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Prezado(a) estudante,

 

O guia a seguir tem como objetivo integrá-lo(a) à comunidade do Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e ao campus da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

em Manguinhos, bem como deixá-lo(a) ciente das atribuições acadêmicas 

assumidas mediante o ingresso em todos os programas do IOC.   

 

Ao folhear as páginas do documento, você conhecerá um pouco mais sobre 

esta instituição centenária, que desenvolve atividades de Pesquisa integradas 

ao Ensino há mais de um século, sempre com foco em contribuir para a saúde 

pública no país. 

 

Seja bem-vindo(a) ao Instituto Oswaldo Cruz!

Paulo Sérgio D’Andrea
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Vice-Diretores de Pesquisa, Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação

Maria de Lourdes Aguiar Oliveira

Elizabeth Ferreira Rangel

Vice-Diretoras de Laboratórios de Referência, 

Ambulatórios e Coleções Biológicas

Paulo Sérgio D’Andrea

Ademir de Jesus Martins Júnior

Vice-Diretores de Ensino, Informação e 

Comunicação

Wania Regina Tolentino Santiago

Vice-Diretora de Desenvolvimento 

Institucional e Gestão

Este guia é um produto da Vice-Diretoria de Ensino, Infor-

mação e Comunicação do IOC produzido pelo Serviço 

de Jornalismo e Comunicação (SEJOR/IOC) em parceria  

com a Secretaria Acadêmica (SEAC/IOC). 

Versão atualizada em março de 2022. Alterações em 

informações e procedimentos poderão ocorrer.

Expediente
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Vinicius Ferreira
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*exceções: pág. 11 - Arquivo COC; pág. 12: foto 

científica de Marcelo Pelajo e Nathália Portilho
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Instituto Oswaldo Cruz

Cooperação nacional e 
internacional

O Instituto atua fortemente na coope-

ração nacional e internacional. Exemplo 

disso são as ações em parceria com a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), a 

Universidade Federal de Roraima (UFRR) 

e a parceria estabelecida com o Institu-

to Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia do Acre (Ifac) na formação de 

doutores. Outros exemplos são o consór-

cio entre as pós-graduações Stricto sen-
su do IOC e o Instituto de Pesquisa Leô-

nidas e Maria Deane (Fiocruz-Manaus), 

que resultou no Programa de Doutorado 

em Ciências, e o curso de Doutorado 

em Saúde, Ambiente e Sociedade, uma 

parceria entre a Pós-graduação Stricto 
sensu em Medicina Tropical do Instituto 

e outras Unidades da Fiocruz. Também 

faz parte das atividades de cooperação 

nacional o convênio com universidades 

públicas para o Programa de Estágio de 

Docência, cujo objetivo é aperfeiçoar a 

formação do corpo discente do Instituto 

no quesito docência.

No âmbito da cooperação internacional, 

o Instituto participa ativamente do Progra-

ma Institucional de Internacionalização 

da Capes – o Capes-PrInt – ampliando as 

ações de apoio à internacionalização dos 

Programas de Pós-graduação da Unidade.  

O Instituto ainda integra ações de Pós- 

graduação junto a Moçambique, além 

de receber alunos de Angola e de ou-

tros países da África. Parcerias com insti-

tuições argentinas, uruguaias e haitianas 

também já foram realizadas, sempre 

com o objetivo de capacitar os siste-

mas de saúde e educação locais. Teses 

com dupla titulação, envolvendo o IOC 

e instituições estrangeiras, são alguns 

dos produtos obtidos no âmbito destas 

cooperações internacionais.

Atividades de Ensino 

O Instituto desempenha importante pa-

pel na formação de recursos humanos na 

área das Ciências Biológicas, Biomédicas 

e de Educação em Saúde, com desta-

que para a formação de pesquisadores. 

O próprio Oswaldo Cruz inaugurou a 

primeira iniciativa de ensino do IOC em 

1908, o 'Curso de Aplicação de Mangui-

nhos', que se tornou referência em medi-

cina experimental, sendo uma das raízes 

da pós-graduação brasileira.

Fundamentado, desde sua criação, na 

tríade ensino-pesquisa-produção, o Instituto 

atua na formação técnica, iniciação cien-

tífica, pós-graduação Stricto sensu, pós 

-graduação Lato sensu e pós- doutorado. 

Mais de uma centena de pesquisadores 

está envolvida em atividades de ensino, 

e cerca de mil estudantes integram as 

rotinas dos Laboratórios de Pesquisa do 

IOC, gerando novos conhecimentos e 

inovações para a saúde pública no país.

Na Fiocruz, a Vice-Presidência de 

Educação, Informação e Comunica-

ção é responsável pelo planejamento, 

integração e avaliação das ativida-

des da Fundação referentes a esses 

temas. No credenciamento junto à 

Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

a Fiocruz é equiparada a uma institui-

ção de ensino superior e a Coordena-

ção Geral de Pós-graduação, ligada 

à Vice-Presidência de Educação, In-

formação e Comunicação, é a ins-

tância que corresponde  à Pró-reitoria 

Universitária. No âmbito do IOC, a 

Vice-Diretoria de Ensino, Informação e 

Comunicação coordena as atividades 

correlatas a estes temas.
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Instituto Oswaldo Cruz

IOC+Escolas
 

 Iniciado em 2015, o Programa IOC+Escolas 

tem como objetivo promover a participa-

ção de pesquisadores e colaboradores do 

Instituto em atividades que visam difundir 

o conhecimento científico para a popu-

lação, envolvendo especialmente escolas 

da rede pública de ensino do Estado do 

Rio de Janeiro. Estão entre os propósitos do 

Programa incentivar a participação de do-

centes e discentes do IOC em ações de 

divulgação científica institucionais e extra 

institucionais e realizar iniciativas ligadas à 

transversalidade dos temas relacionados à 

saúde para além dos muros da instituição. 

Dividido em três eixos de atuação – edu-

cação em ciências, promoção da saú-

de e divulgação científica –, o Programa 

promove encontros entre pesquisadores 

e alunos e está presente em atividades 

desenvolvidas nas escolas e em eventos 

institucionais voltados para aproximar a ci-

ência da sociedade, de forma leve e com 

excelência.

Contato: iocmaisescolas@ioc.fiocruz.br 

Programa de Estágio de Docência
 

 Trata-se de uma proposta da Vice-Di-

retoria de Ensino, Informação e Comu-

nicação do IOC, que concretiza como 

disciplina eletiva na grade curricular dos 

Programas Stricto sensu a atividade de 

estágio de docência. Entre as instituições 

parceiras desta iniciativa estão a Univer-

sidade Federal do Estado do Rio de Ja-

neiro (UNIRIO), a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), a Fundação Cen-

tro Universitário Estadual da Zona Oeste 

(UEZO), a Universidade Federal Fluminen-

se (UFF), o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ), e a Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ).

Infraestrutura 
 

 O Ensino no IOC conta, desde março 

de 2012, com uma estrutura modular 

composta por salas de aula, dois labo-

ratórios de informática e uma sala de 

reunião.  Além disso, existem salas es-

pecíficas para as aulas práticas e, nos 

laboratórios onde atuam, os alunos 

têm acesso a toda a infraestrutura de 

Plataformas Tecnológicas e de equipa-

mentos para pesquisa científica.

Cursos de Férias
 

 Para introduzir atividades didáticas na 

formação dos seus estudantes de Pós, o 

IOC promove os Cursos de Férias.

 

 A iniciativa oferece disciplinas para alu-

nos de graduação, com aulas ministra-

das por doutorandos e mestrandos do 

IOC sob supervisão de docentes dos 

Programas de Pós-graduação. Esta inte-

ração promove o estímulo ao exercício 

do magistério e, ao mesmo tempo, in-

troduz jovens graduandos no ambiente 

científico. Entre 2007 e 2022, os cursos 

receberam mais de 2.200 estudantes de 

diversos estados brasileiros.

Prêmio de Teses Alexandre Peixoto

 Criado em 2013, o ‘Prêmio Anual IOC 

de Teses Alexandre Peixoto’ contempla 

os melhores trabalhos desenvolvidos 

por doutorandos dos Programas de 

Pós-graduação Stricto sensu do Instituto. 

 

 A premiação é uma homenagem às 

contribuições em Pesquisa e Ensino do 

cientista Alexandre Peixoto, falecido, 

precocemente, em fevereiro de 2013, 

quando atuava na coordenação do 

Programa de Pós-graduação Stricto 
sensu em Biologia Celular e Molecular.
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Instituto Oswaldo Cruz

Biologia Parasitária 

Conceito 7 na avaliação da CAPES

• Contemplada três vezes com o Prê-

mio CAPES de Teses e quatro menções 

honrosas pela mesma premiação

Ensino em Biociências e Saúde 

Conceito 6 na avaliação da CAPES
 

Medicina Tropical 

Conceito 6 na avaliação da CAPES

• Contemplada duas vezes com o 

Prêmio CAPES de Teses e uma menção 

honrosa pela mesma premiação

Programas de Ensino

Pós-graduação Stricto sensu

Biodiversidade e Saúde 

Conceito 5 na avaliação da CAPES

Biologia Celular e Molecular

Conceito 7 na avaliação da CAPES

• Contemplada uma vez com o Prê-

mio CAPES de Teses e quatro vezes 

com o Prêmio de Incentivo em Ciên-

cia e Tecnologia para o SUS

Biologia Computacional e Sistemas 

Conceito 5 na avaliação da CAPES

• Contemplada uma vez com o Prê-

mio CAPES de Teses

Mestrado Profissional em Vigilância 

e Controle de Vetores 

• Aprovado em 2016 pela Capes com 

conceito 3, o curso tem o objetivo de 

contribuir para ampliar o leque de 

conhecimento de gestores e profis-

sionais de saúde que atuam no con-

trole e vigilância de insetos, moluscos 

e carrapatos. 

Pós-graduação Lato sensu

Ciência, Arte e Cultura na Saúde

Ensino em Biociências e Saúde

Entomologia Médica

Malacologia de Vetores

Técnico e Especialização

Técnico em Biotecnologia

Especialização de Nível Técnico em 

Biologia Parasitária e Biotecnologia

Cursos de Férias

Edições Verão e Inverno



12

So
b

re
 o

 IO
C

Sobre o IOC

13

So
b

re
 o

 IO
C

Instituto Oswaldo Cruz

Sobre o

IOC

O Instituto

 Um dos principais centros da pesquisa 

biomédica no Brasil, o Instituto Oswaldo 

Cruz (IOC/Fiocruz) é o berço histórico da 

própria Fundação Oswaldo Cruz (Fio-

cruz). Criado em 1900, o Instituto atua 

nas áreas de pesquisa, desenvolvimen-

to tecnológico e inovação, assim como 

na prestação de serviços de referência 

em doenças infecciosas e genéticas 

e no controle de vetores transmissores. 

Em suas atividades de Ensino, o IOC 

forma cientistas e técnicos em saúde. 

Mantém Coleções Biológicas com im-

portante aplicação para atividades 

de Ensino e Pesquisa e, desde 1909, é 

responsável pela publicação do peri-

ódico científico ‘Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz’. Por sua atuação plural, 

que abrange diversas áreas do conhe-

cimento, o IOC se consolida como uma 

instituição de protagonismo científico, 

contribuindo para o papel estratégico 

da Fiocruz. O conjunto de suas ativida-

des resulta em contribuições traduzidas 

na publicação de artigos científicos e 

no desenvolvimento de inovações, re-

novando constantemente o compro-

misso centenário com a solução de 

questões de saúde pública. 



14

So
b

re
 o

 IO
C

Sobre o IOC

15

So
b

re
 o

 IO
C

Instituto Oswaldo Cruz

Serviços de Referência

 Responsáveis por apoiar o Ministério da 

Saúde na vigilância epidemiológica, 

prevenção e controle de dezenas de 

agravos, os Serviços de Referência do 

IOC, inseridos nos Laboratórios de Pes-

quisa, assumem papel estratégico para 

o Sistema Único de Saúde (SUS), atuando 

na referência em diagnóstico e na iden-

tificação de vetores e de animais reser-

vatórios. Exercendo vanguarda técnico-           

científica no Ministério, o Instituto conta 

com profissionais altamente especializa-

dos e tecnologias de ponta, ao mesmo 

tempo em que capacita profissionais de 

Laboratórios de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação

 A base de ação do Instituto são seus 

Laboratórios de Pesquisa, que geram 

conhecimento sobre diversos aspectos 

e abordagens em ampla gama de do-

enças infecciosas (AIDS, tuberculose, ma-

lária, febre amarela, dengue, doença 

de Chagas, leishmanioses, leptospirose, 

hepatites virais, hanseníase, meningites, 

entre outras) e doenças crônico-dege-

nerativas, tais como distrofia muscular e 

distúrbios de comportamento. Eles atu-

am, também, em estudos ambientais, na 

prospecção de fármacos e no desenvol-

vimento de novas vacinas, métodos de 

diagnóstico e estratégias terapêuticas, 

sempre com o objetivo de responder aos 

desafios da saúde pública brasileira. 

saúde e presta consultoria em suas áreas 

de atuação. Também atua em nível de 

referência internacional junto à Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS) e à Orga-

nização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

em diversos agravos.

Coleções Biológicas

 As Coleções Biológicas sob a guarda 

do IOC reúnem amostras que contri-

buem para formar a história da ciência 

brasileira, sendo ainda utilizadas em ati-

vidades de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico por instituições nacionais 

e internacionais. Os acervos incluem a 

mais completa coleção entomológica 

da América Latina, coleções microbio-

lógicas, helmintológicas, malacológicas, 

além de acervo na área da Patologia. 

As mais antigas coleções datam do iní-

cio do século XX, quando, durante ex-

pedições científicas, pesquisadores do 

Instituto coletavam e analisavam espé-

cimes de diferentes regiões do Brasil.

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

 Desde 1909, o IOC é responsável pela 

publicação da revista científica ‘Memó-

rias do Instituto Oswaldo Cruz’, que vem 

passando por intenso processo de mo-

dernização e internacionalização e, hoje, 

ocupa posição de destaque nas áreas 

de Medicina Tropical, Biologia Parasitária e 

Microbiologia. Desde 2012, o periódico mi-

grou para a plataforma ScholarOne, que 

facilita o processo de submissão e avalia-

ção dos artigos, beneficiando autores, revi-

sores e corpo editorial. O website da revista 

(www.ioc.fiocruz.br/memorias) conta com 

funcionalidades que permitem interação 

com o visitante e disponibiliza gratuitamen-

te o acervo integral do periódico, com 

mais de quatro mil artigos. 

 Como parte de suas ações para cons-

tante atualização dos métodos de publi-

cação científica, a revista aderiu, no fi-

nal de 2017, à lógica do ‘pré-print’, uma 

tendência contemporânea que vem ga-

nhando cada vez mais espaço na edito-

ração científica.
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Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos

 O CEP Fiocruz/IOC, mesmo sendo vincula-

do à Vice-Diretoria de Pesquisa, Desenvolvi-

mento Tecnológico e Inovação (VDPDTI), é 

uma instância independente e de múnus 

público, colegiada e interdisciplinar, de 

caráter consultivo, deliberativo e educati-

vo. Seus membros atuam voluntariamente 

na defesa dos interesses dos participan-

tes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade, tornando-se corresponsáveis 

por garantir a proteção dos participan-

tes e para contribuir no desenvolvimento 

da pesquisa segundo referentes éticos. 

 

 Desta forma, para o desenvolvimento de 

pesquisas envolvendo seres humanos no 

IOC – ou seja, estudo que, individual ou 

coletivamente, tenha como participante 

o ser humano, em sua totalidade ou par-

tes dele, e o envolva de forma direta ou 

indireta, incluindo o manejo de seus dados, 

informações e/ou materiais biológicos –, 

o(a) orientador(a) do(a) aluno(a) será o(a) 

pesquisador(a) responsável perante o Siste-

ma CEP/CONEP. O projeto deverá ser apre-

sentado para análise ética via Plataforma 

Brasil, após ter sido avaliado e aprovado 

por comissão científica. Além disso, o(a) 

aluno(a) precisa, ele(a) próprio(a), fazer o 

cadastro na plataforma (https://plataforma-

brasil.saude.gov.br/login.jsf) e ser incluído(a) 

pelo(a) orientador(a) como membro 

da equipe de pesquisa e assistente. 

 

Link: intranet.ioc.fiocruz.br/?page_id=3846   

Contato: cepfiocruz@ioc.fiocruz.br 

Comissão de Ética
no Uso de Animais

 A Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA-IOC) é responsável por analisar e 

qualificar os protocolos experimentais 

voltados para a pesquisa e o ensino en-

volvendo o uso de animais no IOC, bem 

como contribuir para a definição de pro-

cedimentos aceitáveis, do ponto de vista 

ético, no laboratório e no campo. 

Link: intranet.ioc.fiocruz.br/?page_id=16772  

Contato: cepfiocruz@ioc.fiocruz.br 

Informação e Comunicação

 O Instituto promove projetos de edu-

cação em saúde e meio ambiente jun-

to às comunidades locais, e elabora 

produtos e jogos de caráter educativo 

para a utilização em sala de aula, em 

temas como AIDS e dengue. O IOC 

também mantém sala de exposição 

entomológica aberta à visitação e que 

integra o passeio completo pelo Cas-

telo de Manguinhos. 

 Além disso, desenvolve produção audio-

visual em ciência e saúde, já tendo sido 

premiado em diversos festivais internacio-

nais específicos sobre estas temáticas. 

 Mantém, ainda, relacionamento sóli-

do e transparente com a população 

por meio de uma série de ações de 

comunicação em ciência e saúde. 
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Informações 
Acadêmicas

Atividades acadêmicas durante 
a pandemia de Covid-19
 

 O desenvolvimento de atividades nos 

espaços institucionais por estudantes do 

IOC somente será autorizado mediante o 

cumprimento dos seguintes pré-requisitos:  

1 – Estar com a vacinação completa 

para Covid-19. O esquema vacinal é 

considerado concluído 14 dias após 

o recebimento da segunda dose e o 

mesmo período para os imunizantes de 

dose única (Janssen).  

2 – Encaminhar uma cópia do compro-

vante do esquema vacinal aos respecti-

vos chefes de Laboratório, que precisa-

rão informar os dados na aba específica 

criada no sistema Coleta IOC. No caso 

de estudantes com mais de um orienta-

dor pertencente ao quadro do Instituto, 

ficará a cargo do chefe do laboratório 

do orientador principal a inserção do 

dado no sistema. 

3 – Fica estabelecida, ainda, a obriga-

toriedade de preenchimento e assinatura 

do Termo de responsabilidade e compro-

misso, disponível na Intranet IOC. O docu-

mento deve ser encaminhado à chefia 

do Laboratório. 

4 – Após cumprimento das etapas ante-

riores, cabe ao estudante se dirigir à sua 

chefia para retirada do adesivo de auto-

rização de acesso. O mesmo deverá ser 

aplicado no crachá, de modo que não 

cubra as informações pessoais. O crachá 

e o selo deverão, obrigatoriamente, ser 

apresentados à recepcionista e/ou ao 

vigia do pavilhão onde a atividade pre-

sencial será exercida. Caso contrário, a 

entrada estará expressamente proibida. 

5 – Estudantes com sintomas de Covid-19 

devem realizar o teste no Núcleo de Saú-

de do Trabalhador (Nust/Fiocruz) ou nos 

centros de testagem da Prefeitura ou do 

Estado do Rio de Janeiro. O agendamen-

to deve ser feito pelos telefones 3885-

1308, 3885-1097 (de segunda a sexta-

-feira, das 9h às 15h).
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Instituto Oswaldo Cruz

Direitos e Deveres do Aluno

•Zelar pelo patrimônio científico, cultural 

e material do Instituto.

•Tratar com respeito a todos em qualquer 

dependência do IOC e da Fiocruz.

•Manter atualizados os dados dos cadas-

tros pessoal e acadêmico. 

•Utilizar crachá de identificação em todas 

as dependências do IOC e da Fiocruz. 

•Utilizar equipamento de proteção indivi-

dual e realizar práticas seguras em todas 

as atividades em laboratório. 

•Manter o devido sigilo sobre dados e in-

formações obtidos em pesquisa. 

•Cumprir as regras de identificação na 

autoria de publicações científicas, con-

forme indicado na página 22 deste Guia.

 

•Receber todas as informações a respei-

to da vida acadêmica.

•Ser formalmente representado nos ór-

gãos colegiados do IOC.

•Receber crachá de identificação, login e 

senha para acesso à Plataforma SIGA (Sis-

tema Integrado de Gestão Acadêmica).

•Conhecer o Regimento Geral da Pós- 

graduação Stricto sensu da Fiocruz e do 

Programa de Pós-graduação no qual 

está matriculado.

•Zelar pelo equipamento de inclusão di-

gital fornecido pela Fiocruz. 

•Zelar pela imagem institucional ao postar 

fotos e/ou comentários nas redes sociais.

Atribuições das Secretarias  
do Ensino  

Departamento de Ensino

•Orientar sobre legislação, procedimen-

tos e sistemas acadêmicos.

•Gerar toda a documentação referente 

às atividades do Ensino.

•Gerenciar a grade de disciplinas e das 

atividades de divulgação científica (in-

cluindo Centro de Estudos, palestras, con-

ferências, simpósios, entre outros).

•Gerenciar os espaços do Ensino, in-

cluindo salas de aula, auditórios e pla-

taformas virtuais.

•Garantir a estrutura e equipamentos básicos 

para o exercício das atividades didáticas. 

•Gerenciar os pedidos de diárias e pas-

sagens de discentes e docentes.

•Solicitar autorização para cota de foto-

cópias na Biblioteca de Manguinhos.

 

•Emitir e registrar documentos acadêmi-

cos (declarações, certificados, históricos, 

diplomas, entre outros).

•Distribuir os equipamentos de inclusão 

digital fornecidos pela Fiocruz aos (às) 

discentes solicitantes.

6 – Em relação à vacinação, o estudante 

deve ficar atento aos informes do Nust/

Fiocruz sobre dias, horários e locais no 

campus. Ultimamente, o Núcleo tem re-

alizado a vacinação sempre às terças e 

quartas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 

às 15h30, na sua sede (Pavilhão Carlos 

Augusto da Silva – ao lado da Asfoc-SN).

7 – Para frequentar os espaços físicos do 

IOC, o estudante deve cumprir as medi-

das não-farmacológicas preconizadas 

pelo Plano IOC – Covid-19 | 2021-2022’ 

(versão 2).

Para mais informações, acesse a Intranet IOC.

*Botão lateral ‘Plano IOC – Covid-19 | 
2021-2022’
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Secretarias das Pós-graduações

•Prestar informações sobre integralização 

de curso.

•Orientar sobre a grade disciplinar.

•Orientar, receber e encaminhar à Co-

missão da Pós-graduação (CPG) dos 

respectivos Programas a solicitação de 

isenção em disciplinas

•Orientar, receber e encaminhar à Co-

missão da Pós-graduação (CPG) dos 

respectivos Programas a solicitação de 

apoio financeiro para participação em 

trabalhos de campo, congressos, semi-

nários e eventos científicos.

•Realizar o monitoramento de desempe-

nho (Seminários Discentes).

•Manter atualizados os dados cadastrais 

e acadêmicos de discentes e docentes.

•Solicitar e-mail institucional e conta de 

acesso à Rede IOC.

Orientações para os alunos

Sistema Integrado de Gestão   
Acadêmica (SIGA)

 Sistema online que permite o acompa-

nhamento de histórico e conceitos, além 

de inscrição em disciplinas. A senha do 

SIGA é gerada inicialmente pela SEAC e in-

formada ao aluno pelo email cadastrado.

 

Orienta-se que esta senha provisória seja 

imediatamente trocada. Em caso de es-

quecimento de senha, o aluno deve pro-

curar a secretaria do Programa de Pós-gra-

duação. Acesso em www.sigass.fiocruz.br.

*O SIGA está em processo de substituição 
por um novo sistema, denominado Siste-
ma de Ensino Fiocruz (SIEF).

Renovação de matrícula e 
inscrição em disciplinas

 A cada semestre, o estudante deve ficar 

atento aos prazos do período de inscri-

ção em disciplinas, que são comunica-

dos pela SEAC via email cadastrado.

 A inscrição em disciplinas, efetuada por 

meio do SIGA, é de inteira responsabili-

dade do aluno, devendo ser guiada pelo 

currículo do curso e pelas indicações do 

orientador, respeitando-se os prazos do 

calendário acadêmico. 

 Ao se inscrever nas disciplinas do período, 

o aluno realiza, de forma automática, a re-

novação de matrícula. Algumas disciplinas 

possuem pré-requisitos e critérios para se-

rem cursadas. Portanto, antes da inscrição, 

é fundamental verificar as informações na 

ementa de cada uma. Nos cursos de espe-

cialização técnica e de nível técnico, a re-

novação de matrícula é automática e não 

é necessário efetuar inscrição em disciplinas.

Formulários acadêmicos
 

Os formulários estão disponíveis nos 

websites dos Programas de Pós-gradu-

ação Stricto sensu (www.ioc.fiocruz.br/

ensino) e Lato sensu (www.ioc.fiocruz.br, 

na seção Ensino).

Biossegurança 

 O Curso Online de Qualidade, 

Biossegurança e Ambiente (QBA Online) 

é condição obrigatória de ingresso dos 

profissionais, bolsistas e alunos de todas 

as modalidades no Instituto. 

  

No ato da matrícula, o registro no Curso é 

realizado automaticamente, gerando-se 

um link de acesso para o aluno, por meio 

do email inicialmente cadastrado junto ao 

processo de matrícula. 

 É obrigatório entregar na SEAC o certificado 

do curso QBA Online, gerado por email, 

assinado pelo orientador. A entrega é 

condição obrigatória para retirada do 

crachá institucional. 
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 Para os estudantes dos Programas 

Stricto sensu, também é obrigatório 

cursar a disciplina ‘Procedimentos de 

Biossegurança em Laboratórios de Pesquisa 

Biomédica’ (exceto alunos do curso de 

Biologia Computacional e Sistemas). 

A gestão da qualidade no IOC é um 

método gerencial com visão sistêmica, 

que evidencia não apenas a gerência de 

pessoas e processos, como também está 

voltada para os resultados e objetivos 

gerais da instituição. Ela constitui critérios 

e requisitos que devem ser cumpridos 

em atendimento às normas nacionais e 

internacionais que regem a instituição.

Carteira de estudante
 

O IOC não fornece carteira de estudante 

para todas as modalidades de Ensino. Para 

comprovação de vínculo acadêmico, o 

aluno deverá solicitar a declaração de 

matricula na Secretaria Acadêmica através 

do email: atendimentoseac@ioc.fiocruz.br

Crachás 
 

Para circulação nas dependências do IOC 

e da Fiocruz, é obrigatório o uso do crachá 

institucional para efeito de identificação dos 

profissionais, bolsistas e estudantes de todas 

as modalidades.  Além disso, como parte 

de suas ações de Qualidade, o IOC possui 

um sistema de controle de acesso a seus 

prédios, mediante uso de crachá específi-

co, dotado de chip eletrônico para identifi-

cação de circulação. 

 O estudante deve estar sempre com os 

dois crachás, cuja solicitação é efetuada 

automaticamente no ato da matrícula, ca-

bendo ao aluno efetuar a retirada na SEAC. 

E-mail institucional
 

 O estudante, ao ingressar no IOC, rece-

be um e-mail institucional criado pelo 

Departamento de Tecnologia da Informa-

ção (DETIN/IOC). O aluno é comunicado 

sobre a nova conta por meio de mensa-

gem encaminhada ao e-mail registrado 

no ato da matrícula. 

 Além das funcionalidades habituais de 

um correio eletrônico, o novo endereço 

oferece acesso ao Office 365 – plano 

de assinatura do sistema Microsoft, que 

disponibiliza, por meio da tecnologia em 

nuvem, o uso dos softwares que com-

põem o pacote Office (Word, Excel, Po-

werPoint, OneDrive e os outros serviços 

que poderão ser acessados de qualquer 

computador).

 Para entrar no correio eletrônico, basta 

o usuário acessar o endereço eletrônico 

https://outlook.office.com/, informando o 

e-mail completo e a respectiva senha. 

Rede IOC
 

O estudante terá acesso à Rede IOC por 

meio de uma conta específica criada 

pelo Departamento de Tecnologia da 

Informação (DETIN/IOC). O aluno é co-

municado sobre a nova conta por meio 

de mensagem encaminhada ao e-mail 

registrado no ato da matrícula.

 A conta de acesso à Rede IOC é para 

uso exclusivo nas dependências da Uni-

dade. Ele permite acesso aos compu-

tadores e sistemas internos como, por 

exemplo, Intranet IOC.  

Cota de cópias 
 

 Por iniciativa da Vice-Diretoria de Ensino, 

Informação e Comunicação, os estudan-

tes do IOC possuem direito a uma cota 

semestral de 150 cópias na Biblioteca de 

Manguinhos. A cota é autorizada pela 

SEAC e pode ser requisitada pelo e-mail 

atendimentoseac@ioc.fiocruz.br.
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Agendamento de defesas - teses, 
dissertações e monografias

 Transcorrido o prazo regulamentar para 

integralização do curso, o estudante de-

verá solicitar ao Setor de Reservas (SRV), 

com 60 dias de antecedência, o pré- 

agendamento de local para sua defe-

sa, por meio do endereço eletrônico 

reservaensino@ioc.fiocruz.br. 

 A reserva será feita mediante apresen-

tação do Formulário de Agendamento e 

da documentação exigida no regimen-

to interno de cada pós-graduação (dis-

poníveis nos sites dos Programas). 

 

Em caso de necessidade de prorroga-

ção do prazo, o aluno deve apresentar 

justificativa junto à Secretaria do Progra-

ma para consulta à Coordenação do 

Curso, que irá avaliar a situação.

Frequência e avaliação 

 A avaliação das atividades discentes e as 

normas relativas à frequência mínima em 

cada disciplina estão descritas no regi-

mento interno de cada Programa de Ensi-

no, em conformidade com o Regulamento 

Geral da Fiocruz.

Modelo de dissertações e teses 

 No intuito de facilitar e padronizar a pro-

dução de dissertações e teses do IOC, 

as representações de alunos elaboraram 

um modelo padrão, disponível nos websi-

tes dos Programas Stricto sensu. O uso do 

modelo não é obrigatório.

Ficha catalográfica

 O aluno deve seguir as instruções e utili-

zar o Sistema para Geração Automática 

de Fichas Catalográficas da Biblioteca 

de Manguinhos, para gerar a ficha cata-

lográfica de seu trabalho através do pre-

enchimento dos campos do formulário, 

em formato PDF, disponível para impres-

são e/ou download.

Identificação de autoria em publi-
cações científicas

 A Portaria 005/2012 do Instituto (dispo-

nível na Intranet IOC) padroniza a iden-

tificação dos profissionais, bolsistas e 

estudantes do Instituto na autoria de 

publicações científicas (incluindo artigos 

em periódicos, livros, capítulos de livros, 

apresentações em eventos científicos, 

dentre outros). 

 A autoria deve indicar obrigatoriamente 

os itens: nome, Laboratório, Unidade (Ins-

tituto Oswaldo Cruz) e Instituição (Fiocruz). 

No caso de publicações associadas a 

Serviços de Referência, a autoria ficará 

da seguinte forma: 

•Nome do discente

•Serviço de Referência (se houver)

•Laboratório

•Instituto Oswaldo Cruz

•Fundação Oswaldo Cruz 

Também é obrigatório em todos os traba-

lhos produzidos ou publicados, nos casos 

de alunos bolsistas, a indicação do órgão 

de fomento, conforme orientações no 

Termo de Compromisso de Bolsista.

Entrega e encadernação de 
dissertações ou teses

 O aluno tem 90 dias para a entrega 

da versão final da dissertação ou tese, 

após a data de defesa. É obrigatória a 

entrega na SEAC de uma cópia impressa 

da dissertação ou tese (em espiral), da 

versão digital gravada em CD e do Ter-

mo de Autorização para Publicação de 

Teses e Dissertações. A cópia será depo-

sitada na Biblioteca de Manguinhos.
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Diplomas e certificados

 O estudante que cumprir todos os re-

quisitos legais e acadêmicos de forma-

ção, mediante a entrega da versão final 

da dissertação ou tese no prazo previsto 

pelo regimento do Programa de Ensino, 

terá direito a diploma ou certificado de 

conclusão, conforme o nível cursado.

Política de proteção de dados e 
informações sobre o aluno

 Documentos e informações referentes à 

vida pessoal e acadêmica do aluno so-

mente serão fornecidos a ele ou a pes-

soa judicialmente autorizada. 

 

 A política de sigilo de proteção de dados 

e informações sobre o aluno se faz ne-

cessária em virtude da preservação dos 

direitos e garantias fundamentais, previs-

tos no artigo 5°, X e XII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988.

Sala dos Alunos

 A sala 07 do Módulo de Expansão do 

Ensino, conhecida como Sala dos Alunos, 

é o espaço utilizado para realização de 

reuniões e integração entre os discentes.

Durante a pandemia de Covid-19, as 

autoridades de saúde preconizam o dis-

tanciamento social como medida para 

evitar a disseminação do novo coronaví-

rus. Portanto, a reunião de discentes no 

espaço deve ser fortemente evitada. 

Integridade em pesquisa

 A Integridade em Pesquisa é um campo 

de reflexão sobre as normas, princípios e 

diretrizes éticas que devem regular o de-

senvolvimento das pesquisas acadêmi-

cas e científicas da Fiocruz, incluindo to-

das as etapas do fazer científico, desde a 

concepção até a publicação. Refere-se 

à ética da atividade de um cientista e de 

como a ciência produzida pela Fiocruz é 

realizada e expressa para a sociedade.

Link: portal.fiocruz.br/integridade-em-pesquisa 
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Representação dos alunos

 Eleitos pelos discentes, os representan-

tes dos Programas de Pós-graduação 

Stricto sensu têm direito a um assento na 

Câmara Técnica de Ensino do Instituto 

Oswaldo Cruz. 

Representação discente do IOC:

• Fernando Alves da Silva Filho

• Deyvison Rhuan Vasco dos Santos

• Juliana Aline de Souza Lemos

• Hugo Amorim dos Santos de Souza

Contato: aluno@ioc.fiocruz.br

Semana da Pós-graduação

Com o objetivo de fomentar as discussões 

em torno de temas que tangenciam a situ-

ação política do estudante de pós-gradu-

ação no Instituto e no país, a Semana da 

Pós-graduação do IOC acontece uma vez 

por ano e engloba três importantes ativida-

des: o Fórum de Integração dos Alunos de 

Pós- graduação, a Jornada Jovens Talentos 

e o Prêmio IOC de Teses Alexandre Peixoto. 

Associação de Pós-graduandos 
da Fiocruz

O órgão corresponde a uma represen-

tação estudantil dos pós-graduandos 

das Unidades da Fiocruz do estado do 

Rio de Janeiro. É uma entidade sem fins 

lucrativos que atua na garantia dos di-

reitos dos estudantes. Criado em março 

de 2012, possui uma fanpage no Face-

book para divulgação de suas ativida-

des (APG - Fiocruz / RJ). 

Contato: apgfiocruzrio@gmail.com

Redes sociais

 Um grupo na rede social Facebook foi 

criado por iniciativa dos alunos dos Pro-

gramas de Pós-graduação do IOC com 

intuito de servir de espaço para infor-

mações sobre congressos, cursos, disci-

plinas, procura e oferta de vagas para 

moradia, entre outros assuntos. Acesso 

em www.facebook.com/groups/PGIOC.
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Atendimento médico 

Portal de Periódicos da CAPES Rede de Bibliotecas

 A Fiocruz disponibiliza, para os estudantes 

vinculados à instituição, acesso ao Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aper-

feiçoamento de Pessoal de Nível Supe-

rior (CAPES). O acesso está liberado para 

computadores logados na Rede IOC. 

 Para acesso de um computador fora do 

campus, o aluno deve obter senha, se-

guindo as orientações abaixo:

•Enviar um e-mail para a Secretaria do 

Programa, solicitando um memorando 

de obtenção de senha para o acesso re-

moto aos periódicos da CAPES;

•Retirar o memorando na Secretaria Aca-

dêmica e solicitar a assinatura do orien-

tador;

•Devolver o memorando assinado na Se-

cretaria do Programa e aguardar o rece-

bimento da senha.

 Os estudantes do IOC têm acesso à rede 

de Bibliotecas da Fiocruz, que conta com 

amplo acervo. Informações em http://

www.fiocruz.br/redebibliotecas.

 Urgências médicas no campus de 

Manguinhos podem ser direcionadas 

para o Núcleo de Saúde do Trabalha-

dor (Nust), da Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas (Cogepe) da Fiocruz. 

O profissional ou estudante poderá 

ser atendido mediante apresentação 

do crachá institucional. Nos casos de 
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Comunicação

 O IOC conta com diversos veículos de 

comunicação para público interno e ex-

terno.

• Site  - www.ioc.fiocruz.br

• Intranet - www.ioc.fiocruz.br/intranet 

(acesso com login e senha do e-mail ins-

titucional) 

No IOC, a concessão de entrevistas à 

imprensa é orientada e definida pelo 

Serviço de Jornalismo e Comunicação 

(SEJOR). Contato: jornalismo@ioc.fiocruz.br. 

emergências médicas ocorridas no cam-

pus de Manguinhos, o telefone para con-

tactar o Nust é (21) 3836-2724. 

 Fora do horário de expediente de traba-

lho da Fiocruz e durante os finais de se-

mana, deve-se entrar em contato com o 

Serviço de Segurança da Coordenação-

-Geral de Infraestrutura dos Campi (Co-

gic/Fiocruz), que ficará responsável por 

acionar a equipe de brigadistas.  Contato 

pelo telefone 2209-9153.

Seguro contra acidentes

 Estudantes de todas as modalidades de 

Ensino do IOC contam com serviço de 

seguro contra acidentes pessoais duran-

te a jornada de atividades nas depen-

dências da Fiocruz ou fora dela, desde 

que a serviço da instituição. 

 Para obter mais informações ou para 

acionar o serviço de seguro, basta entrar 

em contato com a Secretaria Acadêmica.

Centro de Apoio ao Discente

 O Centro de Apoio ao Discente (CAD/

Fiocruz) é um espaço de escuta psicos-

social com o objetivo de acompanhar 

os estudantes durante sua permanência 

na instituição, favorecendo a integra-

ção e o equacionamento das situações 

individuais e coletivas que possam vir a 

influenciar no bem-estar, no desempe-

nho acadêmico e no desenvolvimen-

to profissional. Contato: cad@fiocruz.br 

Local: Prédio da Expansão da Fiocruz, 

sala 910.

Comissão Interna de Valorização 
das Relações Interpessoais e 
Prevenção ao Assédio

A Comissão tem como objetivo elaborar 

e executar o Programa de Valorização 

das Relações Interpessoais e Prevenção 

ao Assédio, em consonância com a Políti-

ca de Prevenção e Enfrentamento ao As-

sédio Moral e demais formas de violência 

no trabalho da Fiocruz.

Dentre as atribuições da Comissão, estão:

• Incentivar relações de trabalho e ensino 

justas e saudáveis.

• Criar estratégias no IOC que facilitem 

as relações interpessoais, mitigando situ-

ações de assédio e/ou outras formas de 

violência no trabalho e na área de ensino. 

• Fomentar o debate sobre formas de 

violência envolvendo toda a comunidade 

do IOC (trabalhadores, alunos e usuários 

de serviço).

• Propor ações de prevenção e enfren-

tamento ao assédio moral e sexual e de-

mais formas de violência.

Contato: 

valorizacaodasrelacoes@ioc.fiocruz.br.
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Práticas Integrativas e 
Complementares
em Saúde (PICS)

No IOC, as PICS estão sob o contexto 

do compromisso com a valorização das 

pessoas. Atualmente, atividades como 

acupuntura, auriculoterapia, dança cir-

cular, meditação, reiki, roda de Terapia 

Comunitária Integrativa (TCI), terapia de 

florais e yoga são oferecidas a profissio-

nais e estudantes da Fiocruz. 

Saiba mais em www.ioc.fiocruz.br/intranet. 

Sites dos Programas de 
Pós-graduação Stricto sensu

 Os sites dos Programas de Pós-gradua-

ção Stricto sensu do IOC contam com 

páginas que garantem acesso facilitado 

à informação e reforçam o compromisso 

do Instituto com seus estudantes. 

Acesse em www.ioc.fiocruz.br/pgss

Campus Virtual Fiocruz

É uma rede de conhecimento e apren-

dizagem voltada à educação em saú-

de. Neste ambiente, estão disponíveis os 

programas e cursos da instituição, além 

de acesso a diversas atividades, recursos 

educacionais, informações e serviços / 

www.campusvirtual.fiocruz.br.

Alunos estrangeiros 

O estudante estrangeiro recém-che-

gado à Fiocruz deve entrar em con-

tato com a Secretaria Acadêmica do 

IOC para receber informações gerais 

sobre matrícula, alojamento e crachá 

institucional de identificação (sala 06 do 

Pav. Arthur Neiva - veja o mapa na pág. 

32). Em seguida, precisa efetuar o Regis-

tro de Estrangeiro no Centro de Relações 

Internacionais em Saúde (CRIS/Fiocruz). 

Contato: 3885-1774 ou cris@fiocruz.br.

Os alunos estrangeiros também podem 

se comunicar com a Coordenação- 

Geral de Educação (CGE) da Fiocruz 

pelo e-mail edu.internacional@ 

fiocruz.br ou pelo telefone +55 (21) 3885-1653.

Fiocruz Acolhe 

O evento é organizado pelo Grupo de 

Acolhimento Fiocruz e ocorre anualmen-

te no início do ano acadêmico. O intuito 

é promover para os recém-chegados à 

instituição um melhor entendimento da 

estrutura organizacional da Fiocruz e da 

cidade do Rio de Janeiro.

Transportes

 O serviço de transporte oferecido pela 

Fiocruz dentro e fora do campus de Man-

guinhos pode ser consultado no site da 

Coordenação-Geral de Infraestrutura dos 

Campi (Cogic) / www.cogic.fiocruz.br

Tendas de alimentação
ao ar livre

No contexto da pandemia de Covid-19, 

a Diretoria do IOC disponibilizou tendas 

externas, com mesas e cadeiras, para 

profissionais e estudantes realizarem refei-

ções em situação mais segura. As tendas 

estão localizadas nos seguintes pavilhões: 

• 108 

• Cardoso Fontes 

• Carlos Chagas 

• Hélio e Peggy Pereira 

• Leônidas Deane

Alojamento

Para alunos estrangeiros e de fora do esta-

do do Rio de Janeiro, há a possibilidade de 

alojamento durante um período limitado 

no Centro de Referência Professor Hélio 

Fraga (CRPHF/Ensp/Fiocruz). O alojamento 

é gratuito e fica no bairro de Jacarepaguá, 

localizado na zona oeste da cidade do Rio 

de Janeiro. Contato: cad.adm@fiocruz.br. 
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Contatos

Contatos 

Secretaria Acadêmica 

Pav. Arthur Neiva – térreo 

Horário de funcionamento: 9h às 17h

ensino@ioc.fiocruz.br

(21) 2562-1201/2562-1299

Programas Stricto sensu 

Biodiversidade e Saúde

pgbs@ioc.fiocruz.br 

Biologia Celular e Molecular  

posgbcm@ioc.fiocruz.br

Biologia Computacional e Sistemas

posgbcs@ioc.fiocruz.br 

Biologia Parasitária 

posgbp@ioc.fiocruz.br 

Ensino em Biociências e Saúde 

posgebs@ioc.fiocruz.br  

Medicina Tropical  

pgmt@ioc.fiocruz.br

Vigilância e Controle

de Vetores de Doenças 

posgvcv@ioc.fiocruz.br

Programas Lato sensu

Ensino em Biociências e Saúde 

pglsebs@ioc.fiocruz.br 

Ciência, Arte e Cultura na Saúde 

pglscacs@ioc.fiocruz.br 

Entomologia Médica

pglsem@ioc.fiocruz.br  

Malacologia de Vetores 

pglsmal@ioc.fiocruz.br 

Técnico e especialização

Curso Técnico em Biotecnologia

ctb@ioc.fiocruz.br 

Curso de Especialização de Nível Técnico 

em Biologia Parasitária e Biotecnologia

cent@ioc.fiocruz.br 

A lista completa de telefones do IOC está 
disponível na Intranet.
www.ioc.fiocruz.br/intranet
(acesse com login e senha do e-mail ins-
titucional)
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Espaços do Ensino IOC

Castelo Mourisco

Diretoria IOC

Pavilhão Hélio e Peggy Pereira

Sala 14B

Pavilhão 108

Sala 26 - Sala 29

Pavilhão Cardoso Fontes

Sala 06 - 1º Andar 

Pavilhão Leônidas Deane (Pav.26)

Aud. Maria Deane - Sala A9

5

8

6

Módulos de Expansão do Ensino

Pavilhão Carlos Chagas

Sala 1º Andar

NUST - Núcleo de Saúde do Trabalhador

         

Banca de Jornal

Fiotáxi

3866-1702  |  99325-3199

a
b
c 

Restaurantes

Artur Brandão

Cantina da Tia Penha

Quadra de Esportes

d
e

Trenzinho

Bio-Manguinhos

Ponto de ônibus

Correios

Horário: 9h às 11h e das 12h às 17h

2

3

Pavilhão Arthur Neiva

Aud. Emmanuel Dias - Sala 1A - Sala 9

Sala 1B (laboratório) - Secretaria Acadêmica

Borboletário Fiocruz

4

7

A base deste mapa foi gentilmente cedida pela Cogic/Fiocruz

Biblioteca  de Manguinhos

Horário:  2ª a 6ª, das 8h às 17h

Espaços do Ensino no IOC
Campus Manguinhos
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