
   
 

PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA DE ALUNOS ENSP EM DISCIPLINAS 

OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE (2019.1)  
 

1.  MATRÍCULA 

De 02 a 11/01/2019. 

1.1 ALUNOS DO PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE (DE TURMAS 
ANTERIORES A 2019)  

O aluno deverá requerer a matrícula na disciplina dentro do prazo estabelecido e seguir os 
procedimentos exigidos para a realização da matrícula listados abaixo. Não serão aceitas 
matrículas após o prazo estabelecido.   

1 - Acessar o site www.sigass.fiocruz.br, fazer login, clicar no link Serviço>Solicitação de 
Disciplinas>Incluir novo item e se inscrever nas disciplinas oferecidas pelo programa no qual está 
vinculado. 

2 - Definir as disciplinas de verão em caso de interesse e daquelas oferecidas no 1º semestre pelo 
programa no qual está vinculado. Não há limite de inscrição (número de disciplinas) para alunos 
regularmente matriculados nos programas de pós-graduação stricto sensu , desde que haja 
compatibilidade de horário. É importante lembrar que a matrícula nas disciplinas oferecidas 
pelos demais programas da ENSP dependerá da disponibilidade de vagas e, para aquelas com 
exigência da apresentação de cópia do documento que comprove o pré-requisito solicitado na 
ementa, da aprovação pelo professor responsável.  

3 - Enviar e-mail para o responsável pelo seu programa/curso no Serviço de Gestão Acadêmica 
da ENSP (SECA), com cópia para seu orientador, contendo a relação nominal das disciplinas do 
seu programa e, também, havendo interesse, as disciplinas constantes da grade dos outros 
programas stricto sensu da ENSP, inclusive de verão de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo professor responsável na ementa dessas disciplinas. O aluno que não for cursar nenhuma 
disciplina neste semestre, terá que enviar um e-mail (secaambiente@ensp.fiocruz.br) com 
cópia para o seu orientador com a referida informação. 

 Responsável pelo Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente: Mestrado e Doutorado 
(Lilian), e-mail secaambiente@ensp.fiocruz.br,  no telefone 2598-2969. 
 

4 - Manter contato com o responsável pelo seu programa/curso no SECA e acompanhar o 
processo de confirmação de matrícula durante o período previamente estabelecido.  

Observação: Será considerado desistente o pós-graduando que deixar de renovar a sua matrícula 
por mais de 02 (dois) períodos letivos consecutivos. 

 

 

 

http://www.sigass.fiocruz.br/
mailto:secaambiente@ensp.fiocruz.br


1.2 ALUNOS DO PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE (COM ENTRADA 
EM 2019) 

Contatar o responsável pelo seu programa/curso no Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP 
(SECA), a partir do dia 02 de janeiro de 2019, para solicitar senha e login de acesso à Plataforma 
SIGA.  

Os candidatos poderão entregar pessoalmente a documentação exigida para a matrícula 
(conforme divulgada no item 7 da Chamada para Seleção Pública 2019 – Mestrado ou Doutorado 
em Saúde Pública e Meio Ambiente), no Serviço de Gestão Acadêmica (SECA), dentro do prazo 
(02 a 11/01/2019), localizado no térreo do prédio da ENSP, das 9h às 15h. A documentação será 
conferida no ato da entrega por profissional do SECA no Balcão de Atendimento do setor. 
Matriculas com documentação incompleta não serão aceitas. 

Os candidatos poderão enviar a documentação exigida para a matrícula (conforme divulgada no 
item 7 da Chamada para Seleção Pública 2019 – Mestrado ou Doutorado em Saúde Pública e 
Meio Ambiente), dentro do prazo previsto para a matrícula (02 a 11/01/2019), via SEDEX, para o 
Serviço de Gestão Acadêmica (SECA), localizado no térreo do prédio da ENSP. 

Informar no envelope: matrícula de aluno do Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente. Em 
caso de desistência, o candidato selecionado deverá enviar e-mail para o responsável pelo 
programa no SECA, o mais rapidamente possível, não ultrapassando o período previsto para a 
matrícula no curso. 

Para requerer a matrícula na disciplina, o aluno deverá seguir os procedimentos exigidos 
mencionados no subitem 1.1 deste documento. Não serão aceitas matrículas após o prazo 
estabelecido.   

 

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS AOS ALUNOS COM ENTRADA EM 2019 

Os formulários “Termo de Autorização”, Termo de Compromisso” e “Formulário de 
Concessão de Bolsa” devem ser preenchidos e enviados juntamente com a documentação exigida 
para a matrícula até o último dia de matrícula (11/01/2019) por todos os alunos com entrada em 
2019, inclusive por aqueles que não tem interesse em receber bolsa de estudos. 

 

ENDEREÇO PARA ENVIO/ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Fundação Oswaldo Cruz  
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica (SECA)  
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo 
Manguinhos 
CEP: 21041-210 – Rio de Janeiro – RJ– Brasil   
 
 
 

 

 

 

 

 

 


