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CHAMADA PÚBLICA 2016 

 CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM FARMACOCINÉTICA BÁSICA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 
Coordenação: 

 Patrícia Helena Castro Nunes 
 Adriana Silva Muniz 

 
A Vice Direção de Ensino do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/FIOCRUZ) torna público, 
para conhecimento dos interessados, o calendário e as normas para a seleção de candidatos para o CURSO 
DE ATUALIZAÇÃO EM FARMACOCINÉTICA BÁSICA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, do seu 
Programa de Pós-graduação Lato Sensu. 
 
Objetivo 
Discutir os conceitos de farmacocinética básica e suas relações com a prática clínica. 

 
Público-alvo 
Profissionais de nível superior da área de saúde.  

Vagas 
Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas de nível superior, sendo 20 (vinte) vagas para o Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas (INI). Demais vagas serão destinadas aos profissionais externos. 
 
Descrição do curso  
O curso combinará aulas expositivas e debates sobre as seguintes temáticas, a saber:  

 

Datas  Eixo Temático Teórico: Temáticas  

06/05 Caso Clínico: antimicrobianos 

13/05 Caso Clínico: uso de medicamentos em idosos 

03/06 Caso Clínico: uso de medicamentos em pacientes com cateteres para nutrição enteral 

10/06 Caso Clínico: uso de medicamentos antineoplásicos 

17/06 Caso clínico: Ajuste de dose na insuficiência renal 

24/06 Caso clínico: interações medicamentosas em paciente com úlcera por pressão 

01/07 Caso Clínico: uso de medicamentos em obesos 

  
OBSERVAÇÃO:  

 As datas dos eixos temáticos poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades do curso. 
 
 
 

Datas Eixo Temático Teórico:  Temáticas  

04/03 Introdução à farmacologia. Farmacocinética: absorção de fármacos. 

11/03 Farmacocinética: Vias de administração de medicamentos. 

18/03 Farmacocinética: Vias de administração de medicamentos. 

01/04 Farmacocinética: Distribuição de fármacos 

08/04 Farmacocinética: Eliminação de fármacos 

15/04 Farmacocinética: Eliminação de fármacos 

29/04* Farmacocinética: Interações medicamentosas 
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Critérios Avaliativos 
O aluno será avaliado com base nos seguintes aspectos: frequência, participação nas atividades no curso e 
cumprimento dos prazos de entrega dos trabalhos solicitados durante e ao final do curso.  
 
Regime, Duração e Local de realização do curso 

O curso será desenvolvido às sextas-feiras, de 13h às 17 horas, com carga horária total de 56 horas. *A aula 

do dia 29/04 será ministrada no período da manhã, de 8h às 12 horas. 

Início: 04/03/2016 
Término: 01/07/2016 
Local de realização do curso: Prédio da Vice Direção de Ensino do INI 
 
Calendário do Processo Seletivo 
O processo seletivo para o preenchimento das vagas do CURSO ATUALIZAÇÃO EM FARMACOCINÉTICA 
BÁSICA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, se dará conforme o cronograma abaixo: 
 

ATIVIDADE  DATAS 

Inscrição  26 de janeiro a 19 de fevereiro de 2016 

Análise de documentação  22 a 24 de fevereiro de 2016 

Resultado da Análise de documentos  26 de fevereiro de 2016 

Matrícula 29 fevereiro a 02 de março de 2016 

 
Inscrição 
Período: 26 de janeiro a 19 de fevereiro de 2016 
Valor da Inscrição: R$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos)  

DOCUMENTAÇÃO: 

  Formulário de Inscrição impresso e assinado (disponível no endereço http://www.sigals.fiocruz.br 
> Inscrição > Presencial > Atualização > Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - INI > 
CURSO ATUALIZAÇÃO EM FARMACOCINÉTICA BÁSICA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE; 

 Curriculum Lattes; 

 Fotocópia do Diploma (frente e verso na mesma folha) ou declaração de conclusão de curso 
superior (original); 

 Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF; 

 Comprovante original de pagamento da 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.  

A documentação exigida deverá ser entregue, pessoalmente, na Secretaria Acadêmica da Vice Direção de 
Ensino do INI, ATÉ O ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO.  

OBSERVAÇÕES: 

 Não será aceito comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento”.  

 Inscrições com DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA NÃO SERÃO ACEITAS. 

 

http://www.sigals.fiocruz.br/
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ESTARÃO ISENTOS DA TAXA DE INSCRIÇÃO OS CANDIDATOS COM OS SEGUINTES VÍNCULOS: 

 Candidatos com os seguintes vínculos com a Fiocruz: Servidores, Terceirizados CLT (do INI) e 
Bolsistas Fiotec (do INI). Sendo obrigatório enviar, juntamente com os demais documentos 
exigidos na inscrição, cópia do crachá funcional ou cópia de contracheque recente identificando 
vínculo institucional. 

 Alunos regularmente matriculados no Programa de Stricto Sensu do INI.  
 

Processo Seletivo 
Os alunos serão selecionados por análise da documentação enviada, particularmente do Currículum Lattes. 
 
Resultado da seleção 
O resultado será divulgado no site www.sigals.fiocruz.br, 26 de fevereiro de 2016 
 
Matrícula 
Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no período de: 29 fevereiro a 02 de março de 2016 
Valor da Matrícula: R$ 153,60 (cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos) 

DOCUMENTAÇÃO:  

 Formulário de matrícula; 

 Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula — no valor de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) e a taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$3,60 (três reais e 
sessenta centavos). 

O procedimento para efetuar tal pagamento será informado por ocasião da divulgação do resultado final.  

OBSERVAÇÕES: 

ESTARÃO ISENTOS DA TAXA DE MATRÍCULA OS CANDIDATOS COM OS SEGUINTES VÍNCULOS: 

 Candidatos com os seguintes vínculos com a Fiocruz: Servidores, Terceirizados CLT e Bolsistas da 
Fiotec do INI; 

 Alunos regularmente matriculados no Programa de Stricto Sensu do INI. 
 

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. 
 
Titulação 
Para a obtenção do Certificado de Conclusão do Curso, o aluno deverá: (1) cursar com aproveitamento as 
atividades propostas no curso e (2) apresentar frequência mínima de 75% do total da carga horária de 
todas as atividades propostas pelo curso.  
 
Endereço para envio da documentação/Outras informações 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 
Vice Direção de Ensino 
Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 
Cep: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 3865-9581 
E-mail: ensino@ini.fiocruz.br  
Horário de atendimento ao público: 9 às 16h 
Homepage: www.ini.fiocruz.br  

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

