Secretaria Acadêmica
Programa de Pós-Graduação Lato sensu em Ciência, Arte e Cultura na Saúde

Chamada Pública de Seleção
Candidatos ao Programa de Pós-Graduação Lato sensu em Ciência, Arte e Cultura na
Saúde – 2016
O Instituto Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz torna público, para conhecimento
dos interessados, que, no período de 01 de dezembro de 2015 a 01 de março de 2016,
estarão abertas as inscrições para ingresso no Programa de Pós-Graduação Lato sensu
em Ciência, Arte e Cultura na 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,

especialização,

selecionando a Unidade Instituto Oswaldo Cruz e a modalidade Ciência, Arte e Cultura na
Saúde 2016, onde os candidatos devem preencher o formulário eletrônico de inscrição. O
formulário preenchido deve ser impresso, assinado pelo candidato e enviado, juntamente
com a documentação exigida para a inscrição, via Correios (apenas por sedex até o dia 26
de fevereiro) ou entregue pessoalmente de 01 de dezembro de 2015 a 01 de março de
2016, no período das 10h às 12h ou das 14h às 16h, no endereço que consta no final
deste Edital. Não serão considerados envelopes postados após dia 26 de fevereiro.
1.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
a) Cópia do RG (não é válida Carteira de Motorista ou Carteira do Conselho Regional);
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 do Diploma de graduação e o Diploma original; ou Cópia autenticada do Diploma.
Para fins de inscrição, no caso de ausência de diploma, será aceita a cópia da Declaração
de Conclusão com data que ocorreu colação de grau (autenticada). Caso aprovado, o
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candidato deverá apresentar a cópia do diploma de graduação autenticada até a
conclusão do curso.
f) Cópia autenticada do Histórico Escolar, ou original e cópia;
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 a
taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 (setenta reais);
h) Cópia do comprovante de residência no nome do candidato, pais ou cônjuge (somente
contas de Água, Luz, Gás ou Telefone).
i) Currículo no modelo Lattes ou Curriculum vitae documentado (com as cópias dos
comprovantes curriculares em anexo)

Observações:
a. Só serão aceitas inscrições realizadas por meio do sistema de inscrição SIGA e a
confirmação do recebimento da inscrição se dará através de e-mail automático.
b. A conclusão da inscrição se encerrará com o envio ou entrega da documentação
solicitada ao candidato para a secretaria e homologação da mesma após conferência da
documentação. A data limite da postagem via SEDEX da documentação é 26/02/2016,
sendo 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 entregála 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).
c2. Caso falte algum documento no envelope postado via SEDEX, a inscrição será
automaticamente indeferida, sem devolução dos valores investidos.
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c3. Todos que apresentarem documentação completa e dentro dos padrões estabelecidos
nessa Chamada Pública terão sua inscrição deferida.
c4. Os casos omissos nesse documento serão analisados pela Comissão de PósGraduação.
c5. A documentação de candidatos não aprovados no processo seletivo ficará disponível
para ser retirada pelo período de três meses após o fechamento do processo de inscrição.
Ao final desse prazo, toda documentação será incinerada.

2. SELEÇÃO
1ª fase: Análise de currículo - eliminatória
2ª fase: Entrevista – eliminatória
Não será divulgado, em hipótese alguma, resultado por telefone. A lista de candidatos
classificados após a análise de currículo e/ou entrevista será divulgado na plataforma
www.sigals.fiocruz.br e também no quadro de avisos externos da secretaria Acadêmica.
O cronograma com o dia e o horário agendado para cada candidato comparecer à
entrevista será informado na plataforma www.sigals.fiocruz.br e pelo e-mail do candidato,
preenchido no formulário de inscrição.
A secretaria Lato sensu não se responsabiliza por mensagens não acessadas pelo
candidato ou que forem direcionadas à caixa de spam do candidato.
2.1. VAGAS
Máximo de 30 (trinta) alunos.
3. TITULAÇÃO
Especialista em Ciência, Arte e Cultura na Saúde
4. CRONOGRAMA


Divulgação do dia e horário da entrevista até às 17h do dia 01/03/2016 na plataforma

SIGA.


Entrevistas: 03 e 04 de março de 2016, podendo ser agendado de 9h as 17, de

acordo com a coordenação do concurso.


Divulgação do resultado na plataforma SIGA e no mural externo da Secretaria

Acadêmica até: 08 de março de 2016.
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Matrícula de alunos novos: 10 de março de 2016.



Início das aulas: 14 de março de 2016 (aula inaugural).



As aulas acontecerão no horário das 09h às 17h, às segundas-feiras e às quartas-

feiras em regime de tempo integral. O Curso tem duração de 2 anos. O primeiro ano é
dedicado a aulas teórica-práticas, em regime de tempo integral, e o outro, à elaboração do
TCC com Assistência Docente (monografia).

5. RELAÇÃO DE DISCIPLINAS
Disciplinas

Carga Horária

Ciência e Arte I
Teorias em Ciência & Arte
Corpo, Cultura e Saúde.
Ciência e Arte II
Saúde e Cidadania I
Saúde e cidadania II
Espaço, Ensino e Saúde
Educação em Saúde
Jogos e Materiais Educativos
Metodologia de Pesquisa
Teatro & Educação
Tópicos especiais em Cultura, Comunicação
E Saúde
Carga Horária Total

45 horas / aula
30 horas / aula
30 horas / aula
15 horas / aula
30 horas / aula
30 horas / aula
30 horas / aula
30 horas / aula
30 horas / aula
30 horas / aula
15 horas / aula
45 horas / aula

Encontros por
disciplina
15 encontros
10 encontros
10 encontros
05 encontros
10 encontros
10 encontros
10 encontros
10 encontros
10 encontros
10 encontros
05 encontros
15 encontros

360 horas / aula

120 encontros

Rio de Janeiro, 01 de dezembro 2015.
Drª. Valéria da Silva Trajano e Ma. Anunciata Cristina Marins Braz Sawada
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Coordenadores do Programa de Pós-graduação Lato sensu em Ciência, Arte e
Cultura na Saúde
Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz
ANEXO I – Orientações para o preenchimento do formulário eletrônico

O formulário eletrônico para inscrição de candidatos deve ser preenchido on
line, avançando para as telas seguintes por meio das setas na margem inferior
das telas ou do menu apresentado na margem esquerda das telas. Avançandose 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 Ciência, Arte e Cultura na
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
e-mail: pglscacs@ioc.fiocruz.br
TELEFONES: 2562 1201 / 2562 1419
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