


 RESOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DO DOUTORADO

O Doutorado em Saúde Pública da UCES é reconhecido pelo Ministério da Educação da
Argentina, Resolução N° 1110/12 e Acreditado pela CONEAU (Comissão Nacional de
Avaliação e Acreditação Universitária) por meio da Resolução N° 323/10.

COMPROMISSO E QUALIDADE: experiência e trajetória internacional,

elevados padrões e compromisso com a excelência acadêmica

DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA



 DAS INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS

Argentina, único país da América do Sul com

CINCO PRÊMIOS NOBEL

Estudiar en Buenos Aires 

A Estudiar en Buenos Aires – Asesoría Educacional é uma empresa que atua na área de consultoria e gestão da educação internacional,
regularmente constituída perante os órgãos oficiais na República Argentina e que trabalha, no Brasil, através de parcerias.

Oferece soluções de desenvolvimento acadêmico e cultural nos programas internacionais de Educação e produz um forte trabalho em conjunto

com universidades de diversos países. Abre, assim, as portas do conhecimento para a plena inclusão social e acadêmica de alunos/profissionais

estrangeiros.

A Estudiar en Buenos Aires realiza, constantemente, um trabalho, junto ao CONEAU (Órgão governamental argentino, similar a CAPES/Brasil), um

controle de qualidade dos cursos oferecidos, bem assim, dos serviços acadêmicos e administrativos das IES Argentinas, aos alunos e profissionais

brasileiros.

A UCES é uma instituição que planeja e implementa seus programas oferecendo aos pesquisadores as ferramentas necessárias para que possam

interpretar de maneira efetiva um contexto social complexo e em constante mudança.

Com a filosofia de gerar segurança e confiança em seus clientes, a Estudiar converte os projetos de cada aluno em metas próprias.

A Estudiar trabalha em conjunto com as IES Argentinas na estruturação dos programas internacionais stricto sensu,
com o objetivo de reunir conteúdos e formatos adequados às principais necessidades de alunos estrangeiros.



 CONSIDERAÇÕES e JUSTIFICATIVAS

DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA

O objetivo do Doutorado em Saúde Pública é apoiar o desenvolvimento de recursos

humanos capazes de contribuir para a pesquisa científica e para a geração de

conhecimentos no campo da Saúde Pública. Pretende-se, com isso, colaborar com o

avanço da ciência e propor soluções para as problemáticas da área.

As menções propostas visam relacionar a pesquisa e a produção científica a questões de

grande importância estratégica, tanto para as instituições quanto para as sociedades

latino-americanas. A orientação em Epidemiologia implica o estudo da saúde excedendo-

se a noção de enfermidade, a fim de que se possa enquadrar o fenômeno em um conjunto

de fatores que competem com a existência dos agentes patogênicos e a determinação de

seus vetores, e considerando ainda que não se trata somente de um campo de

conhecimento, mas também de um campo de prática.

A menção em Sistemas e Serviços de Saúde procura orientar a produção de conhecimento

para a compreensão das transformações nos diferentes sistemas e serviços de saúde,

avaliando o impacto social das políticas de saúde pública.

Além disso, busca-se construir um conhecimento local dentro de uma perspectiva

internacional da problemática da Saúde Pública. Para isso, recorre-se aos alinhamentos

propostos pela Asociación de Escuelas de Salud Pública Argentina para o desenvolvimento

deste Doutorado.

O exigente e competitivo mercado de

trabalho está caracterizado por rápidas e

significativas mudanças. Este fato requer que

os profissionais estejam cada vez mais

capacitados, munidos de habilidades

destacadas e eficazes, bem como de

conhecimentos diferenciados e elevados em

sua área de atuação. Partindo deste princípio,

o Doutorado em Saúde Pública tem como

objetivo especializar profissionais da área

contribuindo para o enriquecimento da

pesquisa científica e a geração de

conhecimento no campo da Saúde Pública.

Além disso, procura construir conhecimentos a

partir de uma perspectiva internacional.

Programa Internacional

Pós-graduação Stricto Sensu



 CORPO DOCENTE E ESPECIFICAÇÕES DO PLANO DE ESTUDOS

Direção

• Dra. Maria Carmem Lucioni 

Coordenador Acadêmico

• Dr. Jorge Reboredo

Docentes Titulares 

• Prof. Dr. Jorge Daniel Lemus
• Prof. Dr. Ricardo Maliandi
• Prof. Dra. Olimpia Lombardi
• Dr. Martín Seoane
• Prof. Dra. Maria Carmen Lucioni

• Prof. Dra. Delia Outomuro
• Prof. Dra Kumiko Eiguchi

O Plano de Estudos para a carreira é de caráter semiestruturado com um

repertório de disciplinas eletivas de acordo com o perfil do doutorando. Com

um total de 760 horas presenciais, o plano de estudos se integra com um

trajeto estruturado de 250 horas que define uma formação geral do

doutorando dentro de parâmetros rigorosos de investigação no campo da

Saúde Pública, de modo que sirvam como marco epistêmico e metodológico,

qualquer que seja o tema de interesse do doutorando.

O trajeto personalizado do plano de estudos se integra com 260 horas que

conformam o ciclo que se compõe com seminários doutorais sobre temas do

campo das Ciências da Saúde Pública que se distribuem em duas áreas:

Epistemologia e Sistemas e Serviços de Saúde Pública.

O doutorando deverá cobrir suas obrigações correspondentes ao ciclo de

formação específica com a oferta aprovada pela comissão do doutorado em

cada ano letivo. O aluno escolherá seus seminários levando em consideração

que, para obter seu título, deverá frequentar no mínimo 75% dos cursos

concentrados na menção escolhida.



 PLANO DE ESTUDOS E TÍTULO OUTORGADO

OS CURSOS QUE COMPÕEM A ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA SÃO: 

- Paradigmas e a evolução conceitual da epidemiologia

- Novos instrumentos georeferenciais da epidemiologia

- Epidemiologia e crítica social

- Sistemas de informação em epidemiologia

OS CURSOS QUE COMPÕEM A ÁREA DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE: 

- Política de Saúde

- Análise comparativa da estrutura e funcionamento dos sistemas

- Qualidade e risco em sistemas de saúde

- Modelos de sistemas de financiamento da saúde

Parte das horas correspondentes ao ciclo de formação específica pode ser preenchida através de

seminários oferecidos em outras universidades, nacionais ou estrangeiras. Estas opções devem

ser aprovadas pelo Comitê de Doutoramento em cada caso.

- Defesa de Tese

Título Outorgado:

• DOUTOR EM CIÊNCIAS DA SAÚDE PÚBLICA

Menção em: Epidemiologia ou Sistemas e Serviços de Saúde

MÓDULOS INTENSIVOS JANEIRO e JULHO

Valorização do TEMPO DO PROFISSIONAL

Turmas EXCLUSIVAS 

Experiência INTERNACIONAL

Corpo docente QUALIFICADO

Formação científica RIGOROSA

Qualificação em TEMPO RECORDE

HORÁRIO E LOCAL DAS AULAS 

As aulas acontecerão de segunda a sexta, das 8h

às 20h (com meia folga na quarta-feira) e aos

sábados, das 8h às 13h.

UCES - Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

Departamento de Pós-Graduação

Calle Paraguay 1338 piso 1

Buenos Aires  - Capital Federal Argentina



CRONOGRAMA E MODALIDADE

Esta modalidade está projetada

especialmente para alunos

estrangeiros ou para aqueles que

preferem concentrar as atividades

em módulos presenciais intensivos

de dezessete dias de duração por

semestre, nos meses de JANEIRO e

JULHO.

DURAÇÃO PÚBLICO-ALVO

Graduados com diploma de graduação com, no

mínimo, quatro anos de duração, de instituição

reconhecida pelo Ministério Argentino de Educação,

Ciência e Tecnologia, ou de universidade estrangeira

reconhecida pelas autoridades competentes de seu

país.

Profissionais da área de Medicina, Enfermagem,

Odontologia, Fisioterapia, Psicologia e demais

carreiras ligadas à Saúde e aos Serviços de Saúde, que

já possuam títulos de pós-graduação.

 CRONOGRAMA, DURAÇÃO, MODALIDADE E PÚBLICO-ALVO

A carga horária mínima para os

programas de pós-graduação

(mestrados e doutorados) é de 360

horas/aulas, o que atende

perfeitamente às exigências do MEC.

Ao final do curso, o aluno terá, caso

necessite, mais dois (2) anos para

desenvolver uma tese sobre tema

pertinente à área de concentração

escolhida e para sua defesa perante

banca em época oportuna.





 VALIDAÇÃO DO TÍTULO

Todos os cursos de pós-graduação disponibilizados pela Estudiar obedecem às

normas internacionais exigidas para a sua validação no Brasil. Em resumo, as

exigências são as seguintes:

* Comprovação da validade jurídica do diploma no país de origem: nossos

cursos são reconhecidos pelos órgãos oficiais da Argentina.

* Comprovação de que os estudos se desenvolveram, efetivamente, no

exterior e não no Brasil.

• Comprovação de vínculo do aluno com o país que lhe concedeu título de

pós-graduação.

• Verificação da duração mínima presencial do curso realizado.

Sobre o procedimento de revalidação, no Brasil, de acordo com a LDB, os

diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras

devem ser revalidados por universidades brasileiras que possuem cursos de

pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e

em nível equivalente ou superior. A Resolução nº3 do CNE (2016) diz também

que as universidades brasileiras têm 180 dias para analisar a documentação e,

caso já tenham revalidado determinado título estrangeiro nos últimos dez anos,

devem somente examinar a documentação referente em até 90 dias (processo

simplificado).

A Estudiar oferece a seus clientes todo o respaldo na organização dos

documentos para que estes possam ser devidamente apresentados às

instituições de ensino brasileiras. Após a finalização do curso (defesa e

aprovação de trabalho final), nossa empresa legaliza junto aos órgãos

competentes argentinos toda a documentação acadêmica pertinente para a

Revalidação do Título Estrangeiro no Brasil e Europa.

Além disso, também oferecemos o Procedimento Administrativo e Jurídico, se for

o caso, para o processo de revalidação do título em universidade brasileira, após

a realização da pós-graduação na Argentina (serviço opcional; consulte-nos)

Para mais informações, consulte nosso site: 

http://estudiarbuenosaires.com/posgrad/pagina-titulos-outorgados-na-argentina

O Doutorado em Saúde Pública é reconhecido pelo Ministério da Educação

da Argentina e pela CONEAU - Comissão Nacional de Avaliação e

Acreditação Universitária

http://estudiarbuenosaires.com/posgrad/pagina-titulos-outorgados-na-argentina


a Estudiar en Buenos Aires conta com uma equipe capacitada para solucionar
trâmites de legalização. Também conta com parceiros dinâmicos e experientes,
dispostos a atender às diversas necessidades de nossos clientes. Além disso, é a
única empresa devidamente legalizada perante os órgãos brasileiros e argentinos,
com sede fixa na Capital Federal de Buenos Aires.



São alguns de nossos produtos e serviços:

 Orientação integral e personalizada para escolha do curso e envio da documentação.

 Promoção do vínculo do aluno com a universidade, providenciando a reserva de vaga e posterior realização da matrícula.

 Cursos de pós-graduação stricto sensu presenciais na modalidade intensiva.

 Comunicação de toda e qualquer informação de interesse e conforme do aluno.

 Zelo pela confidencialidade de toda e qualquer informação a respeito do aluno.

 Recepção e traslado na primeira viagem (aeroporto/rodoviária - residência temporária).

 Orientação a respeito de hospedagem (apartamento/hotel).

 Reunião individual e presencial com a equipe Estudiar.

 Cursos presenciais e intensivos oferecidos de maneira flexível a fim de possibilitar a participação do aluno profissional que vive

no exterior.

 Melhor custo/benefício, já que o aluno pagará o valor correspondente ao curso diretamente à IES.

 PRODUTOS E SERVIÇOS 

A ESTUDIAR EN BUENOS AIRES atua há mais de 12 anos no mercado oferecendo
soluções personalizadas e atendimento de excelência, acompanhando os clientes em
todas as fases de sua experiência na Argentina: organização e legalização de
documentos (pessoais e acadêmicos), pré-embarque, pós-embarque e adaptação.



PROCEDIMENTO PARA MATRÍCULA

Para iniciar o processo de matrícula, é necessário seguir as fases abaixo

relacionadas:

Fase I – Manifestar vontade em ingressar no curso eleito.

Fase II – Enviar a documentação prévia necessária, digitalizada, por

correio eletrônico, para habilitar sua pré-matrícula junto à Universidade:

 Currículo Vitae ou Lattes;

 Formulário de dados cadastrais (enviado por correio eletrônico);

 Fotocópia digitalizada do diploma - compatível ao curso eleito.

Fase III – Aguardar o envio do correio eletrônico no prazo máximo de 48

horas confirmando a sua aceitação para matrícula no curso eleito e

reserva de vaga.

Fase IV – Após o recebimento do e-mail confirmando sua aprovação,

com a finalidade de se proceder à finalização dos procedimentos de

matrícula, deverá o candidato complementar, com a maior brevidade

possível, o envio da documentação abaixo relacionada, comunicando

o número de objeto de envio do Sedex ou “DHL” para os seguintes

correios eletrônicos: diretoria@estudiarbuenosaires.com

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos
Diploma - compatível ao curso eleito
Histórico - compatível ao curso eleito
Diploma de pós-graduação (quando for o caso)

Declaração de reconhecimento de estudos
CPF
RG/BI/CI/DNI (conforme país de origem)

Passaporte
Comprovante de residência
Quatro (4) fotos 4x4
Comprovante de pagamento - Parcela inicial.

Antecedentes criminais *caso queira contratar o serviço de

DNI.

 MATRÍCULA E DOCUMENTOS EXIGIDOS



FASE PRELIMINAR: entrada 

FASE ADMINISTRATIVA LEGAL: 24 parcelas mensais

MÓDULOS PRESENCIAIS: 4 parcelas semestrais pagas diretamente na IES (em dólares )

- CONSULTE O VALOR PROMOCIONAL VIGENTE -
- Para conhecer instituições parceiras e saber sobre os descontos oferecidos a seus associados, acesse nosso site: 
http://estudiarbuenosaires.com/institucional/convenios

 INVESTIMENTO

http://estudiarbuenosaires.com/institucional/convenios



