
                                                                

Prédio da Expansão do Campus - Avenida Brasil, 4036 – 2º andar – Sala 210 - Manguinhos - RJ - CEP 21040 - 361 

Tel: (55xx21) 3865 - 9033  Fax: (55xx21) 3882 - 9063 

 

1

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

PPGICS – ICICT / FIOCRUZ 
 

CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2015 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Candidatos Brasileiros e Estrangeiros Residentes no  Brasil 
 
A Comissão do Programa de Pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde 
(CPGICS) do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 
(ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no uso de suas atribuições, torna pública a 
abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Exame de Seleção para o Mestrado 
Acadêmico, para admissão no primeiro semestre de 2015. 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
O objetivo do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde do 
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz – 
PPGICS-ICICT é a formação de pessoal qualificado para o desenvolvimento de atividades 
de pesquisa, de ensino e de atividades profissionais relacionadas à Informação e 
Comunicação em saúde, em conformidade com o Regimento Geral da Pós-Graduação 
Stricto Sensu da Fundação Oswaldo Cruz. 

O programa está organizado em uma área de concentração e duas linhas de pesquisa. 
 
Área de concentração : 
Configurações e Dinâmicas da Informação e da Comunicação em Saúde 
 
Linhas de pesquisa : 
1- Informação, Comunicação e Inovação em Saúde. 
2- Informação, Comunicação e Mediações em Saúde. 
 
O escopo da área e das linhas constitui referência básica para a avaliação das candidaturas. 
 
O Curso de Mestrado do PPGICS tem por objetivo o aprofundamento de conhecimentos 
técnico-científico e acadêmico do graduado que possibilite sua formação para a docência no 
ensino superior e na pós-graduação lato sensu, bem como para realizar pesquisas, 
desenvolver processos, produtos e metodologias nos campos da informação e comunicação 
em saúde. 
 
Poderão se candidatar ao processo de seleção para o Curso de Mestrado os portadores de 
diploma de curso superior de duração plena, outorgado por instituição de Ensino Superior e 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 
 
2 – DAS VAGAS: 
 
2.1 – O PPGICS disponibilizará 12 (doze) vagas no curso de mestrado em 2015. 
 
2.2 – Os candidatos serão submetidos a processo seletivo único. 
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2.3 – O Programa reserva-se o direito de não preencher o total de vagas oferecido ou 
ampliar o número de vagas, mediante solicitação da Comissão de Seleção e aprovação da 
CPGICS. 
 
 
3 – DAS INSCRIÇÕES: 
 
3.1 – As inscrições serão realizadas no período de 12 de agosto a 29 de setembro de 2014 
pelo site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br), seguindo os links: inscrição > 
Informação e Comunicação em Saúde - Icict. 
 
O interessado deverá preencher o Formulário eletrônico de inscrição on-line, imprimi-lo, 
assiná-lo e juntar ao mesmo os documentos exigidos. 
 
No preenchimento do formulário de inscrição on-line, não devem ser preenchidos os 
campos “Nome do Orientador”, “Ordem de Preferência”, “Plano de Trabalho”, e “Resumo”. O 
candidato deve assinalar  a área de concentração do curso e a linha de pesquisa à qual 
deseja se filiar. 
 
3.2 – Documentos exigidos: 

• Formulário de inscrição on-line preenchido e impresso; 
 
• Fotocópia do diploma de graduação plena, frente e verso; 

 
• Fotocópia do histórico escolar da graduação; 

 
• Currículo criado na Plataforma Lattes do CNPq (http://www.cnpq.br), completo, 

atualizado e impresso em 03 (três) vias, assinadas pelo candidato. Para a impressão, 
o candidato deve entrar no módulo de atualização on-line do Currículo e exportar 
para o arquivo RTF. Apenas os dados curriculares que constem no Lattes serão 
considerados pela Comissão de Seleção; 

 
• Fotocópia da documentação comprobatória da produção científica dos últimos cinco 

(05) anos, grampeada ou encadernada na ordem que constem no Currículo Lattes. 
Considera-se produção científica: artigos, livros, capítulo de livros, apresentação de 
trabalho em congressos, relatórios de pesquisa e outros documentos desta natureza. 
Dos livros, basta a capa, a folha de rosto com a ficha catalográfica e o sumário. 

 
• Carta de apresentação, na qual o candidato deverá: i) incluir folha de identificação, 

contendo o nome completo, a linha de pesquisa à qual deseja se vincular e o nome 
de docente(s) que a priori gostaria de ter como orientador, no limite máximo de 3, 
observando a vinculação do docente à linha de pesquisa escolhida. Deve ser 
observado que trata-se de uma indicação: o Programa não se compromete, em caso 
de aprovação do candidato, com o atendimento do que nele for expresso.; ii) justificar 
o interesse pelo Curso de Mestrado em Informação e Comunicação em Saúde, 
articulando-o com sua trajetória acadêmica e profissional; iii) apresentar elementos 
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do ante-projeto de pesquisa: o tema de interesse, o objetivo que deseja alcançar, 
justificativa para a escolha dos mesmos, correlacionada com a linha de pesquisa 
indicada e a trajetória acadêmica e profissional, a bibliografia utilizada.  

A carta deverá conter ainda a indicação de disponibilidade de tempo para 
cumprimento das exigências do curso.   

O candidato poderá incluir outras informações que julgue relevantes para a avaliação 
de sua candidatura, desde que se atenha ao tamanho mínimo de 03 laudas e máximo 
de 05 laudas, com fonte corpo 12, espaço entrelinhas 1,5 (sem  espaçamento duplo 
entre parágrafos).  

Devem ser enviadas 01 impressão original assinada pelo candidato e 03 fotocópias.  

As instruções acima sobre o conteúdo da carta devem ser rigorosamente observadas, pois 
todos os elementos são considerados relevantes na atribuição da nota. 
 

• Declaração de liberação de superior hierárquico – caso o candidato pretenda manter 
seu vínculo profissional durante a realização do mestrado, explicitando a anuência da 
instituição e a liberação de carga horária para o cumprimento das exigências do 
curso. Modelo em anexo a esta chamada pública. 

 

• Declaração de Disponibilidade – caso o candidato não possua vínculo profissional ou 
deixará o vínculo atual após o início do curso. Modelo em anexo a esta chamada 
pública. 

 
3.4 – Os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de 
Ensino Superior (IES) até o momento de sua inscrição para o processo seletivo poderão se 
inscrever, desde que apresentem declaração da IES indicando as datas de conclusão e 
colação de grau de curso de graduação plena, firmada pelo órgão competente da instituição 
de origem. As datas de conclusão e colação de grau de curso de graduação plena devem 
ser anteriores à data da inscrição. 

3.5 – Os candidatos que não tiverem concluído a graduação plena somente poderão realizar 
a inscrição para ingresso no curso de Mestrado do PPGICS mediante apresentação de 
documento, emitido pela instituição de ensino de origem, que declare a previsão de titulação 
no segundo semestre de 2014.  

Dos alunos aprovados e classificados neste Processo de Seleção será exigida a 
comprovação de conclusão da graduação no ato da matrícula. Caso haja qualquer atraso na 
conclusão do curso de graduação, protelando a colação de grau para além do período de 
matrícula no Mestrado, a aprovação do candidato será automaticamente anulada. 

3.6 – Não serão aceitos candidatos com interesses acadêmicos não pertinentes às linhas de 
pesquisa do Programa. 

3.7 – O candidato deverá enviar a documentação relacionada no item 3.2 por correio via 
SEDEX, ou entregá-la pessoalmente, ambos os procedimentos até o dia 29 de setembro 
de 2014, no seguinte endereço: 
 
Fundação Oswaldo Cruz 
Prédio da Expansão do campus Fiocruz 
Gestão Acadêmica, sala 210. 
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3.8 – Os candidatos que enviarem seu material pelo correio só terão homologadas suas 
inscrições que tenham data de envio até o dia 29 de setembro de 2014 e que chegarem 
efetivamente à secretaria acadêmica até o dia 10 de outubro de 2014. 
 
3.9 – Da seleção de alunos estrangeiros. 
A inscrição dos candidatos estrangeiros será regida pelas diretrizes de cooperação 
internacional vigentes na Fundação Oswaldo Cruz, consolidadas no documento “Programa 
Integrado de Pós-Graduação para Estrangeiros da Fiocruz - PRINTE/PG”, que pode ser 
acessado no site do PPGICS – www.ppgics.icict.fiocruz.br no tópico “orientações aos 
estrangeiros”. 

4 – DO PROCESSO SELETIVO: 
 
4.1 Da homologação 
 
A homologação ocorrerá mediante análise da documentação enviada conforme as 
exigências da chamada pública para confirmação da inscrição do candidato. Inscrições com 
documentação incompleta não serão homologadas. 
 
4.2 Das etapas do processo seletivo 
 
Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas passarão por processo seletivo 
constituído por 04 etapas consecutivas e classificatórias. As etapas 01, 02 e 04 são também 
eliminatórias. 
 

1. Análise da carta de apresentação da candidatura e do currículo – Avaliará a 
adequação do perfil do candidato ao curso e a possibilidade de orientação dentro do 
Programa. Na análise do currículo será considerada sua coerência, tendo em vista a 
linha de pesquisa pretendida, o tema e o objeto de estudo enunciados na carta de 
apresentação. Serão atribuídos valores de 0 (zero) a 10 (dez) e a nota mínima para 
aprovação será 7 (sete). 

 
2. Prova de conteúdo específico – Dissertativa, constituída de 2 (duas) questões: uma, 

obrigatória, relacionada à Área de Concentração do programa; a segunda, relativa às 
Linhas de pesquisa e escolhida pelo candidato. Serão atribuídos valores de 0 (zero) a 
10 (dez) e a nota mínima para aprovação será 7 (sete). 

 
a. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, não sendo permitidas consulta 

a textos, nem a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palm 
top etc.) e de aparelho celular. 

 
b. Na prova escrita serão avaliados o embasamento teórico, o correto uso dos 

conceitos, a capacidade argumentativa, a coesão textual e o domínio da 
língua portuguesa. A bibliografia indicada para a prova encontra-se em anexo 
a esta chamada pública. 
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3. Prova de Inglês – Baseada na compreensão de textos na língua inglesa, terá duração 
máxima de 3 (três) horas. Será facultativo o uso de dicionário (formato impresso), 
mas não será permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palm 
top etc.) e de aparelho celular durante a realização da prova.  
 
a. Estarão dispensados da Prova de Inglês os candidatos que apresentarem um dos 

seguintes certificados: TOEFL (com pontuação 70); Michigan (ECCE, MTELP, 
ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE), dentro do prazo de validade de dois 
anos. Para solicitar a dispensa, o candidato deverá enviar junto com a 
documentação comprobatória a fotocópia de um dos certificados acima. 
Atendendo a este quesito, o candidato receberá nota 10 nesta etapa do processo 
seletivo. Demais exames, ou comprovantes de conclusão de cursos de inglês não 
serão aceitos em substituição à prova. 

 
4. Entrevista – Com base na carta de apresentação de candidatura e na trajetória 

expressa pelo currículo. Serão atribuídos valores de 0 (zero) a 10 (dez) e a nota 
mínima para aprovação será 7 (sete). 

 
4.3 – Dos resultados das etapas do processo seletivo será extraída a média final ponderada 
obtida pelo candidato, com os seguintes pesos: 

- Carta de Apresentação – peso 2 (dois) e Currículo – peso 1 (um)  

- Prova de Conteúdo Específico – peso 3 (três) 

- Prova de Inglês – peso 1 (um) 

- Entrevista – peso 3 (três) 
 
4.4 – Serão selecionados para o Programa os candidatos que obtiverem as 12 (doze) 
maiores notas no Processo Seletivo, sendo 7 (sete) a nota mínima para aprovação. 
 
4.5 – As listas com as notas parciais e o resultado final serão divulgadas na página 
eletrônica do PPGICS (www.ppgics.icict.fiocruz.br), na página do SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br) e afixada na secretaria acadêmica. 
 
5 – DA MATRÍCULA E INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS: 
 
5.1 – Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula e a inscrição em disciplinas 
em março de 2015. 
 
São documentos exigidos na matrícula: 

a) Fotocópia e original da carteira de identidade; 

b) Fotocópia e original do CPF; 

c) Original do diploma de conclusão de curso superior de duração plena (para conferência 
com a cópia enviada no processo seletivo); 

d) Fotocópia da Certidão de casamento (caso haja mudança de nome em relação ao 
diploma de graduação); 

e) Fotocópia do comprovante de residência; 
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f)  Duas fotos 3X4. 
 
6 – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO: 

ETAPAS DATA EVENTO LOCAL 

INSCRIÇÕES 

De 12/08 
(terça-feira) a 
29/09/2014 

(segunda - às 
23h59m) 

Realização das inscrições via web www.sigass.fiocruz.br 

Até 29/09/2014 
(segunda-feira) 

Envio da documentação pelo correio 
(via SEDEX) ou entrega na Gestão 

Acadêmica. 

 
Gestão Acadêmica – 

Prédio da Expansão do 
Campus Fiocruz - Sala 

210 - horário: das 8h30 às 
16h30. 

 

13/10/2014 
(segunda-feira) 

 
Resultado da Homologação 

- Divulgação das inscrições homologadas 
 

www.sigass.fiocruz.br 
e 

www.ppgics.icict.fiocruz.br 

SELEÇÃO 

10/11/2014 
(segunda-feira) 

 
Resultado da etapa 1  

- Notas da carta de apresentação da 
candidatura e currículo 

 
Convocação para as provas 
(conteúdo específico e inglês) 

 

www.sigass.fiocruz.br e 
www.ppgics.icict.fiocruz.br 

17/11/2014 
(segunda-feira - 

9h) 
PROVA DE CONTEÚDO ESPECÍFICO Gestão acadêmica 

Prédio da Expansão do 
Campus Fiocruz (dirigir-se 

à sala 210) 
17/11/2014 

(segunda-feira - 
14h) 

PROVA DE INGLÊS 

Até 05/12/2014 
(sexta-feira) 

 
Resultado das etapas 2 e 3 

- Notas das provas de conteúdo específico 
- Notas prova de inglês 

 
Convocação para a entrevista 

 

www.sigass.fiocruz.br e 
www.ppgics.icict.fiocruz.br 

08 a 12/12/2014 
(segunda à sexta-

feira) 
ENTREVISTAS 

 
Gestão Acadêmica 

Prédio da Expansão do 
Campus Fiocruz (dirigir-se 

à sala 210) 

Até 17/12/14 
(quarta-feira) 

 
Resultado Etapa 4 
- Nota da entrevista 

 
RESULTADO FINAL 

www.sigass.fiocruz.br e 
www.ppgics.icict.fiocruz.br 

 

 
7 – BOLSAS DE ESTUDO E HOSPEDAGEM: 
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O PPGICS dispõe de um número limitado de bolsas de estudo para o curso de Mestrado, a 
serem distribuídas segundo normas das agências financiadoras (CNPq, Capes e outras) e 
critérios da Comissão de Bolsas do PPGICS. Serão contemplados os alunos que solicitarem 
bolsa, na ordem crescente de classificação, até o limite de bolsas disponíveis. A Fundação 
Oswaldo Cruz não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou 
países. 
 
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

a) O profissional a ser formado pelo mestrado terá o título de Mestre em Ciências. 

b) A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e      
condições estabelecidas nesta Chamada Pública, não sendo aceita alegação de     
desconhecimento. 

c) O Icict não cobra taxas de inscrição e matrícula. 

d) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à    
disposição dos respectivos interessados para retirada, na Gestão Acadêmica (Prédio da 
Expansão), por um período de 30 dias, a contar da divulgação do Resultado Final da 
Seleção. 

e) A Comissão de Seleção reserva-se o direito de alterar o calendário, diante de    
circunstâncias que assim o justifiquem, dando ciência aos interessados, coletivamente, no 
local de inscrição e na página do Programa e do Siga. 

f) Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão do Programa de 
Pós-Graduação em Informação e Comunicação (CPGICS). 
 
 

9 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA PARA PROVA DE CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 

9.1 – Bibliografia para a questão obrigatória, relacionada à Área de Concentração do 
programa:  

PAIM, J. S. O que é o SUS . Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009.   

CZERESNIA, D., MACIEL, E.M.G.S., OVIEDO, R.A.M. Os sentidos da saúde e da doença. 
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013.   

MERHY, E. Saúde e direitos: tensões de um SUS em disputa, molecularidades. Saúde & 
Sociedade , v.21, n.2, p.267-279, 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902012000200002&script=sci_arttext   Acesso 
em 07.08.2014. 

 

 

9.2 - Bibliografia para as questões relativas às Linhas de pesquisa e escolhida pelo 
candidato: 
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BRAGA, J.L. Circuitos versus campos sociais. In: JANOTTI JUNIOR, J., MATTOS, M.A., 
JACKS, N. (Orgs.). Mediação e Midiatização . Salvador: EDUFBA; Brasília: Compós, 2012, 
p. 31-52. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6187/1/ MIDIATIZACAO_ 
repositorio.pdf   Acesso em 07.08.2014 

GOLDSTEIN, R.; BARCELLOS, C.; MAGALHÃES, M.; GRACIE, R.; VIACAVA, F. A 
experiência de mapeamento participativo para a construção de uma alternativa cartográfica 
para a ESF. Ciência e Saúde Coletiva , v. 18, n. 1, p. 45-56, 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013000100006 Acesso 
em 07.08.2014. 

GOMEZ, M. N. G.; CANONGIA, C. (Org.). Contribuição para políticas de ICT . Brasília: 
IBICT, 2001.  

SARACEVIC, T. Ciência da informação: origem, evolução e relações. Perspec. Ci. Inf ., Belo 
Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 1996. Disponível em: 
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/viewFile/235/22  Acesso em 
07.08.2014. 

LERNER, K., CARDOSO, J. M., ARAÚJO, I.S. Pesquisa e ensino em comunicação e saúde 
no Brasil. In: LIMA, J.C.G.R., MELO, J.M. (Orgs.). Panorama da comunicação e das 
telecomunicações no Brasil - 2012/2013 . Vol. 4. Brasília: Ipea, 2013, p.31-59. Disponível 
em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_panoramadacomunicaca
o2012_2013_vol04.pdf  Acesso em 07.08.2014. 

SZWARCWALD, C. L.et al. Pesquisa Nacional de Saúde no Brasil: concepção e metodologia 
de aplicação. Ciência e Saúde Coletiva , v.19, n.2, p. 333-342, 2014. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232014192.14072012   Acesso em 07.08.2014. 

 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Gestão Acadêmica 
Avenida Brasil 4036 – Prédio da Expansão do Campus - sala 210 
Manguinhos – RJ – 21040-361 - Tel: (021) 3882-9063/9033 
www.icict.fiocruz.br e www.ppgics.icict.fiocruz.br. E-mail: ppgics@icict.fiocruz.br 
 

 
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2014. 

 
Janine Cardoso 

Coordenadora  
PPGICS/ICICT/FIOCRUZ 
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ANEXO 1 - MODELO 

 

LISTA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE – MESTRADO 

 

* Para quem possui vínculo 

** Para quem não possui vínculo empregatício ou deixará o vínculo, se aprovado. 

 

ANEXO 2 - MODELO 

DECLAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

Eu, ________________________________, CPF _________________, para fins de 
seleção no processo seletivo para a turma de mestrado em Informação e Comunicação e 
Saúde do PPGICS declaro que tenho disponibilidade para realizar o curso de mestrado, 
pois:  

(    ) Não possuo vínculo empregatício. 

(    ) Caso seja selecionado, deixarei o meu atual vínculo empregatício.  

Neste caso, especificar o atual vínculo:   _________________________________________ 

_______________________, ____, de ___________________ de 20__. 

 

_______________________________ 

Assinatura do candidato 

DOCUMENTO  QUANTIDADE 

Formulário de inscrição on-line 1 via assinada 

Diploma de Graduação 1 fotocópia 

Histórico de Graduação 1 fotocópia 

Currículo Lattes 3 vias assinadas 

Documentação comprobatória do 
currículo 

1 fotocópia de cada documento (obs: 
entregar todos juntos – grampeados 
ou encadernados) 

Carta de apresentação 1 original e 3 fotocópias 

Declaração de liberação de 
superior hierárquico * 

1 original assinada 

Declaração de Disponibilidade**  1 original assinada 
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ANEXO 3 - MODELO  

 

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A CARTA DE APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

NOME: ___________________________________________________________________ 

LINHA DE PESQUISA: ______________________________________________________ 

INDICAÇÃO DE POSSÍVEIS ORIENTADORES:___________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO 4 - MODELO 

 

DECLARAÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO 

 

(Colocar em papel timbrado da instituição) 

 

De: (nome da instituição do candidato) 

Para: Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde 

 

Informamos, para fins de processo seletivo no Programa de Pós-Graduação em Informação 
e Comunicação em Saúde, que (  nome do candidato  ),  que atua no cargo de (especificar 
cargo do candidato),  no(a) (nome da instituição do candidato) possui o aval desta instituição 
para cursar o mestrado do referido Programa, sendo dispensado de suas atividades 
profissionais para cumprimento integral das exigências do curso.  

 

 

 

(Assinatura) 

Nome do superior hierárquico 

Função/ cargo  


