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CHAMADA INTERNA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE PRESENCIAL 

 

Oferta ENSP– Anual 

Coordenação: Lúcia Maria Dupret (ENSP) e Maria Auxiliadora de Souza Mendes Gomes (IFF) 

 

Publicado em 23 de julho de 2018. 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) e o Instituto Nacional de Saúde da 
Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) tornam públicas, por meio 
deste instrumento de divulgação, as normas para o processo de seleção para alunos do 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA 2018, na modalidade presencial. 
 
1. OBJETIVO DO CURSO  
 
Desenvolver nos participantes os conhecimentos e as habilidades necessárias para atuar no 
âmbito da gestão das atividades de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu) e qualificação 
profissional, contribuindo para o aprimoramento da gestão acadêmica na Fiocruz. 
 
2. PERFIL DO CANDIDATO E PRÉ-REQUISITOS 
 
2.1. Perfil do candidato  
 
Profissionais graduados, da Fiocruz no Rio de Janeiro, que trabalham na gestão acadêmica 
das Unidades que desenvolvem atividades de pós-graduação. 
 
2.2. Pré-requisitos 

a. Possuir escolaridade de nível superior; 

b. Ser indicado pela Vice-Direção de Ensino da Unidade da Fiocruz. (vide subitem 4.1) 
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3. DESCRIÇÃO DO CURSO 
 
A Especialização constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, que tem o 

objetivo de aprofundar conhecimentos e habilidades em um setor definido de uma ampla 

área do saber e da profissão. Os cursos têm duração mínima de 360 horas, em 

conformidade com as exigências do Ministério da Educação. 

O curso será ministrado em Unidades de Aprendizagem (UA) que reunirão conteúdos 
teóricos e teórico-práticos a serem trabalhados em sala de aula junto ao docente.  Esses 
conhecimentos serão ministrados através de metodologias ativas, seminários, discussão 
em grupo, trabalhos teóricos, exposição dialogada, estudos dirigidos, oficinas e dinâmicas, 
comunidades de aprendizagem, monitorias no local de trabalho, sendo o conteúdo teórico-
prático um trabalho desenvolvido a partir da integração entre casos da prática de serviço 
do alunado e os conceitos ofertados em sala.  

As atividades práticas serão desenvolvidas a partir da aplicação dos conceitos trabalhados 
no curso e da elaboração de relatórios reflexivos, contribuindo para o aprimoramento dos 
processos de trabalho das secretarias acadêmicas.  

Os Estudos Dirigidos para o Projeto de Conclusão de Curso ocorrerão a partir de aulas de 
orientação coletiva para definição e exploração de temas e monitoramento do 
desenvolvimento do trabalho, além dos encontros dos alunos com seus orientadores. 
Tanto as atividades práticas quanto os estudos dirigidos serão desenvolvidos com o apoio 
dos preceptores. 

A avaliação desdobra-se nos seguintes componentes, com as seguintes ponderações: 
(1) Trabalhos em Grupo realizados ao final de cada unidade de aprendizagem – 50% 
(2) Participação em sala de aula - 20% 
(3) Avaliação individual em sala de aula – 30% 
 
Receberá o certificado de conclusão do curso de especialização somente o aluno que: 

 Finalizar e for aprovado nas unidades de aprendizagem. 

 Obtiver frequência igual ou superior a 75% durante todo o curso. 

 Elaborar, apresentar e obtiver aprovação no Projeto de Conclusão de Curso. 
 
4. VAGAS 
 
4.1. Serão oferecidas 21 (vinte e uma) vagas, distribuídas segundo descrição abaixo. Com 
possibilidade de remanejamento caso não sejam ocupadas, conforme deliberação da 
coordenação do curso. 
 
Nº de Vagas para ENSP – 08 
Nº de Vagas para IOC: 02 
Nº de Vagas para COC: 02 
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Nº de Vagas para ICICT: 02 
Nº de Vagas para INI: 01 
Nº de Vagas para INCQS: 01 
Nº de Vagas para FARMANGUINHOS: 01 
Nº de Vagas para BIOMANGUINHOS: 01 
Nº de Vagas para ICTB: 01 
Nº de Vagas para ESCOLA POLITÉCNICA: 01 
Nº de Vagas para VPEIC: 01 
 
4.2. Dependendo do quantitativo de inscritos, a Banca de Seleção poderá selecionar 
candidatos a mais que o número de vagas, na condição de suplentes de modo a assegurar 
que todas as vagas sejam preenchidas. 
 
4.3. Caso ocorram candidatos selecionados como suplentes, estes, desde já, têm ciência de 
que somente serão convocados de acordo com a respectiva ordem de classificação e diante 
da vacância dentre os candidatos titulares. 

 

5. REGIME E DURAÇÃO 

O curso, com carga horária total de 360 (trezentas e sessenta) horas, será ministrado às 

quartas-feiras, das 16h às 20h. 

Aula inaugural: 05/09/2018 

Início do curso: 12/09/2018  

Término do curso: 30/10/2019 

 

6. INSCRIÇÃO 

De 23/07 a 13/08/2018 

O procedimento de inscrição requer dois momentos: primeiro, o preenchimento do 

formulário eletrônico disponível na Plataforma SIGALS, conforme subitem 6.1, e, 

posteriormente, a entrega de toda a documentação exigida, conforme subitem 6.2. 

 

6.1. Procedimentos para inscrição 

Todas as informações referentes ao processo seletivo poderão ser obtidas na Plataforma 

SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) Inscrição > Modalidade > Presencial > Categoria 

Especialização > Unidade > Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca > Curso de 

Especialização em Gestão Acadêmica 2018. 

 
O candidato deverá preencher, imprimir e assinar o formulário eletrônico de inscrição, 

disponível na Plataforma SIGALS e, posteriormente, entregá-la pessoalmente com toda a 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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documentação exigida no Serviço de Gestão Acadêmica, no endereço constante no item 12 

desta Chamada.  

 

ATENÇÃO: a inscrição na Plataforma SIGALS (preenchimento do Formulário de Inscrição), 

deverá ser efetuada impreterivelmente até às 11h do dia 13/08/2018. A entrega da 

documentação poderá ser feita até às 16h30min do dia 13/08/2018. Inscrições entregues 

após o dia 13/08/2018 não serão aceitas. 

 

OBSERVAÇÃO: a documentação entregue no Serviço de Gestão Acadêmica deverá estar em 

envelope lacrado e não haverá conferência da mesma, no ato da entrega. 

 
6.2. São documentos exigidos na inscrição: 
 

a) Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 
 

b) Carta de intenção elaborada pelo candidato, digitada em fonte Arial 11, espaço 
1,5 e margens padrão. O texto deve ser uma síntese reflexiva que responda às 
seguintes questões: apresentação do candidato e de sua trajetória profissional (10 a 
20 linhas) e a motivação para fazer o curso (10 a 20 linhas), conforme modelo do 
Anexo I; 
 

c) Carta de indicação e liberação da Instituição de Origem em que fique claro o 
interesse institucional em indicar e liberar o candidato, assinada pela Vice-Direção de 
Ensino da Unidade da Fiocruz, declarando ciência e concordância para participação do 
candidato nas atividades presenciais do curso e encontros com orientador;  
 

d) Fotocópia do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os 
candidatos que ainda não possuem o diploma deverão apresentar declaração, 
informando data de previsão da colação de grau, em papel timbrado, devidamente 
carimbada e assinada pela instituição de ensino. Contudo, a titulação do aluno no 
presente curso só será realizada mediante a apresentação do diploma de graduação. 
No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá 
apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado por 
universidade.  

 
OBSERVAÇÃO: o candidato deverá utilizar a Lista de Checagem de Documentos exigidos na 

inscrição (controle exclusivo do candidato), ANEXO II, para certificar-se que todos os 

documentos exigidos na inscrição foram enviados.  

 
6.3. A ENSP/Fiocruz não se responsabilizará por inscrição via internet não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
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das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
dos dados. 
 
6.4. O candidato, ao entregar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela 
veracidade de todas as informações postadas. 
 
6.5. Homologação das inscrições 

6.5.1. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das 
inscrições homologadas e não homologadas. Entende-se por inscrição homologada aquela 
que, após analisada, está em conformidade com os documentos exigidos na Chamada; 

 

6.5.2. No dia 14/08/2018 será disponibilizada na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) 

a relação dos candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não, com o motivo da não 

homologação; 

 
6.5.3. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 
 
OBSERVAÇÃO: não serão fornecidas informações por telefone. 
 
 
7. SELEÇÃO E RESULTADOS  

De 15 a 17/08/2018 

7.1. A seleção será realizada por uma Comissão de Seleção definida pela Coordenação do 

curso e consistirá na análise da Carta de Intenção com base nos seguintes quesitos e 

pontuação: 

  

QUESITO REFERÊNCIA 

Clareza, objetividade e sequência lógica do texto 0 a 3,0 

Reflexão sobre a trajetória profissional 0 a 3,0 

Consistência da justificativa para realização do curso 0 a 4,0 

Resultado (nota de corte 6,0) 0 a 10 

 
7.2. Critérios de classificação 

 
A classificação final dos candidatos será baseada na pontuação obtida pelo candidato na 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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carta de intenção segundo critérios já descritos. Será selecionado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 6.0 (seis). 

 

7.2.1. O desempate entre candidatos com a mesma pontuação se dará pelos critérios e 
ordem abaixo relacionados: 
 

1º)  Maior tempo de atuação na área profissional; 

2º)  Maior idade. 

 
7.3. O resultado da seleção será divulgado no dia 20/08/2018, após às 14 horas, na 
Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br). 
 
OBSERVAÇÃO: não serão fornecidas informações por telefone. 
  

7.4. Para recorrer o interessado deverá encaminhar o formulário de recurso (ANEXO III) 
para o e-mail recurso@ensp.fiocruz.br fazendo constar de maneira inequívoca que está 
recorrendo ao resultado publicado. Favor informar o nome do curso no campo “assunto” e 
constar no corpo da mensagem a solicitação de confirmação pelo Serviço de Gestão 
Acadêmica do recebimento do recurso. 
 

7.4.1. As solicitações de recurso serão aceitas somente no dia 21/08/2018; 
 
7.4.2. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela 
Comissão de Seleção em relação ao recurso; 
 
7.4.3. O resultado dos recursos será divulgado na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br), no dia 22/08/2018, após às 14 horas. 
 
7.4.4. O resultado final da seleção será divulgado na Plataforma SIGALS 
(www.sigals.fiocruz.br), no dia 22/08/2018, após às 14 horas.  
 
 
8. MATRÍCULA 
 
De 23 a 24/08/2018. 
 

Os candidatos selecionados deverão entregar pessoalmente no Serviço de Gestão 
Acadêmica, das 8h30min às 16h30min, no endereço informado no item 12 desta Chamada, 
toda a documentação exigida no subitem 8.1 (informar no envelope: Matrícula - CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA – 2018. 
 
O candidato selecionado que deixar de efetuar sua matrícula até o dia 24/08/2018 será 
considerado desistente. 

http://www.sigals.fiocruz.br/
mailto:recurso@ensp.fiocruz.br
http://www.sigals.fiocruz.br/
http://www.sigals.fiocruz.br/
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OBSERVAÇÃO: a matrícula não será efetivada com pendência de nenhuma documentação. 
 
Caso surjam vagas de cancelamento de matrícula, desistência ou matrícula não efetivada 
por pendência de documentação, o Serviço de Gestão Acadêmica entrará em contato por 
e-mail com os candidatos aprovados como SUPLENTES por ordem de classificação, no dia 
27/08/2018. A matrícula destes candidatos suplentes deverá ser realizada 
impreterivelmente no dia 28/08/2018, pessoalmente, com a entrega da documentação no 
Serviço de Gestão Acadêmica. 
 
 
8.1. Documentos exigidos na matrícula 
 
a) Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma 
folha). Os candidatos que ainda não possuem diploma de graduação deverão apresentar 
declaração de conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em 
papel timbrado, devidamente carimbada e assinada pela instituição de ensino. A data desta 
declaração não poderá ultrapassar o período de 02 (dois) anos anteriores à data de 
divulgação do presente documento. Neste caso, será necessária a apresentação de 
declaração em que também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de 
sua publicação no Diário Oficial da União. Contudo, a titulação do aluno no presente curso só 
será realizada mediante apresentação do diploma de graduação. No caso de candidato que 
tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia autenticada de seu 
diploma devidamente por universidade brasileira; 
 
b) Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo 
naturalidade (frente e verso na mesma folha); 
 
c) Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o 
número na carteira de identidade; 
 
d) Uma fotografia 3x4 recente com o nome completo do candidato escrito no verso; 
 
e) Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 
diploma de graduação; 
 
f) Termo de compromisso (disponibilizado no período de matrícula); 
 
g) Termo de autorização (disponibilizado no período de matrícula). 
 
OBSERVAÇÃO: as fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 
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9. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CURSO 
 
O curso será realizado no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente Fernandes Figueira (IFF/ Fiocruz), Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo, RJ.  
 
 

10. TITULAÇÃO 
 

 Aos alunos que cumprirem os requisitos do Regulamento de Ensino da ENSP será outorgado o 
certificado de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização.  
   
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento do 
formulário eletrônico de inscrição ou por prestação de declaração falsa; 
 
11.2. O cronograma, desde o lançamento da Chamada até o início do curso, está disponível no 

ANEXO IV; 

 

11.3.  Não serão fornecidas declarações de aprovação da etapa do concurso; 
 
11.4.  A inscrição neste curso expressa a concordância do candidato com os termos da 
presente chamada; 
 
11.5.  É vedada a matrícula simultânea em mais de um curso de Pós-graduação Lato Sensu 
ou matrícula simultânea em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu; 
 
11.6.  No caso de aprovação em processo seletivo da Escola para cursos de Stricto Sensu ou 
Lato Sensu, alunos com matrícula ativa em Cursos de Pós-Graduação, deverão apresentar, 
no ato da matrícula desse novo curso, documento emitido pela Coordenação do Curso 
informando data da defesa do TCC e da conclusão do curso, compatível com o início do 
novo curso; 
 

11.7.  Serão autorizadas matrículas simultâneas em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e de 
Qualificação Profissional, desde que não ocorram horários sobrepostos; 
 
11.8.  A ENSP/Fiocruz se reserva no direito de corrigir eventuais erros nesta chamada; 
 
11.9. A documentação encaminhada pelos candidatos não selecionados poderá ser retirada 
pelos mesmos ou por representante formalmente autorizado, no Serviço de Gestão 
Acadêmica, no prazo de até 03 (três) meses após a publicação do resultado final da 
seleção, objeto deste instrumento de divulgação, mediante prévio agendamento pelo e-
mail pseletivo@ensp.fiocruz.br. A partir deste período os documentos serão fragmentados.  
 

mailto:pseletivo@ensp.fiocruz.br
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12. ENDEREÇO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO/OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

a) Entrega de documentos para inscrição 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fiocruz 
Serviço de Gestão Acadêmica  
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA – 2018 
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Edifício Prof. Joaquim Alberto Cardoso de Melo – 1º andar, sala 
106 
21041-210 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 2598-2318 / 2598-2951 
E-mail: pseletivo@ensp.fiocruz.br 
Horário de atendimento ao público: 8h30min às 16h30min  
Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br 
 

b) Entrega de documentos para matrícula 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fiocruz 
Serviço de Gestão Acadêmica  
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA – 2018 
Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - Térreo 
CEP: 21041-210 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21) 2598-2917/ 2598-2484 
E-mail: acompanhamento@ensp.fiocruz.br 
Horário de atendimento ao público: 8h30min às 16h30min  
Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br            

http://www.ensp.fiocruz.br/
http://www.ensp.fiocruz.br/
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ANEXO I 

MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO 

 
Apresentar a carta de intenção digitada em fonte Arial 11, espaço 1,5 e margens padrão. O 
texto deve ser uma síntese reflexiva que responda às seguintes questões: 
 

· Apresentação do candidato e de sua trajetória profissional (10 a 20 linhas). 

· Descrever a motivação para fazer o curso (10 a 20 linhas). 

 

 
 

<<Nome – Escreva o nome do candidato>> 
 

 
 
 

<<texto>> 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, ___/___/____ 
 
 
 

______________________________________ 
 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 

LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 
(CONTROLE EXCLUSIVO DO CANDIDATO) 

 
 Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 

 
 Carta de intenção elaborada pelo candidato, digitada em fonte Arial 11, espaço 

1,5 e margens padrão. O texto deve ser uma síntese reflexiva que responda às 
seguintes questões: apresentação do candidato e de sua trajetória profissional (10 a 
20 linhas) e a motivação para fazer o curso (10 a 20 linhas), conforme modelo do 
Anexo I; 
 

 Carta de indicação e liberação da Instituição de Origem em que fique claro o 
interesse institucional em indicar e liberar o candidato, assinada pela Vice-Direção de 
Ensino da Unidade da Fiocruz, declarando ciência e concordância para participação do 
candidato nas atividades presenciais do curso e encontros com orientador;  
 

 Fotocópia do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os 
candidatos que ainda não possuem o diploma deverão apresentar declaração, 
informando data de previsão da colação de grau, em papel timbrado, devidamente 
carimbada e assinada pela instituição de ensino. Contudo, a titulação do aluno no 
presente curso só será realizada mediante a apresentação do diploma de graduação. 
No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá 
apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado por 
universidade.  
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ANEXO III 
 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE RECURSO 
 
NOME:__________________________________________________________________ 
 
Justificativa do pedido de recurso:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Resposta ao pedido de recurso: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DO PROCESSO DATAS 

DIVULGAÇÃO DO EDITAL 23/07/2018 

INSCRIÇÃO  23/07 a 13/08/2018 

PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 13/08/2018 

DIVULGAÇÃO DOS HOMOLOGADOS E NÃO HOMOLOGADOS 14/08/2018  

SELEÇÃO 15 a 17/08/2018 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO  20/08/2018 

PRAZO PARA RECURSO 21/08/2018 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO 22/08/2018 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO  22/08/2018 

MATRÍCULA DE CANDIDATOS SELECIONADOS 23 e 24/08/2018 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUPLENTES PARA MATRÍCULA 27/08/2018 

MATRÍCULA DE CANDIDATOS SUPLENTES 28/08/2018 

AULA INAUGURAL 05/09/2018 

INÍCIO DO CURSO 12/09/2018 

 

O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do curso, as quais serão publicadas na 

Plataforma SIGA LS (www.sigals.fiocruz.br). 

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

