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HORÁRIO DAS AULAS: Qualquer hora do dia ou da noite, em todos os dias da semana, 
inclusive nos feriados.

I Imediatamente após o pagamento.NÍCIO DO CURSO: 

FREQUÊNCIA: O aluno deverá ter frequência obrigatória mínima de 75%. 

DURAÇÃO: O aluno terá até 10 meses da matrícula para concluir o Curso. No caso do 
aluno não concluir o curso em 10 meses, será considerado desistente.  

AVALIAÇÃO: Serão realizadas provas e fóruns nas disciplinas do curso.

APROVAÇÃO: Será aprovado no Curso de Especialização o aluno que obtiver a 
frequência de 75%, no mínimo, bem como, nota igual ou superior a 7,0 (sete), em 
cada uma das 12 (doze) disciplinas.

MÓDULOS EM ENSINO À DISTÂNCIA: Serão realizadas atividades obrigatórias 
utilizando a metodologia de ensino à distância através de atividades extra classe 
como: leituras, exercícios, atividades, avaliação, fóruns e indicação de bibliografia a 
fim de tratar de temas inovadores sobre a matéria. As atividades desenvolvidas nos 
módulos de ensino a distância deverão ser obrigatoriamente realizadas.

INVESTIMENTO: O valor do curso por participante é de R$ 7.920,00 (sete mil 
novecentos e vinte reais).

OBSERVAÇÕES: Todos os contratos para esse curso, deverão estar devidamente 
assinados pelo gestor e pagos para que o aluno possa começar o curso. 

Os pagamentos poderão ser parcelados em até 10 (dez) vezes no cartão de crédito.

COMO REALIZAR A MATRÍCULA:  

1) O pagamento pode ser feito diretamente na conta bancária em nome da 
FUNDACEM, CNPJ: 06.150.141/0001-77 - Banco BRADESCO, Agência 3545-9, C/C nº 
27292-2 com envio do comprovante do depósito por e-mail para a FUNDACEM 
fundacemssa@yahoo.com.br e ou SEDEX para o endereço: 2ª Travessa Gersino 
Coelho, 10 – Matatu, CEP: 40255-171, Salvador – BA. (Os depósitos bancários devem 
ser feitos com identificação do nome do aluno, empresa, Prefeitura ou Câmara).

2) A matrícula e pagamentos também poderão ser realizados diretamente na sede da 
FUNDACEM, no endereço: 2ª Travessa Gersino Coelho, 10 – Matatu, Brotas, Salvador 
– BA e /ou no Alto da Ladeira do HGE, s/n (Fim de Linha ao lado do HGE), Av. Vasco da 
Gama, (Prédio de 4 andares nas cores azul e branco com muro branco e pilastras 
azuis).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Identidade e CPF (original e cópia), certificado ou 
diploma de graduação, histórico escolar da graduação, ficha de matrícula e xerox da 
certidão de casamento (quando houver alteração de nome). 

Obs: Mudanças que por motivos imperiosos ou administrativos venham a ocorrer, o 
aluno será informado imediatamente.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
NA ÁREA DE SAÚDE



18 ANOS

60			instituições			que		a	poiaram			a		FUNDACEM			nesses			18	anos			de			capacitação:
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