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CHAMADA PÚBLICA – CURSOS DE VERÃO 2014 

 

Cursos teóricos ou teórico-práticos (duração: uma ou duas semanas) sobre assuntos 

relevantes da área de pesquisa em saúde no Brasil, sobretudo na Fundação Oswaldo Cruz. 

Ênfase em aulas práticas visando dar noções básicas de laboratório referentes aos temas a 

serem abordados nos cursos. 

 

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

contextualizando os diferentes assuntos à sua importância para a saúde no Brasil. 

 

Período: 03/02/14 a 14/02/14 (a depender da data e duração do curso de escolha). 

 

Público-alvo: alunos de graduação da área de saúde e de pedagogia (para o curso da pós-

graduação em Ensino em Biociências). 

 

Número de vagas: variável para cada curso. 

 

Pré-requisitos: variável para cada curso. 

 

Os cursos:  

 

� Bioinformática estrutural 

� Biologia e controle de mosquitos vetores (com ênfase em Aedes e Anopheles) 

� Citometria de fluxo: imunofenotipagem e avaliação de células citotóxicas na resposta a 

patógenos 

� Diagnóstico de parasitos intestinais de importância em saúde pública 

� Edição de genomas e sua aplicação na imunologia celular 

� Entomologia forense 
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� HIV: aspectos virológicos e genética do hospedeiro 

� Métodos moleculares aplicados ao diagnóstico de doenças infecciosas 

� Pesquisa em ensino formal e não formal: novas práticas e formas de produção do 

conhecimento em saúde  

� Quimioterapia & terapia celular: mecanismos de ação e novas perspectivas 

� Sepse: foco sobre a resposta anti-inflamatória compensatória e o dano cognitivo 

associado à sepse 

As vagas serão preenchidas mediante a análise de currículo e carta de interesse. 

Cursos teóricos ou teórico-práticos: Os cursos poderão ser teóricos ou teórico-práticos. 

Seguindo os critérios de seleção a serem descritos no presente edital, os candidatos mais bem 

colocados serão qualificados para os cursos teórico-práticos, sendo as demais vagas 

disponibilizadas para os cursos teóricos. 

Todos os cursos serão realizados na cidade do Rio de Janeiro, sendo de 

responsabilidade do candidato custos de hospedagem, transporte e alimentação.  

Certificação: Só receberão o certificado os alunos que apresentarem 80% de freqüência nas 

aulas e conceito mínimo exigido em cada curso na avaliação.  

Inscrições: 09/12/13 - Abertura às 9h e fechamento às 17h do mesmo dia. Os candidatos 

deverão preencher devidamente o formulário eletrônico, devendo todos os campos ser 

preenchidos. A carta de interesse e o currículo deverão ser inseridos nos respectivos campos, 

não sendo anexados.   

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

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

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

correio eletrônico. 
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Valor da inscrição: R$ 50,00 (reais) 

O pagamento da inscrição somente deverá ser efetuado após a confirmação da 

inscrição.  

Em caso de desistência da vaga, o inscrito deverá justificar a secretaria acadêmica por 

email cursosdeferiasioc@ioc.fiocruz.br até 24 h antes do início da disciplina. A ausência de 

justificativa implicará no bloqueio de inscrição em futuras edições dos cursos de férias 

IOC. 

Não haverá diferença no valor de inscrição entre as duas modalidades de cursos sendo 

todos os alunos certificados. 

Seleção: 09/12/13 a 12/12/13 – Análise das cartas de interesse e currículos.   

Resultado final: 13/12/13 – 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 no período de 14/12/13 a 18/12/13, por email 

cursosdeferiasioc@ioc.fiocruz.br os seguintes documentos: 

- formulário devidamente assinado;  

- cópia da identidade; 

- cópia do CPF 

- cópia autenticada da declaração ou comprovante de matrícula;  

- cópia autenticada do histórico escolar;  
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- boleto bancário de pagamento da taxa de inscrição. 

O não envio da documentação no prazo determinado implicará automaticamente na 

suspensão da inscrição.  

CALENDÁRIO 

Inscrições 09/12/2013 – 9h às 17h 

Seleção 09/12/13 a 12/12/13 

Resultado final 13/12/13 

Envio de confirmação 14/12/13 a 18/12/13 

 

 

Informações: 

Fundação Oswaldo Cruz – Instituto Oswaldo Cruz 

Secretaria Acadêmica de Ensino do Instituto Oswaldo Cruz 

cursosdeferiasioc@ioc.fiocruz.br 

Av. Brasil, 4365 – Pavilhão Arthur Neiva – Térreo 

CEP 21040-900 – Manguinhos – Rio de Janeiro / RJ 

Telefones: 2562-1201 / 2562 


