Ambientação da Plataforma e Módulo I  10/04 a 15/04 
Encontro Presencial 20 ou 21/04 
Módulo II 16/04 a 25/05 
Módulo III  26/04 a 10/05 
Módulo IV 11/05 a 17/05 
Encontro Presencial  Se necessário 

previsto para os dias 18 ou 
19/05 

Módulo V 18/05 a 24/05 
Módulo VI 25/05 a 13/06 
Encontro presencial (Conclusão de Curso) 15/06 ou 16/06 

**O cronograma poderá sofrer alteração. 

 

 

Brasília, 30 de março de 2018 
 
 

ANA VALÉRIA M. MENDONÇA 
Coord. Rede de Obs. de Pol. de Equidade no Sistema Único de Saúde (SUS). 

(NESP/CEAM/UNB) 
 

Original assinado 
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