
 
 
 
 
 
 
 

IV CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM FUNDAMENTOS DA ÉTICA E BIOÉTICA 

 

Coordenação: Maria Célia Delduque 

 

 

Chamada pública para seleção de candidatos para o IV Curso de Atualização em 

Fundamentos da Ética e Bioética, da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz - 

Fiocruz/Brasília. 

 

 

I. Apresentação 

 

O Curso de Fundamentos da Ética e Bioética visa promover o estudo das 

diferenças e inter-relações existentes entre a Ética, a Moral e o Direito, observando 

os aspectos da responsabilidade ética e legal dos profissionais da Saúde e do Direito; 

a origem e evolução da Bioética, por meio do estudo do conceito, da história, dos 

seus limites e perspectivas; do aprendizado dos princípios da Bioética no Brasil e na 

América Latina; do conhecimento da Bioética de Intervenção; da promoção do debate 

sobre a Ética em pesquisa com seres humanos e animais; das discussões sobre o 

consentimento informado, além do panorama conceitual dos Direitos Humanos e da 

Bioética.  

 

  

II. Objetivo do Curso 

 

Capacitar o corpo discente, por meio do conhecimento e da análise da 

fundamentação teórica sobre Ética e Bioética, bem como de suas respectivas relações 

com o Direito.  

 

 

III. Clientela 

 

Profissionais detentores de nível superior, com interesse no tema do curso. 

 

IV. Vagas 

 

Serão oferecidas 20 (vinte) vagas no curso. 

 

 

V. Carga Horária, Início e Término das aulas 

 

Carga horária total: 30h  

Início das aulas: 13/11/2015 

Término das aulas: 09/12/2015 

 

As aulas serão ministradas no mês de novembro e dezembro, no período 

matutino (8h45 – 12h), vespertino (14h – 17h40) e noturno (18h45 – 22h). 

 



 
 
 
 
 
 

 

Calendário das Aulas 

 

Mês Dias de aulas 

 

 

                  Novembro 

 

13/11 – tarde 

25/11 – noturno  

26/11 – manhã e tarde 

27/11 – manhã e tarde 

 

Dezembro 

 

09/12 – noturno 

 

* matutino (8h45 – 12h) / vespertino (14h – 17h40) / noturno (18h45 – 22h) 

 

VI. Local das Aulas 

  

Fundação Oswaldo Cruz Brasília 

Endereço: Fiocruz Brasília, Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, Gleba A, SG 10 - Bloco Educacional – Brasília/DF. 

 

 

 

VII. Inscrição: período de 08/10 a 04/11/2015 (online e presencial) 

 

7.1. – Período de recebimento das inscrições: As solicitações de inscrição dos 

candidatos serão recebidas de 08 de outubro a 04 de novembro de 2015, em 

envelope lacrado.  

7.2 – Local e horário: O envelope deverá ser depositado na Secretaria Acadêmica-

SECAD da Escola Fiocruz de Governo, localizada na Avenida L3 Norte, Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, SC 4, Brasília/DF, das 08h às 12h e das 13h às 

17h. 

7.3 – Procedimentos para inscrição: a inscrição no processo seletivo compreende 

duas etapas. A 1ª etapa consiste no preenchimento online do formulário eletrônico 

de inscrição, disponível na Plataforma SIGALS, no endereço eletrônico 

www.sigals.fiocruz.br, link Inscrição> modalidade Presencial> categoria 

Atualização> unidade Escola Fiocruz de Governo-EFG (DIREB) >IV Curso de 

Atualização em Fundamentos da Ética e Bioética, 2015. A 2ª etapa, é referente 

ao depósito do envelope lacrado, contendo a documentação exigida no item VII.I, 

na Secretaria Acadêmica – SECAD da Escola Fiocruz de Governo – EFG. Fora do 

envelope deverá constar, apenas, “Inscrição Processo de Seleção IV CURSO DE 

ATUALIZAÇÃO EM FUNDAMENTOS DA ÉTICA E BIOÉTICA, 2015”. 

 

7.4 - As solicitações enviadas via SEDEX 10 que forem postadas após 03/11/2015 

não serão consideradas.  

Importante: Todas as informações referentes às inscrições estarão disponíveis no 

site da Fiocruz Brasília no endereço eletrônico 

http://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br, na sessão CURSOS, nível ATUALIZAÇÃO e 

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


 
 
 
 
 
 

na Plataforma Siga (www.sigals.fiocruz.br). Clicar em “inscrição” localizada na 

coluna da esquerda, depois em “Presencial” e em seguida “categoria Atualização”. 

Escolha a unidade “Escola Fiocruz de Governo – EFG” e clique duas vezes em cima 

do nome do curso de “IV Curso de Atualização em Fundamentos da Ética e Bioética”. 

A Chamada de Seleção do curso aparecerá e na mesma tela, por meio de um botão 

azul “Iniciar Inscrição”. Vale ressaltar que somente com o navegador Internet 

Explorer é possível o acesso à Plataforma Siga. 

 

VII.I Documentação para inscrição:  

Para efetivação da inscrição, o candidato deverá entregar pessoalmente na Secretaria 

Acadêmica da Escola Fiocruz de Governo – EFG- Fiocruz Brasília, ou enviar via SEDEX 

10 a documentação abaixo relacionada: 

 

 Formulário Eletrônico de Inscrição disponível na Plataforma SIGA. 

 Curriculum vitae atualizado. 

 Cópia Simples do Histórico Escolar de graduação ou maior grau. 

 

 

Observação: 

 

a. Para que a inscrição seja homologada é necessário que a data de postagem 

de toda a documentação exigida seja até o dia 03/11/2025. Inscrições com 

documentação incompleta ou postada após o dia 03/11/2015 não serão aceitas. 

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

cujas inscrições foram homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone. 

 

A correspondência deverá ser encaminhada para: 

 

Fundação Oswaldo Cruz Brasília 

Secretaria Acadêmica 

Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, SC 4 

CAIXA POSTAL 04311 

CEP: 70910-900 

Brasília – DF 

 

b. A documentação de inscrição deve ser impressa no papel A4 na cor branca. 

 

Observação Geral: Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso. 

 

 

 

VIII. Seleção 

 

O processo de seleção constituir-se-á exclusivamente da avaliação do 

Curriculum vitae e do Histórico Escolar. 

 

Os critérios para avaliação são: 

 

1) A qualidade da trajetória acadêmica individual, em especial as menções 

existentes no histórico escolar e os trabalhos produzidos e publicados nos últimos 3 

(três) anos – 1,5 pontos; 

2) Potencial de crescimento acadêmico do candidato – 2,0 pontos; 

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


 
 
 
 
 
 

3) Capacidade de multiplicação dos conhecimentos pelo candidato, em seu 

ambiente profissional – 3,0 pontos; 

4) Capacidade de dedicação ao curso – 3,5 pontos. 

 

Considerar-se-á aprovado o candidato que receber nota igual ou maior que 

6,0 (seis). 

 

Observações: 

 

 Não caberá recurso à Comissão de Seleção sob qualquer pretexto. 

 

 O resultado será disponibilizado no site da Fiocruz Brasília 

www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br ou na plataforma Siga no endereço eletrônico 

www.sigals.fiocruz.br. Não serão fornecidos resultados por telefone. 

 Casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção do Curso. 

Resultado Final da Seleção: 09/11 a partir das 18h 

 

O resultado final será divulgado no site da Plataforma Siga 

(www.sigals.fiocruz.br) link Inscrição>Modalidade Presencial>categoria 

Atualização>Unidade “Fiocruz Brasília (DIREB)” > IV Atualização em Fundamentos 

Ética e Bioética>Inscrição. Não serão fornecidas informações por telefone. 

 

 

IX. Matrícula 

 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula nos dias 10 e 11 de 

novembro de 2015, mediante o encaminhamento à Secretaria Acadêmica da 

Fiocruz Brasília, pessoalmente ou via Correios por SEDEX 10, de todos os documentos 

exigidos, listados abaixo: 

 

 Ficha de matrícula preenchida e assinada na Secretaria Acadêmica da Escola 

Fiocruz de Governo. 

 

 Documento de anuência da chefia liberando o candidato para realizar o curso, 

caso se aplique.   

 

 Termo de responsabilidade.  

 

 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. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período de 02 

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. No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no 

exterior, deverá apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente 

revalidado no Brasil. 

 

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


 
 
 
 
 
 

 Fotocópia autenticada e legível do Histórico Escolar de Graduação (frente e 

verso na mesma folha). 

 

 Fotocópia autenticada e legível da Carteira de Identidade em que conste o 

campo naturalidade (frente e verso). 

 

 Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso). 

 

 Uma fotografia 3x4 recente. 

 

 Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome 

em relação ao diploma de graduação. 

 

IMPORTANTE: As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

As Cópias autenticadas em cartório podem ser substituídas por cópias 

autenticadas por um servidor público ou por cópias simples desde que seus 

originais sejam apresentados para conferência na Secretaria Acadêmica da 

Fiocruz. 

 

Observação: 

1. Para que a matrícula seja homologada é necessário que a data de postagem de 

toda a documentação exigida seja até o dia 10/11/2015. Inscrições com 

documentação incompleta ou postada após o dia 10/11/2015 não serão aceitas.   

2. O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos concluintes 

após a apresentação pelo interessado do Diploma de Graduação ou de Curso Superior 

devidamente reconhecido pelo MEC. 

 

X. Certificação 

 

 O aluno que concluir todas as etapas do processo de avaliação do Curso, e 

tiver frequência superior a 75%, fará jus ao certificado de atualização em 

Fundamentos da Ética e Bioética. 

 

 

XI. Bolsas de Estudo e Hospedagem 

 

A FIOCRUZ BRASÍLIA não oferece bolsas de estudo. 

A FIOCRUZ BRASÍLIA não dispõe de hospedagem para alunos provenientes 

de outros estados ou países. 

 

 

XII. Endereço da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz Brasília  

 
FIOCRUZ BRASÍLIA 
Secretaria Acadêmica – SECAD 
Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro 
Gleba A, SG 10  
Bloco Educacional 
70904-970 Brasília / DF 
E-mail: secad@fiocruz.br 

mailto:secad@fiocruz.br


 
 
 
 
 
 

Horário de atendimento ao público: De segunda a sexta-feira das 9h às 12h; 
13h às 17h.  
Homepage: http://www.fiocruzbrasília.fiocruz.br 
Telefone: (61) 3329-4667 
 
Programa de Direito Sanitário – PRODISA 
Telefones: 3329 – 4745 
E-mail: prodisa@fiocruz.br 

 
 
 

XIII. Cronograma 

Evento Data 

Inscrições 08/10 a 04/11/2015 

Análise de Currículo 05 e 06/11/2015 

Resultado Final 09/11 a partir das 18h 

Matrícula 10 e 11/11/2015 

 
Brasília/DF, 06 de outubro de 2015. 

 
 
 
 
 

MARIA CÉLIA DELDUQUE 
Coordenadora 

PRODISA - Programa de Direito Sanitário  
 

 

http://www.fiocruzbrasília.fiocruz.br/
mailto:prodisa@fiocruz.br

