
Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz
ILMD'';;**

23 REPUBLICAçÃO DA OFERTA DE VAGAS PARA ALUNO ESPECIAL EM

DtsclPLlNAS - PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO

PERíODO 20L912 - PPGBIO

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia da lnteração
Patógeno Hospedeiro - PPGBIO-INTERAÇÃO do lnstituto Leônidas & Maria

Deane, através da Vice-Diretoria de Ensino, lnformação e Comunicação, estará

com inscriÇões abertas para candidatos externos interessados nas disciplinas
oferecidas para o segundo semestre de 2079.

1. PERíODO DE INSCRIçÃO

As inscrições ocorrerão no período de 06 a 11 de junho de 2019'

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 stricto sensu de outras

instituições públicas e/ou privadas;

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

d) Alunos de outros cursos de pós-graduação loto sensu de outras
instituições públicas e/ou privadas;

e) Candidatos com curso de pós-graduação lato sensu concluído, que não

estejam no momento da inscrição fazendo outro curso de lato sensu ou

cursando stricto sensu.

ATENÇÃO: O CANDIDATO SO PODERA SE INSCREVER EM APENAS UMA DAS 5

CATEGORIAS

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:

a) Formulário de inscrição disponível na Plataforma SIGA no endereço

eletrônico http://www.sigass.fiocruz.brlpub/inscricao.do?codP=127;
observando os seguintes passos: 1) "clicar" em lnscrição; 2) "cli car" no

Biologia da lnteração Patógeno Hospedeiro - PPGBIO-INTERAÇÃO;3)
preencher o formulário de inscrição, imprimir e assinar.

ATENÇÃO: A Plataforma SIGA só pode ser acessada através do navegador
lnternet Explorer.

b) Carteira de ldentidade Civil ou Militar (frente e verso), ou Carteira do

Conselho de Classe que conste o número de ldentidade civil ou militar e

que conste a naturalidade;

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

d) Declaração de matrícula em outro Programa de Pós-graduação lato
SenSU OU StriCtO SenSu, para oS CandidatOS na situaçãO de "a" alé "d" do

item 2 deste documento;

e) Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu, apenas para os candidatos na

situação "e" do item 2 deste documento.
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e-mail3.1. O atendimento às dúvidas só ocorrerão através do
alunoespecial.ilmd(ôfiocruz.br, nos dias 05 a 11 de junho de 2019.

4. PROCEDTMENTOS PARA ENVTO DA DOCUMENTAÇÃO DE tNSCR|ÇÃO:

4.1.. Após o preenchimento do formulário de inscrição, este deverá ser
impresso, assinado pelo candidato e anexado juntamente com toda
documentação exigida no item 3 no Sistema de lnscrição para ALUNO ESPECIAL
PPGBIO.

4.2. Para enviar os documentos exigidos para inscrição de aluno especial
PPGBIO, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos:

a) O endereço para se inscrever na Oferta de Aluno Especial PPGBIO é o

https://www.a mazonia.fiocruz. brlsistemas/alunoespecia lppsbio
b) O candidato deve escolher a opção "INSCRIÇÃO ALUNO ESPECTAL PPGBTO

2079.7", e iniciar sua inscrição, colocando como identificação o número
do CPF, nome completo, número de celular (com o código ddd) e

endereço eletrônico (e-mail) e "clicar" em CADASTRAR;
c) Em seguida o candidato deverá anexar todos os documentos, listados no

item 3, exigidos para inscrição. Os documentos devem ser enviados
SOMENTE em formato PDF;

O candidato deve escrever o nome do arquivo que identifique CADA UM
DOS DOCUMENTOS necessários para inscrição;
SOMENTE após a inserção de TODOS OS DOCUMENTOS do item 3, "clicar"
em ENVIAR ARQUIVO.

ATENÇÃO: A inscriçâo só estará efetivada depois que o candidato "clicar" o

botão "ENVIAR ARQUIVO".

4.3. A hora limite para envio da inscrição será 21-h59min (hora de Manaus) do
último dia de inscrição, definido no item 1.

4.4. O recebimento da documentação necessária para a inscrição do candidato
a aluno especial do PPGVIDA será única e exclusivamente via Sistema de
lnscrição, e uma vez enviada sua inscrição, não será permitida qualquer
alteração ou aposição de documentos adicionais.

s. sELEçÃO
A seleção dos candidatos ocorrerá no período de 17 a 19 dejunho de 2019.

s.1. cRrTÉRros DE DEFERTMENTO DO pEDtDO DE tNSCRtÇÃO

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

Havendo mais inscritos que vagas oferecidas na disciplina, depois de
observado o critério l, será observado para deferimento do pedido:

a) A ordem estabelecida no item 2 deste docu mento;

b) Análise do pedido pelo docente responsável pela disciplina.

d)

e)
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6. DrvuLGAçÃo oo RESULTADo oa selrçÃo
A Divulgação da lista dos candidatos selecionados ocorrerá no dia 26 de junho

endereço eletrônicode 20L9, na Plataforma SIGA no
http://www.sigass.fiocruz.brlpub/inscrícao.do?codP=127 e no site do ILMD
http://amazonia.fiocruz.brl?paee id=16314

7. MATRíCULA DOS SELECIONADOS

7.7. A documentação para a matrícula será aproveitada daquela enviada no
ato da inscrição.

7.2. Os candidatos selecionados estarão automaticamente matriculados nas
disciplinas em que foram selecionados e deverão se apresentar para as aulas
no período definido para as disciplinas conforme definido neste documento,
sem novo aviso de início das disciplinas.

8. ACOMPANHAMENTO DA SOLTCTTAÇÃO E REALTZAÇÃO DA (S) DtSCtpLtNA
(s)

8.1. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das etapas,
prazos e cumprimento do estabelecido neste documento e do que vier a ser
publicado no SIGA em decorrência deste.

8.2. O candidato deverá consultar o SIGA, até a realização da disciplina, para
verificar eventuais (mas não desejáveis) mudanças de período de realização da
disciplina.

8.3. Na impossibilidade de realização da disciplina, por quaisquer motivos, o

ILMD está isento da responsabilidade de ofertar a mesma, para o candidato
que teve seu pedido de matrícula deferido como aluno especial. Encerrando aí
a validade do deferimento do pedido do requerente.

9. ENDEREçO ONDE SERÃO REALTZADAS AS DtSCtpLtNAS

lnstituto Leônidas& Maria Deane - ILMD-FIOCRUZ
Rua Teresina,476. Adrianópolis. Manaus - AM

Manaus, 06 de junho de 2019.

em Saúde do ILMD-FIOCRUZ/Amazônia
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ANEXO !

PPGBTO - TNTERAçÃO - OtSCtpltNAS OFERTADAS

ILMD Fiocruz Amâzôniê

ALUNO ESPECTAL 20L912

DISCIPTINA CRED CH DOCENTE (S) DATA
HORÁRIO

tNtcto
HORÁRIO

TÉRMINO
SAIá

N9 VAGAS

ALUNOS

ESPECIAIS

Fisiopatologia e

aspectos da
resposta imune

inata e
adaptativa das

doenças
infecciosas

4 60h Pritesh Lalwani

08/071201e 08:30 L2:OO

Sala 1

anexo
7

09/07/20t9 08:30 1,2:OO

1.0107 /2019 08:30 12:00
Lt/07/20t9 08:30 t2:OO

1.s/07 /2019 08:30 1-2:OO

L6/07/20L9 08:30 'J,2:OO

171071201.e 08:30 12:OO

L8/07/20L9 08:30 1,2:OO

22/07/20L9
09:00 12:00

13:00 L7:00

23/07/20L9
09:00 12:00

L3:00 17:00

24107/201e
09:00 12:OO

13:00 t7:OO

2s/07/20L9
09:00 t2:OO

13:00 17:00
26/07/2019 13:00 17:OO

Evolução e
diagnóstico de
infecções virais
emergentes e
reemergentes

2 30h
Felipe Gomes

Naveca

1.010e/20Le
08:00 12:00

Sala 1

anexo
3

13:00 17:OO

tu09/2019
08:00 12:O0

13:00 17:OO

12/09/2019
08:00 12:00

13:00 17:OO

L3/09120L9
08:00 1-2:OO

13:00 L7:OO

Epidemiologia
Aplicada ao
Estudo dos
Principais

Agravos de Saúde

da Amazônia
Brasileira

3 45h
Luís Marcelo

Camargo
Aranha

t8/1.1./2019
08:00 12:00

Sala 1

anexo
6

13:00 18:00

L9/1.1./201e
08:00 72:00

13:00 L8:00

20/7u20Le
08:00 72:OO

13:00 18:00

u./u./201e 08:00 !2:OO

13:00 18:00

22/Ltl201e
08:00 t2:OO

L3:00 18:00
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