
  

 
 
 
 
 

Nova Chamada Pública 2017 
 

 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
 

EM GESTÃO DA INOVAÇÃO EM FITOMEDICAMENTOS  
 
Duração: Três semestres letivos 
 
 

Esta é uma nova chamada para o curso de Especialização em Gestão da 

Inovação em Fitomedicamentos a fim de preencher as vagas 

remanescentes relativas ao edital Chamada Pública 2017.  

 

Justificativa 

 

O Curso de Especialização em Gestão da Inovação em Fitomedicamentos visa qualificar 

gestores para atuarem em todas as fases da cadeia produtiva de fitomedicamentos a partir de 

uma visão dinâmica da inovação e dos princípios e fundamentos que se aplicam à biodiversidade 

brasileira.  

A relevância deste curso está na oferta de qualificação profissional principalmente a gestores e 

diferentes atores para elaborar, estruturar e gerenciar projetos que propiciem o desenvolvimento 

de fitomedicamentos a partir da biodiversidade e articular parcerias, com vistas à formação e 

fortalecimento de redes. 

O curso concorrerá para o atendimento a desafios centrais ao desenvolvimento de uma realidade 

nacional ambientalmente sustentável e um ambiente socioeconômico de forma social justa.  

Nesse sentido, este curso também poderá contribuir para a disseminação de ações de políticas 

públicas e políticas de CT&I no Brasil. 
 

Objetivo do Curso 

  

O Curso de Gestão da Inovação em Fitomedicamentos visa à formação de gestores da cadeia 

produtiva de fitomedicamentos, a partir da complexidade que envolve a inovação de 

medicamentos da biodiversidade e de uma visão dinâmica da inovação comprometida com o 

retorno social e ambiental. 



 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
Concepção pedagógica 
 

O curso estrutura-se em seis unidades temáticas: Gestão; Inovação; Biodiversidade; Políticas, 

Desenvolvimento Tecnológico e Aspectos Regulatórios; Ciência e Metodologias. 

É desenvolvido a partir da perspectiva da problematização e perfaz 360 horas de aulas 

presenciais e a orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
 

Público-Alvo  

Candidatos que apresentem comprovação de curso superior completo. 
 
 
Vagas 

 Serão oferecidas 20 (vinte) vagas. 

 

Regime e Duração 

Será realizado de março de 2017 a junho de 2018. 

 O curso de pós-graduação Lato sensu na modalidade Especialização, carga horária de 360 

horas, ocorrerá em regime presencial com a utilização da Comunidade Virtual de Aprendizagem. 

As aulas ocorrerão às sextas-feiras, semanalmente, nos horários de 9 h às 17 h, nas instalações 

do Complexo Tecnológico de Medicamentos (CTM) de Farmanguinhos em Jacarepaguá.   

 
Inscrições 
 
 As inscrições estarão abertas no período de 03 a 15 de janeiro de 2017. Os candidatos deverão 

preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA, que está no 

endereço eletrônico www.sigals.fiocruz.br Link de Inscrição > Presencial > Especialização > 

Unidade: Instituto de Tecnologia em Fármacos/ Farmanguinhos, o qual deverá ser impresso, 

assinado e encaminhado à Secretaria Acadêmica ou por e-mail: secensino@ far.fiocruz.br, 

juntamente com os seguintes documentos: 

• Curriculum vitae atualizado 

• Carta de ciência e autorização da chefia imediata ou responsável oficial da Instituição 

(somente para o público interno da FIOCRUZ). 

 

 
Observações: 
 
1. Para que a inscrição seja homologada é necessário o envio de toda a documentação   exigida. 

2. Inscrições com documentação incompleta ou postada após o dia 16/01/2017, não serão 

aceitas. 



3. De acordo com o artigo 4º da Norma Operacional da DIREH de 2013 são requisitos gerais 

para participação de servidores públicos que tenham interesse em inscrever-se nos cursos Lato 

sensu: 

I – o servidor, em estágio probatório, deverá ter cumprido pelo menos um ciclo avaliativo de seu 

desempenho; 

II – ter obtido nota igual ou superior a 9,0 na última avaliação de desempenho; 

III – ter ateste da chefia imediata e declaração desta de que não haverá prejuízo das atividades 

desenvolvidas na subunidade. 

 3.1. Os colaboradores com menos de 3 anos de vínculo institucional não poderão participar 

desse processo seletivo (Portaria nº 028, de agosto/2011, Art. 2º).  

3.2. Os funcionários de Farmanguinhos deverão apresentar o documento de autorização da 

chefia imediata com concordância da Vice-Diretoria da área e da Vice-Diretoria de Gestão do 

Trabalho, conforme o modelo em anexo. 

4. Será disponibilizada no SIGA (link de inscrição) a relação nominal dos candidatos cujas 

inscrições forem homologadas.  

5. As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 
Local: Secretaria Acadêmica do Departamento de Ensino, CTM/ Farmanguinhos 

Endereço: 

CTM/FARMANGUINHOS  

Av. Comandante Guaranys, 447 - Jacarepaguá  

Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-610  

Tel.: (21) 3348 - 5058 e 3348 – 5059 

 

Seleção  

Período de inscrição: 03 de janeiro de 2017 a 15 de janeiro de 2017. 

Período do processo seletivo: 16 de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017. 

Período de matrícula: 06 de março de 2017 e 07 de março de 2017. 

 

Cronograma: 

DATA/2016 Evento 

03/01 a 15/01 Período de inscrição 

16/01 Análise de currículo (1ª etapa) 

19/01 Homologação dos candidatos 

23/01 Prova escrita (2ª etapa) 

27/01  Divulgação dos candidatos aprovados para 3ª etapa 

27/01 Divulgação dos horários da entrevista 

30/01 e 31/01  Entrevista (3ª etapa) 

02/02 Resultado final da seleção 

06/03 e 07/03  Período de matrícula 



 

 
 
Obs: Cada etapa será eliminatória e terá uma avaliação compreendendo nota de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez) pontos. Para aprovação, o candidato deverá obter a nota ≥ 7,0 (sete) 

pontos em cada uma das etapas. Os candidatos serão classificados mediante o critério 

de maior pontuação. 

 
Resultado da Seleção: O resultado será afixado no mural da Coordenação dos Cursos em 

Farmanguinhos – CTM, divulgado na Plataforma SIGA e no site de 

Farmanguinhos(www.far.fiocruz.br). 

 
Obs.: A documentação encaminhada pelos candidatos não classificados ficará disponível na 

Secretaria Acadêmica, para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado final da seleção. 

 

 

Bibliografia Básica para a prova escrita:  
 
1. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/Programa_Nacional_de_Pl

antas_Medicinais_e_Fitoter%C3%A1picos..pdf  

2. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_fitoterapicos.pdf  

3. Lei no 13.123/2015 Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional 

Associado http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm  

4. Plano Pluri-Anual (2016-2019): Desenvolvimento, produtividade e inclusão social. 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/spi-1/ppa-2016-2019/ppa-2016-

2019-ascom-3.pdf 

5. Cassiolato, J. E. & LASTRES, H. M. M. Sistemas de Inovação: Políticas e 

Perspectivas. http://repositorio.ibict.br/bitstream/123456789/236/1/LASTRESPE2000.pdf  

6. Palma, C. M. & Palma, M. S. Bioprospecção no Brasil: análise crítica de alguns conceitos.  

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252012000300009&script=sci_arttext   

 

2011 

Matrícula 

Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula nos dias 06  e 07 de março de 2017. 

No ato da matrícula o candidato selecionado deverá apresentar: 

• Duas fotografias 3x4 (com data recente) 

• Cópia legível e autenticada do diploma de Graduação (frente e verso)  

• Cópia legível e autenticada da carteira de Identidade 

• Cópia legível e autenticada do CPF  

Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula — no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), mais 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.  

São considerados isentos de pagamento da taxa de matrícula os servidores e demais 

colaboradores da Fundação Oswaldo Cruz, mediante comprovação de vinculo institucional. O 

valor da taxa de matrícula não será devolvido em hipótese alguma. 

 

* As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 

Observação: Os candidatos que ainda não possuam o Diploma de Graduação deverão 

apresentar uma Declaração de Conclusão de Curso da Instituição, informando data da colação 

de grau já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data da 

declaração deverá ser do mês em curso. 

O Diploma de Graduação deverá ser entregue, devidamente reconhecido pelo MEC, antes do 

final do Curso. 

 

Início das Aulas: março de 2017 

 

Titulação 
 
A Direção da Unidade de Farmanguinhos/Fiocruz e a Coordenação do Curso outorgarão o 

Certificado de “Especialista em Gestão da Inovação em Fitomedicamentos” aos alunos que 

cumprirem os requisitos do regulamento do Curso.   

 

                                                                                                   A Coordenação 


