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Questão 1: Em relação ao recurso solicitado da questão 01 da prova de seleção ao curso de 

mestrado em saúde coletiva da UFJF pela candidata de inscrição 5045, venho por meio deste 

manter a nota zero na questão das candidata uma vez que a mesma apresentou resposta 

totalmente evasiva, sem fundamento ou relação com o autor apontado no enunciado da 

questão. 

Resposta da candidata 5045: “ O primeiro objeto socializado nesta passagem foi a medicina, 

sendo criada a medicina preventivista (...) 

Resposta correta fundamentada no autor: “ Na passagem do capitalismo o primeiro objeto 

socializado foi O CORPO como força de trabalho”, o autor cita Foucault em seu ensaio 

Microfísica do poder.  

Por tanto indefiro a solicitação das candidatas mantendo a nota zero nas questões. 

 

Questão 2:  A candidata apresenta o pacto pela vida como uma política e de fato é verdadeira. 

No entanto o pacto de gestão é a estrutura de governança para a efetivação do pacto do pacto 

pela vida, portanto, não é uma política ou programa distinto. 

Sobre o NASF (núcleo de apoio a saúde da família), não se caracteriza como uma política ou 

programa, e sim uma ação importante de fortalecimento da atenção básica. Foram criados 

pelo Ministério da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica 

no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a 

abrangência e o alvo das ações.  

Sobre a seguridade social é uma política fundamental quanto pensamos a redução das 

iniquidades, no entanto, a apresentação de política de modelo de seguro social apresentada 

pela candidata não traz os elementos para balizar a resposta ao questionamento elaborado.  

Desse modo, ao rever a resposta, não encontro subsídios para elevar o valor inicialmente 

atribuído. 


