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CHAMADA PÚBLICA – 2016 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA HOSPITALAR NA ÁREA DA 

INFECTOLOGIA - TURMA 2016-7 
 

Coordenação: Eunes de Castro Milhomem, Ludmila Stalleikem Sebba e Tereza Cristina Coury Amin 
 

 
O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo 

Cruz torna público, para conhecimento dos interessados, o calendário e as normas para a seleção de 
candidatos ao Curso de Especialização em Psicologia Hospitalar na Área da Infectologia.    
 
Apresentação do curso 
 

O Curso busca contribuir na formação do psicólogo dentro da área clínica hospitalar, tendo como 
referencial teórico a psicanálise. E, também, estimular no aluno o desenvolvimento de uma visão integral e 
ampliada do processo saúde doença, considerando a perspectiva da saúde publica. Para tanto, serão 
utilizadas diversas metodologias de ensino e aprendizagem. 
 
 
Objetivos do curso  
 
Geral:  

Capacitar profissionais graduados em psicologia que desejam aprofundar seus conhecimentos e 
vivências no atendimento clinico hospitalar aos pacientes portadores de doenças infecciosas e seus familiares. 
 
Específicos:  

 Aprofundar conhecimentos da psicanálise para sua utilização no contexto clínico e hospitalar; 
 Discutir as peculiaridades da instituição hospitalar;  
 Fornecer noções básicas sobre a clínica das doenças infecciosas atendidas no INI; 
 Reflexão sobre as políticas públicas na área da saúde e suas implicações com a humanização;  
 Instrumentalizar o aluno com conceitos básicos para pesquisa na área de psicologia clínica hospitalar. 

 
 
Descrição do Curso  
 
Estrutura curricular 

A estrutura curricular é constituída por dois eixos temáticos, sendo um prático supervisionado e o outro 
teórico, conforme a descrição abaixo.  
 
Eixo prático supervisionado:  

 Atendimentos Clínicos, Discussões de Casos Clínicos e Supervisão que tem por finalidade 
proporcionar ao aluno experiência clínica no atendimento aos pacientes portadores de doenças 
infecciosas, no ambulatório e na internação, e acolhimento de seus familiares, sempre que necessário. 
Além de contribuir na experiência com o trabalho multiprofissional e com a realização de interconsultas. 

 
Eixo teórico, com as seguintes disciplinas:  

 Psicanálise e Hospital 
 Aspectos clínicos das principais doenças infecciosas atendidas no INI 
 Fundamentos da psicologia hospitalar  
 As doenças infecciosas e o SUS  
 Metodologia de pesquisa na área clinica hospitalar  
 Seminários Clínicos 
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Avaliação do curso  
 

O aluno será avaliado em cada eixo com base nos seguintes aspectos: freqüência, participação nas 
aulas, cumprimento das atividades teóricas e práticas propostas durante o curso.  
 
Apresentação e Entrega do Trabalho Conclusão de Curso ao final do curso, o aluno deverá apresentar e 
entregar trabalho escrito apoiado na sua experiência clinica e teórica proporcionada ao longo do curso.  
 
Público-alvo 
 
Profissionais graduados em psicologia com ou sem experiência profissional. 
 
 
Vagas 
 
Serão oferecidas 06 vagas.  
 
 
Regime, Duração e local de realização do curso 
 

O curso tem carga horária de aproximadamente 880 horas. Para realização do curso, o aluno deverá 
ter disponibilidade de carga horária semanal de 20 horas, distribuída de segunda à sexta-feira (de 09:00 às 
17:00 horas), conforme grade de horários. 
 

Período previsto para o curso: 06 de junho de 2016 até 01 de junho de 2017. 

 

Local de Realização: As atividades clínicas serão realizadas no hospital e as teóricas serão realizadas na 

Vice-Direção de Ensino ou nas dependências do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas.  

 

 

Inscrição 

 

Abertas até o dia 05/05/2016. 

 

Documentação: 

 Ficha de Inscrição impressa e assinada (disponível no endereço http://www.sigals.fiocruz.br> inscrição 

> presencial > especialização> Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas > Curso de 

Especialização em Psicologia Hospitalar na Área de Infectologia); 

 Curriculum Vitae atualizado; 

 Carta de intenção explicitando o interesse no curso (máximo de 02 folhas); 

 Fotocópia legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha); 

 Fotocópia do Histórico Escolar da Graduação; 

 Fotocópia legível da carteira/protocolo do Conselho Regional de Psicologia;  

 Fotocópia do comprovante de pagamento da anuidade de 2015 do CRP; 

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O boleto bancário inclui a taxa de inscrição, no valor 

de R$20,00 (vinte reais) e a taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$3,60 (três reais 

e sessenta centavos). O boleto bancário será gerado após finalizar o preenchimento do formulário 

eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA. Não será aceito comprovante de pagamento 

no formato “agendamento de pagamento”. 

 

Local de inscrição 

As inscrições serão realizadas na Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI. 

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – Vice-Direção de Ensino 

Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos CEP: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ 

 

Observações:  

 Inscrição com documentação incompleta e fora do prazo estabelecido não serão aceitas, e 

automaticamente desclassifica o candidato; 
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Homologação (após conferência da documentação entregue) 

  Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) a relação com os nomes dos candidatos cujas inscrições 

foram homologadas, a partir do dia 06/05/2016. 

 
Processo Seletivo 

 

Será realizado de 06 de maio de 2016 a 22 de maio de 2016, e constará de duas etapas:  

 

1ª.  Etapa eliminatória - Análise dos currículos, histórico escolar e carta de intenção: 06 de maio de 

2016. 

 

Resultado da 1ª etapa: 10 de maio de 2016. 

 

2ª.  Etapa eliminatória - Prova: 12 de maio de 2016. 

 

Prova Escrita: o candidato devera alcançar a média 6,0 (seis) para se classificar para a etapa seguinte da 

seleção. A prova será composta de 20 questões objetivas com base nas referencias abaixo: 

 

ANGERAMI-CAMON (org). Psicologia Hospitalar: teoria e prática. São Paulo: Pioneira  Thomson Learning, 

2001. (capítulos 1, 2, e 4) 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios/Ministério da Saúde. Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 3. Ed. – Brasília – Editora do Ministério da Saúde. 

GARCIA-ROZA, L.A. Freud e o inconsciente. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2011.  (capítulos I, IV, VII e VIII) 

PINHEIRO, R. e MATTOS, R.A. Os sentidos da Integralidade: na atenção e no cuidado a saúde. 

Disponível em: www.cepesc.org.br/wpcontent/uploads/2013/08/Livro-completo.pdf. (Apresentação, artigos 1, 2 

e 5) 

Observação: Para a realização da prova, o candidato deverá apresentar-se no local munido de documento de 

identidade com foto, com pelo menos 30 minutos de antecedência. 

 

Resultado da 2ª etapa: 16 de maio de 2016 

 

3ª Etapa classificatória – Dinâmica de Grupo e Redação: 18 de maio de 2016. 

 

Resultado da 3ª etapa: 19 de maio de 2016. 

 

A relação com o nome do candidato, dia, hora e local das entrevistas será disponibilizada no 

mural da Vice Direção de Ensino e na Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br). Serão classificados para 

as entrevistas os doze primeiros candidatos. Não serão fornecidas informações por telefone. 

Divulgação dos horários da Entrevista: As entrevistas serão agendadas de acordo com a 

disponibilidade da equipe no período de 08:00 às 16:00 horas. 

 

4ª Etapa classificatória – Entrevista: 20 de maio de 2016. 

 

Resultado da 4ª etapa: 22 de maio de 2016. 

 

 

Classificação Final  

 

Resultado da Seleção: 22 de maio de 2016. 

 

Observações:  

A listagem dos classificados será divulgada sob a forma de listagem nominal em ordem de classificação na 

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

Não será obrigatório ao curso preencher o número total de vagas. 
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Matrícula  

 

Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no período de 23 de maio a 27 de maio de 2016. 

Valor: taxa única de R$78,60 (setenta e oito reais e sessenta centavos). 

Documentação 

- Formulário de matrícula; 

- Uma fotografia 3x4;  

- Fotocópia legível da Carteira de Identidade (frente e verso); 

- Fotocópia legível do CPF, caso não conste na identidade o número do CPF; 

- Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma da 

Graduação (cópia); 

- Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula. 
 

OBSERVAÇÃO:  

 O procedimento para o pagamento da taxa de matrícula será informado por ocasião da divulgação do 

resultado final; 

 Matricula com documentação incompleta não serão aceitas. 

 

 

Desistência 

 

Em caso de desistência do curso o candidato deverá apresentar carta a Coordenação do Programa de 

Pós-graduação Lato Sensu do INI, solicitando o cancelamento da sua matrícula. 

Não será permitido o trancamento de matrícula.  

 

 

Titulação 

 

Para a obtenção do Certificado de Conclusão do Curso o aluno deverá: (1) cursar com aproveitamento 

as atividades propostas no curso; (2) apresentar freqüência mínima de 75% do total da carga horária do curso 

nas aulas teóricas, 75% nas supervisões e 75% na prática supervisionada e (3) apresentar e entregar o 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

Bolsas de Estudo e Hospedagem 

 

- O INI não oferece bolsas de estudo. 

- A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países. 

 

 

Disposições finais 

 

- Não haverá a obrigatoriedade do preenchimento de todas as vagas. 

- Serão chamados os 06 primeiros candidatos, podendo em caso de desistência chamar o candidato 

logo abaixo e que foi aprovado apenas se a desistência ocorrer até o dia 27 de maio de 2017. 

- A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição dos respectivos 

interessados para retirada, na Secretariada Vice Direção de Ensino, por um prazo não superior a 30 (trinta) 

dias, a contar da divulgação do Resultado Final da Seleção. Após esse prazo, os documentos restantes serão 

incinerados. 

 
INFORMAÇÕES: 

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 

Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI 

Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 

Cep: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ 

Tele/FAX: (21) 3865-9581 - Horário de atendimento ao público: 9 às 16h 

E-mail: ensino@ini.fiocruz.br Homepage: www.ini.fiocruz.br 

mailto:ensino@ini.fiocruz.br
http://www.ini.fiocruz.br/

