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Chamada de Seleção Pública  

Candidatos para Isenção de Pagamento de taxa de disciplinas 

 

Programa de Pós-Graduação Lato sensu em Ensino em Biociências e Saúde - 2017 

 

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

dos interessados, que, no período de 15 de maio de 2017 a de 03 julho de 2017, estarão 

abertas as inscrições para Isenção de Pagamento de taxa de disciplinas do Programa 

de Pós-Graduação Lato sensu em Ensino em Biociências e Saúde, no nível de 

Especialização. Essa isenção é uma forma de estimular a inscrição de Professores 

regentes e Professores que trabalham em projetos sociais com o intuito de melhorar 

diretamente ou indiretamente os cenários de aprendizagem da rede pública ou das 

comunidades carentes do Rio de Janeiro. 

 

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 especialização, selecionando a Unidade Instituto Oswaldo Cruz e a modalidade 

Ensino em Biociências e Saúde 2017, 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 (sedex) ou entregue pessoalmente, no período das 10h às 12h, no endereço 

constante nesta página. 

 

Importante: 

Ver informações sobre o curso em www.fiocruz.br/ioc  

 

1.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

a) Cópia do RG; 

b) Cópia do CPF; 

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


 
                     Secretaria Acadêmica 
 

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

Pública de Seleção para Isenção de Taxa de Disciplina 2017 

 

2 

c) 03 fotos 3x4 (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 ou Declaração de Conclusão com data que ocorreu 

colação de grau.  

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 a 

taxa de inscrição no valor de R$ 73,00 (setenta e três reais)  

h) Cópia do comprovante de residência (somente contas de Água, Luz, Gás ou Telefone). 

i) Currículum Vitae documentado (cópias dos certificados, declarações e quaisquer 

documentos que comprovem o conteúdo do currículum). 

j) Comprovação do Pré-requisito para condição de isento: 

Do cargo de Professor Regente 

Somente da Rede Pública de 

Ensino (Federal, Municipal ou 

Estadual): Declaração da Diretoria 

da Unidade Escolar, comprovando 

a atividade de regência de turma 

e cópia do contracheque. 

Professores de Projetos 

comunitários em torno do Rio 

de Janeiro 

Declaração em papel timbrado, 

com assinatura e carimbo do 

Coordenador do projeto, com o 

nome completo do participante, 

nome do projeto, local em que é 

desenvolvido (endereço e 

telefone) e período em que o 

projeto está sendo desenvolvido 

pelo candidato (com data de 

início e previsão de término do 

projeto). 

k) Declaração de ciência das condições de aluno isento devidamente preenchida e 

assinada (modelo anexo II). 

Os candidatos que já são alunos do programa Lato sensu em Ensino em Biociências 

e Saúde, e que queiram se candidatar a uma das vagas de isenção, deverão trazer 

somente os documentos descritos nos itens C, F, H, J e L. 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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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. A data limite da postagem ou entrega da 

documentação é 03/07/2017. 

c. É responsabilidade do candidato, entregar pessoalmente ou enviar via SEDEX a 

documentação completa e confirmar a chegada da documentação postada à secretaria 

Lato sensu IOC, por contato via e-mail (pglsebs@ioc.fiocruz.br).  Informar do lado externo 

do envelope “CANDIDATO À ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE DISCIPLINAS”. 

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.  

 

2. SELEÇÃO 

O processo seletivo se constitui em: 

a) Prova dissertativa (eliminatória), com título divulgado no ato da prova. 

b) O candidato deverá comparecer no dia 07 de julho de 2017, ao Pavilhão Arthur Neiva, 

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

azul ou preta. A prova terá início às 14 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 disponibilizadas no total, 18 (dezoito) bolsas, integrais até completar a 
especialização (360 horas, incluindo a monografia), caso o bolsista queira fazer outras 
disciplinas seguirá as regras gerais, ou seja, terá que pagar a (s) disciplina (s).  
 

15 vagas para Professor regente de turma, da rede pública de ensino; 

03 vagas para pessoas vinculadas a projetos sociais no entorno da FIOCRUZ. 

 

 

mailto:pglsebs@ioc.fiocruz.br
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3. CRONOGRAMA 

a) Período de Inscrição  

De 15/05/2017 a 03/07/2017. 

 

b) Prova Dissertativa 

Data: 07 de julho de 2017 

Local: Pavilhão Arthur Neiva (Pavilhão de Cursos)  

Horário: 14hs. 

 

c) Resultado da prova 

Até às 17h do dia 12 de julho de 2017, no endereço eletrônico 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 2017 

 

d) Matrícula de alunos novos 

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

 

e) Inscrição em disciplinas  

De 25/07/2017 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 

III), 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). 

http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.ioc.fiocruz.br/disciplinas
mailto:pglsebs@ioc.fiocruz.br
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. A Comissão de Avaliação reserva-se o direito de verificar a veracidade das 

informações prestadas pelo Requerente. 

Caso alguma das informações seja inverídica, a Comissão de Avaliação indeferirá o 

pedido do requerimento, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis. 

4.2. A Classificação Final será divulgada no site 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 2017. Não será passada 

nenhuma informação sobre classificação e aprovação de candidatos por telefone. 

4.3. Os candidatos selecionados deverão efetivar a inscrição segundo cronograma acima, 

das 09h às 12h, na Secretaria da Pós-Graduação, na Secretaria Acadêmica. 

4.4. O candidato perderá o direito de isenção caso: 

a) não compareça à Secretaria Acadêmica no período disposto neste edital para a 

efetivação da matrícula nas disciplinas semestralmente; 

b) não compareça a no mínimo, 75% das aulas; 

c) obtenha mais que uma reprovação em disciplina; 

d) receba 3 ou mais conceitos C nas disciplinas cursadas; 

e) não complete a carga horária mínima de 360 horas e/ou defenda 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 

Biociências e Saúde 

Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 

http://www.sigals.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 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. 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 

TELEFONES: 2562 1201 / 2562 1419 
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Anexo II: Declaração de Ciência das condições de isenção de taxa de 

disciplinas 

 

Eu, ____________________________________________________________, portador 

do CPF número ___________________, declaro ciência das condições descritas na 

Chamada Pública de Seleção de alunos isentos de taxa de pagamento das disciplinas do 

curso de Especialização Lato sensu em Ensino em Biociências e Saúde, apresentadas no 

Item 4.4, e que mesmo aprovado nesse processo seletivo, perderei o direito de cursar as 

disciplinas gratuitamente se: 

a) não comparecer à Secretaria Acadêmica no período disposto para a efetivação da 

matrícula nas disciplinas semestralmente; 

b) não compareça a no mínimo, 75% das aulas; 

c) obtenha mais que uma reprovação em disciplina; 

d) receba 3 ou mais conceitos C nas disciplinas cursadas; 

e) não complete a carga horária mínima de 360 horas e/ou defenda a monografia. 

 

Informo ainda que mesmo não sendo aprovado no processo para isenção de pagamento 

das taxas e disciplinas, desejo realizar o curso como pagante (   )sim     (    )não 

 

 

 

Rio de janeiro, ______ de ______________ de ________ 

 

 

 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

Assinatura do candidato 
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Anexo III 

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 

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 

Diretoria do 
IOC 

Assistir somente 10 palestras 
que ocorrem às sextas-feiras, 
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presenças) 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. 

 


