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COMUNICADO 01/2018 

PPG Mestrado Profissional em Saúde da Família - PROFSAÚDE/MPSF na UFSB 

lança Chamada de Seleção 2018 PROFSAUDE/MPSF 

O Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Saúde da Família - 

PROFSAUDE/MPSF em Rede Nacional é liderado e coordenado pela ABRASCO e 

FIOCRUZ, e conta com o apoio e financiamento do Ministério da Saúde (MS) e 

Ministério da Educação (MEC), após a aprovação da CAPES em dezembro de 2015.  

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), passou a ser oficialmente, uma das 23 

Instituições Associadas do PROFSAUDE/MPSF em Rede Nacional, sendo a primeira no 

Estado da Bahia a iniciar suas atividades acadêmicas em 2017, com a primeira turma de 

médicos. Ressalta-se que o PROFSAUDE/MPSF da UFSB é o primeiro curso de Pós-

graduação Stricto Sensu ofertado pelo Centro de Formação em Ciências da Saúde (CFS), 

com sede no Campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas/BA, e também conta com o 

apoio dos campi de Itabuna e Porto Seguro para o desenvolvimento de suas atividades 

acadêmicas, previa aprovação pelo colegiado. 

Atender as necessidades de formação de profissionais da saúde que atuam na Atenção 

Básica/Saúde da Família, preparando-os para a docência na área da saúde e para a 

preceptoria no SUS e na Estratégia Saúde da Família (ESF) é a finalidade do 

PROFSAUDE/MPSF. Nesse sentido, está aberta, em rede nacional, a Chamada de 

Seleção 2018 PROFSAUDE/MPSF, com dez (10) vagas de ampla concorrência para a 

Universidade Federal do Sul da Bahia, para profissionais médicos/as atuantes na Atenção 

Básica no SUS, e/ou na docência no magistério superior do Estado da Bahia.  

Maiores informações sobre a Chamada de Seleção 2018 PROFSAUDE/MPSF 

poderão ser obtidas pelo site oficial da UFSB, através do link: 

http://www.ufsb.edu.br/cfsaude/pos-graduacao/mestrado-sf 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Institucional PROFSAUDE/MPSF 

Universidade Federal do Sul da Bahia 
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