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CHAMADA PÚBLICA – CURSOS DE FÉRIAS-IOC (VERÃO 2019) 

 

Cursos teóricos ou teórico-práticos (com duração de uma a duas semanas) que visam a 

divulgação de temas relevantes cobertos pelos programas de Pós-Graduação do Instituto Oswaldo 

Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz.  

 

Objetivo geral: Apresentar as metodologias utilizadas na pesquisa básica e aplicada, divulgação 

científica e ensino, conceituando e contextualizando os diferentes assuntos e a sua importância para a 

saúde no Brasil. 

 

Período: 21/01/2019 a 25/01/2019 

 

Público-alvo: alunos de graduação 

 

Número de vagas: variável para cada curso. 

 

Pré-requisitos: verificar ementa de cada curso. 

 

Critérios de classificação: verificar ementa de cada curso. 

 
Os cursos:  

Curso 1 – HIV-1: Mecanismos de infecção, escape e persistência viral 

Curso 2 – Modelagem Computacional de Sistemas Biológicos 

Curso 3 – Imunohistoquímica 

Curso 4 – Biologia de Helmintos Parasitos de Pequenos Mamíferos 

Curso 5 – Morcegos: Diversidade e Zoonoses Associadas 

 

As vagas serão preenchidas mediante inscrição do graduando na data divulgada e a 
classificação se dará com base nos critérios de seleção. Os candidatos mais bem colocados serão 

selecionados para os cursos mediante análise de carta de interesse. 
 

Todos os cursos serão realizados na cidade do Rio de Janeiro, sendo de responsabilidade do 
candidato custos de hospedagem, transporte e alimentação.  
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Certificação: Só receberão o certificado os alunos que apresentarem 80% de frequência nas aulas, 

conceito mínimo exigido em cada curso na avaliação e preencherem a avaliação individual do aluno 

sobre o curso ao fim do mesmo. 

 
Inscrições: 06/12/2018 - Abertura às 9h e fechamento às 17h do mesmo dia. Os candidatos deverão 

preencher devidamente o formulário eletrônico, devendo completar todos os campos. A carta de 

interesse deverá ser inserida no respectivo campo. 

Após a seleção e divulgação do resultado final, os candidatos selecionados receberão, através de 

mensagem eletrônica, a confirmação de inscrição e link do boleto para pagamento da taxa de inscrição, 

sendo a vaga homologada apenas após o envio dos documentos solicitados também por correio 

eletrônico. 

Taxa de inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais) 

O pagamento da inscrição somente deverá ser efetuado após a confirmação da inscrição.  
Em caso de desistência da vaga, o inscrito deverá justificar à secretaria acadêmica por email 
cursosdeferiasioc@ioc.fiocruz.br ou cursosdeferiasioc@gmail.com até 48 h antes do início do curso. 
A ausência de justificativa implicará no bloqueio de inscrição em futuras edições dos cursos de 
férias do IOC. A taxa de inscrição não será devolvida em qualquer hipótese. 
Não haverá diferença no valor de inscrição entre as modalidades de cursos. Caso o aluno não 
tenha 80% de presença, o certificado não será emitido e não será devolvida a taxa de inscrição.  
 
Seleção: 10 a 14/12/2018 – Análise das cartas de interesse.   

Serão desclassificados os candidatos que descumprirem o critério de público alvo e aqueles que 
se identificarem na carta (por exemplo: se identificar através do próprio nome, nome do 
laboratório onde faz estágio, nome do orientador). 
 
Resultado final: 17/12/2018 – O resultado final será divulgado com a colocação de todos os candidatos 

(www.ioc.fiocruz.br), sendo encaminhado também individualmente aos selecionados. 
Envio da documentação: Para finalizar a inscrição, após recebimento da confirmação, os selecionados 

deverão enviar em até 3 dias úteis, para o email cursosdeferiasioc@ioc.fiocruz.br e 

cursosdeferiasioc@gmail.com os seguintes documentos: 

• Formulário devidamente assinado;  

• Cópia da identidade; 

• Cópia do CPF; 
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• Cópia da declaração ou comprovante de matrícula devidamente assinado ou autenticado 

eletronicamente;  

• Boleto bancário de pagamento da taxa de inscrição. 

O não envio da documentação no prazo determinado implicará automaticamente na suspensão 
da inscrição.  
 
Reclassificação: 
Caso o aluno selecionado não cumpra os prazos ou determinações acimas descritas, o próximo 
aluno classificado para aquele curso será selecionado para participação no curso. 
 
CALENDÁRIO 

Inscrições 06/12/2018 – 9h às 17h 

Seleção 10/12/2018 a 14/12/2018 

Resultado final 17/12/2018 

Envio de documentação Em até 3 dias úteis após a confirmação por e-

mail 

Reclassificação 21/12/2018 a 18/01/2019 

Curso 21/01/2019 a 01/02/2019 

 
Informações: 

Fundação Oswaldo Cruz – Instituto Oswaldo Cruz 

Secretaria Acadêmica de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz 

Av. Brasil, 4365 – Pavilhão Arthur Neiva – Térreo 

E-mail: cursosdeferiasioc@ioc.fiocruz.br / cursosdeferiasioc@gmail.com 

Telefones: 2562-1201 / 2562-1444 / 2562-1446 


