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Programa de Pós-Graduação Lato sensu em Ensino em Biociências e Saúde 

 

Chamada Pública de Seleção  

Candidatos ao Programa de Pós-Graduação Lato sensu em Ensino em Biociências e Saúde – 2018 

 

O Instituto Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz torna público, para conhecimento dos 

interessados, que, no período de 04 de dezembro de 2017 a 07 de fevereiro de 2018, 

estarão abertas as inscrições para ingresso no Programa de Pós-Graduação Lato sensu em 

Ensino em Biociências e Saúde, no nível de Especialização. 

 

1. INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas online por meio da Plataforma SIGA no endereço eletrônico 

www.sigals.fiocruz.br, no menu inscrição, modalidade presencial. Deve ser escolhida a 

categoria especialização, selecionando a Unidade Instituto Oswaldo Cruz e a modalidade 

Ensino em Biociências e Saúde 2018, na qual os candidatos devem preencher o formulário 

eletrônico de inscrição. O formulário preenchido deve ser impresso apenas no formato PDF 

(não será aceito qualquer outro modelo), assinado pelo candidato e enviado, juntamente com 

a documentação exigida para a inscrição até o dia 05/02/2018, via SEDEX ou entregue 

pessoalmente até o dia 07/02/2018, no período das 09 às 12h ou das 14 às 16h, no endereço 

constante nesta página. 

 

1.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia do CPF; 

c) 03 fotos 3x4 atuais (com nome completo no verso);  

d) Ficha de inscrição (impressa em modelo PDF da Plataforma SIGA) devidamente 

preenchida e assinada; 

e) Cópia autenticada do Diploma. Para fins de inscrição, no caso de ausência de diploma, 

será aceita a cópia (autenticada) da Declaração de Conclusão com a data em que ocorreu a 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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colação de grau. Caso aprovado, o candidato deverá apresentar a cópia autenticada do 

diploma de graduação até a conclusão do curso. 

f) Cópia autenticada do Histórico Escolar da graduação; 

g) Comprovante de pagamento original e boleto bancário a ser acessado no final da inscrição, 

disponibilizado no endereço eletrônico http://www.sigals.fiocruz.br referente à taxa de 

inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais); 

h) Cópia do comprovante de residência no nome do candidato, pais ou cônjuge (somente são 

válidas contas de Água, Luz, Gás ou Telefone). 

i) Currículo – preferencialmente produzido na plataforma Lattes do CNPq 

(https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio). 

 

Observações: 

a. Só serão aceitas inscrições realizadas por meio do sistema de inscrição SIGA 

juntamente com a entrega da documentação. Ao finalizar a inscrição online na página, o 

candidato receberá um e-mail automático para confirmação dos dados. 

b. A inscrição será efetivada com a entrega da documentação solicitada pelo candidato para 

a secretaria, e a homologação da mesma após conferência da documentação. A inscrição 

será invalidada se não passar por qualquer uma dessas duas etapas, ou se o candidato 

deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos nessa Chamada Pública. A data limite 

da postagem da documentação é 05/02/2018 via SEDEX, e a presencial é 07/02/2018, das 

09h às 12h ou das 14h às 16h. Será desclassificado do processo seletivo o candidato cujo 

envelope possuir carimbo de envio em data posterior.  

c. A homologação da inscrição se dará após a conferência da documentação entregue. É 

responsabilidade do candidato, entregar pessoalmente ou via SEDEX a documentação 

completa e confirmar a chegada da documentação postada à secretaria Lato sensu IOC. A 

Secretaria Acadêmica não se responsabiliza por envelopes postados e extraviados em 

qualquer circunstância, cabendo ao candidato providenciar nova documentação e entregá-la 

devidamente dentro do prazo estabelecido, caso isso ocorra. 

c1. Não serão aceitas, na Secretaria Acadêmica, em nenhuma hipótese, inscrições com 

documentação incompleta (conforme as normas dessa chamada pública). 

http://www.sigals.fiocruz.br/
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio
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c2. Caso falte algum documento no envelope postado via SEDEX, a inscrição será 

automaticamente indeferida, sem devolução dos valores investidos. 

c3. Todos que apresentarem documentação completa e dentro dos padrões estabelecidos 

nessa Chamada Pública terão sua inscrição deferida. 

d. Caso o candidato não seja selecionado, a documentação ficará disponível para ser retirada 

até (14/12/2018). Após esse período, a documentação será incinerada.  

e. Os casos omissos nesse documento serão analisados pela Comissão de Pós-Graduação. 

 

2. SELEÇÃO 

O processo seletivo se constitui em: 

a) Prova dissertativa (Redação - com título divulgado no ato da prova). 

Observação: A prova dissertativa (redação) terá caráter eliminatório e classificatório. 

Candidatos com notas inferiores a 6,0 (seis), numa escala de zero a dez, serão 

automaticamente desclassificados do processo seletivo. 

b) O candidato deverá comparecer no dia 19 de fevereiro de 2018, ao Pavilhão Arthur 

Neiva, munido de documento de Identidade original com foto, prancheta, caneta esferográfica 

azul ou preta. A prova terá início às 10 horas, mas o candidato deverá chegar ao local com no 

mínimo trinta minutos de antecedência. 

c) Análise de documentação comprobatória (eliminatória). 

Somente os candidatos aprovados na prova dissertativa terão sua documentação 

analisada. 

 

2.1. VAGAS 

Serão oferecidas 30 vagas. 

A pós-graduação não terá a obrigatoriedade de preencher o número total de vagas. 

 

3. DURAÇÃO DO CURSO E TITULAÇÃO 

Especialização (mínimo de 500 horas): Especialista em Ensino em Biociências e Saúde.  

O curso tem a duração de até dois anos, a contar a partir da data da matrícula.  
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As aulas acontecerão no horário das 09h às 17h, às sextas e aos sábados. O primeiro ano é 

dedicado a aulas teóricas, e o outro, à elaboração do TCC com Assistência 

Docente/Orientador (monografia).  

 

3.1. Para a obtenção do título de Especialista em Ensino em Biociências e Saúde, o aluno 

deverá completar, obrigatoriamente, um mínimo de 320 horas de aula (disciplinas do curso), 

que devem ser somadas com mais 30 horas da Atividade Complementar Obrigatória (ver item 

3.3).  

3.2. Uma carga horária total de 200 horas deve corresponder às chamadas disciplinas 

obrigatórias. As demais 120 horas podem ser realizadas com disciplinas eletivas. 

 

Observação: Cada disciplina obrigatória possui carga horária de 40 horas e cada disciplina 

eletiva possui carga horária de 30 horas (ver Anexo II). 

 

3.3. A Atividade Complementar Obrigatória, com carga horária total de 30 horas, consiste em 

presenciar/participar/assistir pelo menos dez edições dos eventos abaixo: 

a) Defesas de Dissertações de Mestrado ou Teses de Doutorado do Programa do 

Stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde do IOC/Fiocruz. 

b) Centros de Estudos promovidos pelo IOC.  

c) Defesas de Trabalhos de Conclusão de Curso do próprio Programa Lato sensu em 

Ensino em Biociência e Saúde do IOC.  

Os eventos que compõem a Atividade Complementar Obrigatória podem ser 

visualizados por meio da agenda científica do IOC, disponível em 

http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home.  

 

3.4. A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) corresponde a uma carga 

horária total de 150 horas. 

 

3.5. A carga horária mínima e os requisitos para obtenção de título de especialista em 

Ensino em Biociências e Saúde estão assim discriminados: 

a) 320 horas de disciplinas, sendo o mínimo de 200 horas de disciplinas obrigatórias; 

http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home


 
                     Secretaria Acadêmica 
 

Pós-Graduação Lato sensu em Ensino em Biociências e Saúde – Chamada Pública de 

Seleção 2018 

5 

b) 30 horas de Atividade Complementar Obrigatória 

c) Elaboração e defesa de Trabalho de Conclusão de Curso, segundo o regimento da 

PGLSEBS, correspondendo à carga horária de 150 horas. 
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4. CRONOGRAMA 

a) Período de Inscrição online e confirmação de Inscrição com apresentação documental: 

De 04/12/2017 a 07/02/2018. 

 

b) Prova Dissertativa 

Data: 19 de fevereiro de 2018 

Local: Pavilhão Arthur Neiva (Pavilhão de Cursos)  

Horário: 10hs. 

 

c) Resultado da prova: 

O resultado será divulgado até às 17h do dia 23/02/2018 no portal www.sigals.fiocruz.br, no 

menu inscrição, modalidade presencial, categoria especialização, selecionando a Unidade 

Instituto Oswaldo Cruz e a modalidade Ensino em Biociências e Saúde 2018. Não será 

divulgado, em hipótese alguma, resultado por telefone. A secretaria Lato sensu não se 

responsabiliza por mensagens não acessadas ou que forem direcionadas à caixa de spam do 

candidato. É o candidato que deve acessar a listagem disponibilizada online. 

 

d) Matrícula de alunos novos: 

Dia 26/02/2018 e 27/02/2018 – de 09h às 12h ou das 13h às 16h. 

 

e) Período Inscrição em disciplinas 

Alunos ativos no programa – de 21/02/2018 a 28/02/2018. 

Alunos novos – de 26/02/2018 a 28/02/2018.  

OBS: A INSCRIÇÃO PODERÁ SER REALIZADA NO ATO DA MATRÍCULA OU ATÉ O 

ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO. 

Nesse período também será solicitada a confirmação de inscrição das disciplinas do 

semestre, com a entrega ou envio do formulário de Inscrição em disciplinas.  

Alunos novos farão inscrição no dia da matrícula ou até o último dia de inscrição, 

conforme as informações descritas no dia da matrícula. 

Para inscrição em disciplinas, os alunos deverão acessar a página de inscrição em 

disciplinas www.ioc.fiocruz.br/disciplinas, cadastrar login e senha e se inscrever.  Em seguida, 

imprimir uma via da página com a lista de disciplinas escolhidas assinar e enviar por e-mail 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.ioc.fiocruz.br/disciplinas


 
                     Secretaria Acadêmica 
 

Pós-Graduação Lato sensu em Ensino em Biociências e Saúde – Chamada Pública de 

Seleção 2018 

7 

(pglsebs@ioc.fiocruz.br) em PDF ou entregue presencialmente até o último dia de inscrição 

(28/02/2018).  

As inscrições em disciplinas são semestrais, e os alunos novos deverão se inscrever em 

disciplinas obrigatórias logo no primeiro semestre de ingresso, reservando os semestres 

seguintes para cursar a disciplina eletiva e escrever a monografia. 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2017. 

Dr. Renato Matos Lopes  

Dr. Julio Vianna Barbosa 

Coordenadores do Programa de Pós-graduação Lato sensu em Ensino em Ensino em 

Biociências e Saúde 

Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

 

mailto:pglsebs@ioc.fiocruz.br
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ANEXO I – Orientações para o preenchimento do formulário eletrônico 

 

O formulário eletrônico para inscrição de candidatos deve ser preenchido online, 

avançando para as telas seguintes por meio das setas na margem inferior das telas ou 

do menu apresentado na margem esquerda das telas. Avançando-se até a tela final, é 

possível salvar os conteúdos inseridos e complementá-los ou alterá-los posteriormente 

ao reingressar no sistema com o mesmo número de CPF ou passaporte. 

Após a conclusão do processo de preenchimento do formulário, o candidato deverá 

salvar o formulário. Neste momento, o candidato receberá um número de inscrição e 

também é encaminhado um e-mail automático para o candidato, para que o mesmo 

possa conferir a sua inscrição. Este e-mail não é válido como formulário de Inscrição. 

Para imprimir o formulário preenchido se deve clicar no botão “Formulário de Inscrição 

(PDF)” na tela final ou retornar à tela inicial e selecionar o botão “Imprimir”. O formulário 

preenchido deve ser impresso no formato de documento *.pdf. O candidato deve 

assiná-lo e enviá-lo juntamente com a documentação exigida, para o seguinte 

endereço: 

 

Ao Programa de Pós-Graduação Lato sensu em Ensino em Biociências e Saúde 

Secretaria Acadêmica de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

Avenida Brasil, 4365 – Pavilhão Arthur Neiva – Térreo 

CEP: 21040-360 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ 

pglsebs@ioc.fiocruz.br  

TELEFONE: 2562 1419  

mailto:pglsebs@ioc.fiocruz.br
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ANEXO II – Conjunto de disciplinas obrigatórias e eletivas atualmente oferecidas pelo 

curso para o presente edital. 

 

Lista de Disciplinas Obrigatórias Programadas Para a Turma de 2018 
 
1. Fundamentos Para o Ensino de Biociências.  

2. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 

3. Atualização em Metodologias Ativas de Ensino e Interdisciplinaridade. 

4.  Educação Ambiental: Uma Breve História da Relação Homem/Ambiente. 

5. Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

6. Introdução à Pesquisa em Ensino de Biociências. 

7. Tecnologias Educacionais. 

 

Lista de Disciplinas Eletivas Programadas Para a Turma de 20181 

1. Atualização em Dengue, Febre Amarela e West Nile. 

2. Português Instrumental: Teoria e Prática de Produção de Texto. 

3. Boas Práticas de Experimentação para o Ensino de Ciências. 

4. Introdução à História da Biologia. 

5. Tópicos de Saúde Ambiental Aplicadas ao Ensino. 

6. Diversidade e Inclusão no Ensino de Ciências. 

7. Referenciais Teóricos e Metodológicos para a Educação em Saúde. 

8. Atualização em Biologia Parasitária. 

9. Atualização em Imunologia. 

10. Atualização em Biologia Celular. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 O conjunto de disciplinas eletivas poderá sofrer alterações em função da disponibilidade do corpo docente. 


