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PÓS-GRADUAÇÃO EM PESQUISA APLICADA À SAÚDE DA CRIANÇA E DA 

MULHER – IFF/FIOCRUZ 
(MESTRADO E DOUTORADO) 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS 2017 
ALUNOS EXTERNOS – IFF/FIOCRUZ 

    
1.  O Período de Inscrição em Disciplinas Eletivas do 2º semestre de 2017 ocorrerá a partir de 24 
de julho do ano corrente e se estenderá até uma semana que antecede o início das disciplinas. 
 
2.  Cada candidato poderá se inscrever em até 2 (duas) disciplinas. 
 
3. Os candidatos interessados nas disciplinas deverão acessar a Plataforma Siga 
(www.sigass.fiocruz.br > inscrição > programas > pesquisa aplicada à saúde da criança e da 
mulher) a partir de 24 de julho e acessar os arquivos pertinentes a crédito isolado: 
 

a) Procedimentos para inscrição em disciplinas eletivas 2017 crédito isolado – para ciência; 
 

b) Formulário de Inscrição - deverá ser impresso, preenchido, assinado e enviado 
(escaneado com a assinatura) para os e-mails pgpascmiff@gmail.com e 
pgpascm@iff.fiocruz.br juntamente com documentação descrita no check list descrito 
na página 2. 

 
O envio deverá ser feito em formato PDF . Não serão aceitas inscrições fora do padrão 
solicitado e fichas de inscrição que não contenham a assinatura do candidato. 
 
3.1. Alunos matriculados em outros Programas de Pós-Graduação (Mestrado ou 

Doutorado) deverão obrigatoriamente encaminhar junto à Ficha de Inscrição, uma Declaração 
de Matrícula recente, assinada e carimbada em papel timbrado. 
 

3.2. Servidores Fiocruz deverão obrigatoriamente encaminhar cópia do crachá junto à 
Ficha de Inscrição. 
 
4.  Após o recebimento do Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado, a 
Secretaria Acadêmica contactará o professor responsável pela disciplina para análise da 
documentação. 
 
5.  O resultado dos pedidos de inscrição em disciplinas de crédito isolado será informado ao e-
mail do candidato antes da realização da disciplina. 
               
6.  Caso o candidato seja aprovado, deverá efetuar depósito (caixa ou transferência) no valor de 
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em favor do Centro de Estudos Olinto de Oliveira, Banco do 
Brasil – 001, conta nº 40.000-9, agência 0087-6, CNPJ: 68.641.059/0001-00, referente à Taxa de 
Matrícula para a(s) disciplina(s) e enviar para a Secretaria Acadêmica através dos e-mails 
pgpascm@iff.fiocruz.br e pgpascmiff@gmail.com. 
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OBS: 1 - Não serão aceitos depósitos feitos por envelope. 
 
OBS: 2 - Alunos matriculados em outros Programas de Pós-graduação (Mestrado e 

Doutorado) da Fiocruz e Servidores Fiocruz estão isentos de matrícula. 
 
 
 

Calendário Atividades 
A partir de 24 de julho de 2017  Inscrição em disciplinas (somente via e-mail). 

 
 
CHECK LIST 
 
Alunos Matriculados em outros Programas de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) da 
Fiocruz  
- Formulário de Inscrição preenchido e assinado; 
- Declaração de Matrícula recente, assinada e carimbada em papel timbrado; 
- Cópia (frente e verso) do diploma de graduação, de mestrado (quando houver) e/ou de 
doutorado (quando houver); 
- Estão isentos de Taxa de Matrícula. 
 
Servidores Fiocruz 
- Formulário de Inscrição preenchido e assinado; 
- Declaração de Matrícula recente, assinada e carimbada em papel timbrado (se houver); 
- Cópia (frente e verso) do diploma de graduação, de mestrado (quando houver) e/ou de 
doutorado (quando houver); 
- Estão isentos de Taxa de Matrícula, mediante apresentação de cópia do crachá. 
 
Demais casos: 
- Formulário de Inscrição preenchido e assinado; 
- Declaração de Matrícula recente, assinada e carimbada em papel timbrado (se houver); 
- Cópia (frente e verso) do diploma de graduação, de mestrado (quando houver) e/ou de 
doutorado (quando houver); 
- Comprovante de depósito. 
 
 

Secretaria Acadêmica, 05 de julho de 2017. 


