
 
 

 
 

CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA - 2019 

 

CURSO: PRIMATAS NÃO HUMANOS EM CIÊNCIA 

 
 

O Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB) da Fiocruz abre inscrições 

para o curso PRIMATAS NÃO HUMANOS EM CIÊNCIA. 

Tem em vista um aprofundamento dos participantes no campo da ciência em animais 

de laboratório, voltado ao manejo de primatas não humanos. Pretende difundir conhecimentos 

que constam do regulamento do CONCEA, no que se refere ao uso de PNH em pesquisa 

científica. 

Para isso, fará um levantamento de modelos de PNH utilizados em pesquisa, dando 

ênfase à ética, ao bem-estar animal e ao enriquecimento ambiental para a criação desses 

animais, conforme a legislação vigente. O cuidado e o respeito à vida são temas transversais 

presentes em todo o curso.  

Proporcionar maior qualificação a profissionais que atuam, desejam atuar ou que 

necessitem de mais conhecimentos em PNH é procedimento estratégico para o 

desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, e para a melhoria do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 
 

Coordenação Pedagógica:  
Profª. Drª. Etinete Nascimento Gonçalves  
 
Coordenação Técnica:   
Profª. Drª. Márcia Andrade   
Prof. Ms. Clênio Fernandes Viana 
 

 

OBJETIVOS: 

• Aprimorar conceitos sobre biologia, criação, manejo e medicina de primatas não 
humanos (PNH) para uso científico; 

 

• Sensibilizar sobre a importância da aplicação do princípio dos 3Rs e a 
conscientização acerca dos cuidados em reduzir o número de animais, refinar 
tecnologias e substituir (quando possível) protocolos de pesquisa em primatas por 
modelo alternativo. 

 



• Enfatizar a aplicação e a propagação de técnicas de manejo e atividades de 
enriquecimentos (nutricional, ambiental, físicos e cognitivos) como ferramentas 
para o alcance das condições de bem-estar animal. 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Nos cursos ministrados no ICTB não há manuseio de 

animais vivos, evitando, assim, situações de estresse para eles. São usados métodos 

alternativos ao uso de animais para fins didáticos, como reproduções tridimensionais, 

simuladores, filmes e visitas técnicas para observação. 

 

 

Perfil do Aluno 

- Técnicos em biotérios de criação e experimentação em PNH, que estejam atuando 

profissionalmente. 

- Estudantes das áreas de Medicina Veterinária e Zootecnia, Ciências Biológicas, Biomedicina 

ou Ciências da Saúde, que estejam cursando a graduação;  

- Graduados e pós-graduados, que atuam ou desejam atuar com PNH, bem como aos que 

precisam de aprofundamento em manejo de PNH.  

 

Modalidade 

Curso de Atualização / Presencial 

 

Vagas 

Serão oferecidas 30 vagas. 

 

Regime e Duração 

O curso terá uma carga horária presencial de 45 horas. Será ministrado diariamente, de 

segunda à sexta-feira, das 13:30h  às 16:30h. Excepcionalmente, poderão ocorrer alterações 

de calendário. 

Início das aulas: 12 de agosto de 2019. 

Término das aulas e encerramento do curso: 30 de agosto de 2019. 

 

Inscrições 

As inscrições estarão abertas no período de 08 de julho a 07 de agosto de 2019, pelo 

SIGA - Formulário de Inscrição impresso e assinado, disponível no site 

www.sigaeps.fiocruz.br  

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Só estarão efetivamente inscritos os candidatos que 

entregarem os documentos exigidos para a inscrição na Coordenação de Ensino do ICTB, 

pessoalmente ou por e-mail: ensino.ictb@fiocruz.br e/ou maria.carolina@fiocruz.br 
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DOCUMENTOS a serem entregues à coordenação de ensino do ICTB na inscrição: 

• Ficha de inscrição impressa ou digitalizada (disponível em www.sigaeps.fiocruz.br), 

preenchida; 

• Curriculum Vitae resumido; 

• Carta de intenção, expondo as motivações para fazer o curso e as perspectivas de aplicação 

futuras dos conhecimentos adquiridos; 

• Uma foto digitalizada; 

• Fotocópia (frente e verso) do documento de identidade; 

• Fotocópia de comprovante de residência. 

Enviar ou entregar toda a documentação até o dia 07 de agosto de 2019, pessoalmente ou 

pelos e-mails: ensino.ictb@fiocruz.br e/ou maria.carolina@fiocruz.br . 

 

O documento de identidade original deverá ser apresentado no primeiro dia do curso ao 

segurança da portaria que dá acesso à área de ensino do ICTB (posicionando-se de frente ao 

ICTB, entrada pelo lado direito do prédio, em portão de grade verde). 

 

Processo de seleção 

A seleção será feita com base na avaliação do Curriculum Vitae  e da Carta de Intenção, pela 

Coordenação de Ensino, além de checagem de toda a documentação.  

O resultado final será divulgado no dia 09 de agosto de 2019, através de e-mail enviado ao 

candidato e de lista publicada em www.sigaeps.fiocruz.br. 

O conteúdo do e-mail indicará a apresentação do/a aluno/a no dia 12 de agosto de 2019, 

ANTES das 13:30h, para o primeiro dia de aula.  

 

ATENÇÃO: O PRIMEIRO DIA DE AULA OCORRERÁ NA TENDA DA CIÊNCIA DA 

FIOCRUZ, EM AULA ABERTA À COMUNIDADE ACADÊMICA. 

 

CERTIFICAÇÃO 

O direito à certificação fica condicionado à assiduidade e ao desenvolvimento da 

aprendizagem, através da avaliação do(a) aluno(a), a ser feita pelos coordenadores. O 

Certificado será assinado pela Coordenadora Pedagógica e pela Diretoria do ICTB. Constará 

no Certificado que  este documento, por si só, não concede o direito ao exercício da profissão, 

e que não poderá ser registrado junto ao órgão oficial da categoria, nem junto ao MEC. 

 
Investimento: 

CURSO GRATUITO 

 

 



Atenção: 

Durante todo o processo seletivo é importante que o candidato acompanhe as notícias no 

endereço eletrônico: www.ictb.fiocruz.br 

A Coordenação de Ensino não se obriga a preencher todas as vagas. As aulas acontecerão 

nas dependências do ICTB, na ala de ensino. Entrada pela portaria lateral direita do prédio. 

 

Endereço e outras informações: 

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos. CEP:21040-900 

E-mails: ensino.ictb@fiocruz.br / fatima.pereira@fiocruz.br / maria.carolina@fiocruz.br 
 

Telefones: (21) 3194-8476 / 3194-8452 
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