
  

 
 

REPUBLICAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS PARA ALUNO ESPECIAL EM 
DISCIPLINAS 

PERÍODO 2020/2 -  PPGVIDA 
 

O Programa de Pós-Graduação Str icto Sensu  em Condições de Vida e Situações 
de Saúde na Amazônia (PPGVIDA) do Inst ituto Leônidas & Maria Deane –  
ILMD/Fiocruz Amazônia ,  através do Serviço de Pós-graduação da Vice-Diretor ia  
de Ensino,  Informação e Comunicação,  estará com inscr ições abertas para 
candidatos externos interessados nas disc ipl inas oferecidas para o segundo 
semestre de 2020. 
 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições ocorrerão no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020. 

2. QUEM PODE SE INSCREVER:  

a)  Alunos de outros cursos de pós -graduação stricto sensu  da Fiocruz;  

b)  Alunos de outros  cursos de pós -graduação str icto sensu  de outras  
insti tuições públicas e/ou privadas;  

c)  Alunos de curso de pós -graduação lato sensu  da Fiocruz;  

d)  Alunos de outros cursos de pós -graduação lato sensu  de outras 
insti tuições públicas e/ou privadas;  

e)  Candidatos com curso de pós -graduação lato sensu conclu ído,  que não 
estejam no momento da inscr ição fazendo outro curso de lato sensu ou 
cursando str icto sensu.  

ATENÇÃO: O CANDIDATO SÓ PODERÁ SE INSCREVER EM APENAS UMA DAS 5 
CATEGORIAS L ISTADAS ACIMA  
 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:  

a)  Formulár io de inscr ição d isponível n o s ite do ILMD/Fiocruz Amazônia 
http://amazonia.f iocruz.br/sistemas/alunoespecialppgvida  preencher o  
formulário de inscrição ,  imprimir e ass inar.   

b)  Carteira de Identidade Civi l  ou Mil itar  ( frente e verso),  ou Carteira do 
Conselho de Classe que conste o número de identidade civ i l  ou mi l itar  e 
que conste a natural idade;  

c)  CPF (frente e verso)  caso o número não conste no documento l istado em 
b);  

d)  Declaração de matr ícula em outro Programa de Pós -graduação lato sensu 
ou str icto  sensu,  para os candidatos na s ituação de “a”  até “d”  do i tem 2 
desta chamada;  

e)  Cert if icado de Pós-Graduação Lato Sensu,  APENAS para os candidatos na 
s ituação “e”  do i tem 2  desta chamada.  

3.1.  O atendimento às dúvidas só ocorrerá  através  do e-mai l  
alunoespecial. i lmd@fiocruz.br  nos d ias  31 de agosto a 08 de setembro de 2020.  

http://amazonia.fiocruz.br/sistemas/alunoespecialppgvida
mailto:alunoespecial.ilmd@fiocruz.br


  

 
 

 

4. PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO:  

4.1.  Após o preenchimento do formulário de inscrição,  este deverá ser  
impresso,  assinado pelo candidato e anexado juntamente com toda 
documentação exig ida no i tem 3 no S istema de Inscrição para ALUNO ESPECIAL  
PPGVIDA.  

4.2.  Para enviar os documentos exig idos para inscr ição de aluno especial  
PPGVIDA, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos:  

a)  O endereço para se inscrever n a Oferta de Aluno Especial  PPGVIDA é o  
http://amazonia.f iocruz.br/sistemas/alunoespecialppgvida / 

b)  O candidato deve escolher a opção “ INSCRIÇÃO ALUNO ESPECIAL PPGVIDA 
2020.2”, e inic iar  sua inscrição,  colocando como identif icação o número 
do CPF,  nome completo,  número de celular (com o código ddd ) e endereço 
eletrônico (e-mail)  e “cl icar” em CADASTRAR; 

c)  Em seguida o candidato deverá anexar  todos os documentos,  l istados no 
item 3,  exigidos para inscrição.  Os documentos devem ser enviados 
SOMENTE em formato PDF; 

d)  O candidato deve escrever o nome do arquivo que identif ique CADA UM 
DOS DOCUMENTOS necessários para inscrição;  

e)  SOMENTE após a inserção de TODOS OS DOCUMENTOS do item 3,  “cl icar”  
em ENVIAR ARQUIVO.  

ATENÇÃO: A inscrição só estará efet ivada depois que o candidato “cl icar” o  
botão “ENVIAR ARQUIVO” .  

4.3.  A hora l imite para envio da inscrição será 16h:00min (hora de Manaus)  do 
últ imo dia de inscrição ,  def inido no i tem 1. 

4.4. O recebimento da documentação necessária para a inscrição do candidato 
a a luno especial  do PPGVIDA será única e exclusivamente via Sistema de 
Inscrição,  e uma vez enviada sua inscrição,  não será permit ida qualquer 
alteração ou apos ição de documentos adic ionais.  
 

5. SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos ocorrerá no período de 09 a 10 de setembro de 
2020. 

5.1. CRITÉRIOS DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO  

I.  Não exceder o número de créditos permitido para cursar como aluno 
especial,  conforme regimento do Programa.  

Havendo mais inscr itos que vagas oferecidas na disc ipl ina ,  depois de observado 
o cr itér io I ,  será observado para defer imento do pedido:  

a)  A ordem alfabét ica estabelecida no i tem 2 deste documento;  
b)  Anál ise do pedido pelo docen te responsável pela disc ipl ina.  

 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

http://amazonia.fiocruz.br/sistemas/alunoespecialppgvida


  

 
 

A Divulgação da l ista dos candidatos selec ionados ocorrerá no dia  11 de 
setembro de 2020,  no s ite do ILMD/Fiocruz Amazônia  
https://amazonia.f iocruz.br/?page_id=28031   

7. MATRÍCULA DOS SELECIONADOS 

7.1.  A documentação para a matrícula será aproveitada daquela enviada no ato 
da inscr ição.   

7.2. Os candidatos selec ionados estarão automaticamente matriculados nas 
discipl inas em que foram selecionados  e deverão se apresentar para as aulas no 
período def in ido para as discip l inas  conforme defin ido neste documento ,  sem 
novo aviso de início das discipl inas . 

8. ACOMPANHAMENTO DA SOLICITAÇÃO E REALIZAÇÃO DA (S) DISCIPLINA (S) 

8.1. É de inteira responsabil idade do candidato o acompanhamento das etapas, 
prazos e cumprimento do estabelecido neste documento e do que vier a ser 
publ icado no site do ILMD/Fiocruz Amazônia em decorrência deste. 

8.2.  O candidato deverá consultar o s ite do ILMD/Fiocruz Amazônia  
https://amazonia.f iocruz.br/?page_id=28031  até a real ização da discip l ina,  
para ver if icar eventuais  (mas não desejáveis)  mudanças de período de 
realização da disc ipl ina.  

8.3.  Na impossibi l idade de realização da discipl ina,  por quaisquer  motivos,  o 
ILMD/Fiocruz Amazônia está isento da responsabil idade de ofertar a  mesma,  
para o candidato que teve seu pedido de matr ícula defer ido como aluno 
especial.  Encerrando aí  a val idade do deferimento do pedido do requerente.  

9. ENDEREÇO ONDE SERÃO REALIZADAS AS DISCIPLINAS  

Instituto Leônidas& Maria Deane –  ILMD/Fiocruz Amazônia  
Rua Teres ina,  476.  Adrianópolis .  Manaus –  AM 

 
 

Manaus,  04  de setembro de 2020.  
 
 
 

ROSANA CRISTINA PEREIRA PARENTE 
Chefe do Serviço de Pós-graduação do ILMD/Fiocruz Amazônia  
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ANEXO I  

PPGVIDA –  DISCIPLINAS OFERTADAS ALUNO ESPECIAL 2020/2 
 
 

PPGVIDA - DISCIPLINAS 2020.1 - ALUNO ESPECIAL 

DISCIPLINA CRED CH DOCENTE DATA  
HORÁRIO 

INÍCIO 
HORÁRIO 
TÉRMINO 

Nº VAGAS 
ALUNOS 

ESPECIAIS 

Tópicos Especiais em 
Saúde Coletiva: 

Abordagens participativas 
para pesquisa em saúde  

2 30h Júlio Schweickardt 

14/09/2020 17:00 21:00 

10 

21/09/2020 17:00 21:00 

28/09/2020 17:00 21:00 

05/10/2020 17:00 21:00 

19/10/2020 
09:00 12:00 

17:00 21:00 

26/10/2020 
09:00 12:00 

17:00 21:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


