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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 

– 2017.2 

 

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

interessados, que, no período de 15 de maio de 2017 a 21 de julho de 2017, estarão 

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

em Biociências e Saúde, no nível de Especialização, e no igual período para os cursos de 

Atualização. 

 

1. INSCRIÇÃO 

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

www.sigals.fiocruz.br, no menu inscrição, modalidade presencial. Pode-se escolher a 

categoria atualização (disciplinas isoladas) ou especialização, selecionando a Unidade 

Instituto Oswaldo Cruz e a modalidade Ensino em Biociências e Saúde 2017.2, onde 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 19/07/2017, via SEDEX ou entregue pessoalmente até o dia 21/07/2017, no período 

das 09 às 12h ou das 14 às 16h, no endereço constante nesta página. 

 

Importante: 

 No ato da inscrição online, o candidato deverá fazer opção por Curso de Especialização ou 

Atualização. Essas modalidades não poderão ser trocadas após ingresso no programa.  

 

1.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia do CPF; 

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


 
                     Secretaria Acadêmica 
 

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

Seleção 2017/2 

2 

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 da Declaração de Conclusão com data que ocorreu colação de grau 

(autenticada). Caso aprovado, o candidato deverá apresentar a cópia do diploma de 

graduação autenticada até a conclusão do curso. 

f) Cópia autenticada do Histórico Escolar; 

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$ 73,00 (setenta e três reais); 

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

contas de Água, Luz, Gás ou Telefone). 

 

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 conclusão da inscrição se encerrará com a entrega da documentação solicitada ao 

candidato para a secretaria e homologação da mesma após conferência da documentação, 

ficando invalidada a inscrição que não passar por qualquer dessas duas etapas, ou que 

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

da postagem da documentação é 19/07/2017 via SEDEX, e a presencial é 21/07/2017, 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 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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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). 

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 (15/12/2017). Após esse período, a documentação será incinerada.  

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

 

2. SELEÇÃO 

Atualização: Entrega da documentação completa descrita no Item 1.2. 

 

Especialização: Entrega da documentação completa descrita no Item 1.2. 

 

2.1. VAGAS 

40 vagas para a especialização. 

05 vagas para Atualização. 

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

 

3. DURAÇÃO DO CURSO E TITULAÇÃO 

Especialização (Mínimo de 360 horas): Especialista em Ensino em Biociências e Saúde  

O curso tem a duração de até dois anos, a contar da data da matrícula.  

 

Atualização (disciplinas de 30, 45 ou 60 horas): Certificado emitido para cada Curso 

concluído, com a respectiva carga horária. Matrícula para 6 meses. Portanto, com validade 

para cursar as disciplinas oferecidas somente no semestre de ingresso do aluno.  
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3. CRONOGRAMA 

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

De 15/05/2017 a 21/07/2017. 

 

b) Resultado da Homologação das inscrições: 

Até às 17h do dia 24/07/2016. Não será divulgado, em hipótese alguma, resultado por 

telefone. O resultado será divulgado no portal www.sigals.fiocruz.br, no menu inscrição, 

modalidade presencial, categoria atualização (disciplinas isoladas) ou especialização, 

selecionando a Unidade Instituto Oswaldo Cruz e a modalidade Ensino em Biociências e 

Saúde 2017.2. A secretaria Lato sensu não se responsabiliza por mensagens não acessadas 

pelo candidato ou que forem direcionadas à caixa de spam do candidato. É dever do 

candidato acessar a página e verificar a listagem disponibilizada de homologação. 

 

d) Matrícula de alunos novos: 

Dia 26/07/2017 e 27/07/2017 – de 09h às 12h ou das 13h às 16h. 

 

e) Período Inscrição em disciplinas (Alunos ativos no programa) – de 25/07/2017 a 

29/07/2017. 

(Alunos novos) – de 26/07/2017 a 29/07/2017. OBS: A INSCRIÇÃO SERÁ NO ATO DA 

MATRÍCULA OU APÓS A MATRÍCULA 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 

coordenadas 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 (ver anexo 

II), gerar os boletos de todas disciplinas inscritas para arquivar, em seguida, imprimir uma 

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

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

(29/07/2017). O(s) boleto(s), deverão ser pagos até a data do seu vencimento e junto ao 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.ioc.fiocruz.br/disciplinas
mailto:pglsebs@ioc.fiocruz.br
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comprovante de pagamento digitalizados em PDF e enviados para o e-mail 

pglsebs@ioc.fiocruz.br. Por favor, aguardar 24horas para a confirmação na página de 

disciplinas, onde o status mudará de “aguardando pagamento” para “inscrito”. Caso não seja 

confirmado nesse prazo, enviar novamente. 

 

Obs: As disciplinas deverão ser pagas até o vencimento e as cópias dos seus boletos 

e comprovantes de pagamentos entregues ou enviados por e-mail até o dia do 

vencimento, e não serão recebidas após essa data pela coordenação, devendo o valor 

investido ser passado à outra disciplina com início futuro, à escolha do aluno.  

 

Todas as disciplinas vencerão no mês anterior ao seu início. No caso da data cair em feriado, 

ou final de semana, o boleto com comprovante de pagamento original, deverá ser entregue 

no dia útil subseqüente. 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, 15 de maio de 2017. 

Dr. Renato Matos Lopes e 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 

 

A inscrição em disciplinas é semestral. O valor é R$ 143,00, por disciplina, 

EXCETO as disciplinas de “Tópicos Especiais IV: Presença em Defesas de 

Dissertações e Teses do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ensino 

em Biociências e Saúde – 15 h”, “Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz – 

15 hs” e “Metodologia de redação científica na monografia - 105 h” que são 

disciplinas gratuitas. O quadro do segundo semestre é apenas para consulta 

prévia e organização dos alunos no horário de trabalho, caso seja necessário. No 

entanto, lembramos que é uma previsão, e poderá sofrer alterações conforme 

agenda do docente ou ao quantitativo mínimo de alunos por disciplina. 

 

Disciplinas do segundo semestre de 2017 

Categoria Pré-requisito Disciplina Coordenador Período Dia/ Horário 

Eletiva Atual. Biol. 
Básica e Atuali. 
Em Biol. Cel. 

Atualização em Biologia 
Parasitária - 30 h 

Juliana da 
Silva Ribeiro e 

Flávio 
Henrique 
Marcolino 
da Paixão 

25/08/2017 a 
20/10/2017 

 

Sexta-feira - 
13h as 17h 

Eletiva Não Boas Práticas de Experimentação 
para o Ensino de Ciências - 30 h  

Paulo Roberto 
de Carvalho 
 

25/08/2017 a 
27/10/2017 
 

Sexta-feira- 
08h as 12h 

Obrigatória Não Educação Ambiental: Uma breve 
História da Relação 

Homem/Ambiente - 45h 

André 
Micaldas 
Corrêa 

11/11/2017 a 
16/12/2017 

 

Sábado - 09h 
as 17h 

Obrigatória Atual. Biol. 
Básica 

Atualização em Biologia Celular - 
45 h 

Rômulo José 
Soares 
Bezerra 

30/09/2017 a 
04/11/2017 

 
 

Sábado - 09h 
as 17h 

Obrigatória Não Atualização em Biologia Básica e 
Saúde – 45 h 

Anael Viana 
Pinto Alberto 

19/08/2017 a 
23/09/2017 

 

Sábado - 09h 
as 17h 

Obrigatória Não Introdução à Metodologia do 
Trabalho Científico – 45 h 

Max Fonseca 
Pierini 

25/08/2017 a 
24/11/2017 

 
 

Sexta-feira - 
13h as 17h 
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Obrigatória Não Português Instrumental: Teoria e 
Prática de Produção de Texto - 40 

h 

Cleuza Santos 
Faustino 

11/11/2017 a 
16/12/2017 

 

Sábado - 09h 
as 17h 

Obrigatória Não Tópicos Especiais IV: Presença em 
Defesas de Dissertações e Teses 
do Programa de Pós-Graduação 

Stricto sensu em Ensino em 
Biociências e Saúde – 15 h (05 

presenças) 

Coordenação Assistir somente 5 defesas ou 
Seminários do Programa de Pós-

graduação Stricto sensu em 
Ensino em Biociências e Saúde 
ao longo do curso, que podem 

ocorrer de segunda à sexta-feira  
 

Obrigatória Não Centro de Estudos do Instituto 
Oswaldo Cruz – 15 h (10 

presenças) 

Diretoria do 
IOC 

Assistir somente 10 palestras 
que ocorrem às sextas-feiras, 

10h, ao longo do curso. 
 

Obrigatória Atual. Met. Do 
Trab. Científico 

Metodologia de redação científica 
na monografia - 105 h 

Orientadores Apenas para alunos que 
defenderão monografia no 
semestre. Carga horária de 

orientação 

 

 
Composição da Carga Horária: 

250 horas de disciplinas obrigatórias + Mínimo de 15 horas de disciplinas eletivas + 105 horas de 

disciplina de Metodologia de redação científica na monografia. 

Orientamos aos alunos da especialização a cursarem disciplinas obrigatórias logo no primeiro 

semestre de ingresso, para que não haja atraso na conclusão dos créditos. 


