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CHAMADA PÚBLICA PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS   
TURMA 2016 

 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E SAÚDE – C&S 

 

Coordenação: Profa. Dra. Janine Cardoso (Laces/Icict/Fiocruz) 

                     Prof. Dr. Igor Sacramento (Laces/Icict/Fiocruz) 

 

1. Objetivos do Curso 

1.1. Geral: 

• Formar especialistas em Comunicação e Saúde, na perspectiva da garantia do direito 

universal à saúde e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

1.2. Específicos: 

• Contribuir para a consolidação do campo da Comunicação e Saúde, na perspectiva 

transdisciplinar, visando à melhoria das condições de vida e maior equidade na saúde da 

população brasileira. 

• Identificar e discutir as principais tendências da comunicação na sociedade 

contemporânea e sua influência na criação/redefinição de valores e práticas relacionadas 

com a saúde. 

• Desenvolver a capacidade de análise crítica em relação a políticas, práticas, métodos, 

técnicas e instrumentos de comunicação relacionados à saúde, considerando seus 

contextos de emergência e aplicação. 

• Estimular a reflexão sobre o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e sua 

utilização no campo da saúde, assim como sobre os processos e instâncias de mediação. 

 

2. Perfil dos alunos  

Graduados nas áreas de saúde, comunicação e afins, que atuam ou desejam atuar nas 

instituições de saúde, comunicação, movimento sociais, programas e projetos a elas 

relacionados. 
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3. Categoria  

Especialização 

 

4. Regime e Duração  

O curso terá carga horária de 380 horas. As aulas serão presenciais e ministradas de março a 

dezembro de 2016, concentradas no período de uma semana, preferencialmente, uma por mês, 

em período integral (das 9h às 17h). Algumas atividades poderão ocorrer fora deste período, 

inclusive por meio de plataformas virtuais, conforme calendário a ser informado na primeira 

semana do curso.  

A versão final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser entregue, impreterivelmente, 

até 06 de fevereiro de 2017.  

 

5. Inscrição 

As inscrições estarão abertas no período de 04 de dezembro de 2015 a 24 de janeiro de 

2016 (até às 23h59m) pelo site da Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br), seguindo os links: 

Inscrição > Presencial > Especialização >Icict> Comunicação e Saúde – 2016/Sede.  

 
Os candidatos estrangeiros deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível na 

Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br link inscrição), o qual deverá ser impresso, 

assinado, digitalizado e encaminhado, via Correio Eletrônico, juntamente com a 

documentação exigida na inscrição (esta última em formato PDF) para 

luciana.martins@icict.fiocruz.br. 

Obrigatoriamente, no campo assunto deverão constar única e exclusivamente as seguintes 

palavras: Inscrição Internacional Curso de Especialização em Comunicação e Saúde. 

Em caso de mensagens que totalizem mais de 20MB, recomendamos o desdobramento dos 

arquivos em formato PDF em duas mensagens. 

Documentação exigida para a Inscrição: 

• Formulário Eletrônico de Inscrição preenchido e assinado (referido acima); 

• Curriculum vitae atualizado; 

• Diploma e Histórico Escolar do Curso de Graduação: fotocópia autenticada e legível 

do diploma e do histórico escolar de graduação (frente e verso) no formato A4. Estes 
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documentos devem ser encaminhados com a autenticação da representação brasileira no 

país de origem do candidato.  

 

  Bolsa Hospedagem-Alimentação: comprovante de bolsa hospedagem-alimentação pelo período 

de realização do Curso ou declaração de que se manterá no curso com recursos próprios. A 

FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países. 

 

  Nota: Para que a inscrição do candidato estrangeiro seja homologada, isto é, confirmada e aceita, 

é necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período de inscrição. 

Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 

 

6. Seleção 

O processo de seleção ocorrerá no período entre 28 de janeiro e 25 de fevereiro de 2016, 

em duas etapas: 

1ª Etapa – Redação  

O candidato realizará uma redação sobre tema pertinente à área de Comunicação e Saúde, com 

base na bibliografia indicada. Esta etapa é eliminatória e a nota mínima para aprovação é 7,0 

(sete). Critérios de avaliação: conteúdo, capacidade argumentativa e competência textual 

(clareza, objetividade, coesão e coerência). A redação poderá ser redigida em português ou 

espanhol. 

O tema seguirá por e-mail, no dia 28 de janeiro. O candidato deverá confirmar o recebimento 

ou comunicar qualquer dificuldade no mesmo dia. O prazo para o envio da redação redigida é de 

24 (vinte quatro) horas, a contar do horário de envio do tema.    

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO, Inesita Soares de; CARDOSO, Janine Miranda. Comunicação e Saúde. Rio de Janeiro: 
Ed. Fiocruz, 2007.  

MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. História das teorias da comunicação. São 
Paulo: Ed. Loyola, 1999. 
 

Resultado da Redação 

O resultado será divulgado dia 15 de fevereiro de 2016, na Plataforma SIGA 

(www.sigals.fiocruz.br) e no site do ICICT (www.icict.fiocruz.br). Não serão fornecidas informações 

por telefone. 



 

 

 

Prédio da Expansão do Campus - Avenida Brasil 4036 – Sala 210 - Manguinhos 
Rio de Janeiro - CEP 21040-361 | Contatos: (55xx21) 3882 9033 / 9063 / 9037 

Site: www.icict.fiocruz.br  E.mail: gestaoacademica@icict.fiocruz.br 
4

Será permitida a revisão da correção da redação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 

divulgação do resultado. O candidato que desejar entrar com recurso deverá fazê-lo no mesmo 

prazo, pelo e-mail ces@icict.fiocruz.br. Formulário padrão será disponibilizado na Plataforma 

Siga. O candidato deverá aguardar a confirmação do recebimento do mesmo no período de 24 

horas. Após a divulgação do resultado dos recursos desta etapa, não caberá mais qualquer tipo 

de recurso no processo seletivo. 

 

2ª Etapa - Entrevista 

A agenda de entrevistas, com dia, hora e local, será divulgada no dia 19 de fevereiro de 2016.  

O candidato aprovado na primeira etapa será convocado para entrevista individual, a ser 

realizada entre os dias 22 e 24 de fevereiro de 2016.  A entrevista versará sobre a Carta de 

Apresentação, Currículo e Prova, além de outras questões que a Comissão de Seleção julgue 

pertinentes.   

Será facultada ao candidato estrangeiro a realização da entrevista por meio de chamada de vídeo 

no Skype. Se houver problemas de conexão, a entrevista será reagendada dentro do período de 

entrevistas.  

Outras informações sobre a entrevista online poderão ser obtidas pelo e-mail ces@icict.fiocruz.br. 

 

Resultado Final 

O resultado final será divulgado no dia 25 de fevereiro de 2016, na Plataforma SIGA e no site do 

ICICT (www.icict.fiocruz.br). Não serão fornecidas informações por telefone. 

 

7. Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 26 e 29 de fevereiro. 

São documentos exigidos nesta etapa: 

• Fotocópia legível do diploma e do histórico escolar de graduação (frente e verso na mesma 

folha) no formato A4. Estes documentos devem ser encaminhados com a autenticação da 

representação brasileira no país de origem do candidato. 

• Fotocópia legível do Passaporte e da folha de visto 

• Fotocópia legível da carteira de Identificação  

• Duas fotografias 3x4 com data recente. 
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Nota: As fotocópias devem ser legíveis e em papel A4 na cor branca. Todas devem ser 

apresentadas na Gestão Acadêmica junto com o documento original.  Em sua ausência, a 

fotocópia deverá ser autenticada. 

 
Observação Geral: 
 
Recomenda-se a chegada ao Brasil uma semana antes do início do Curso. 

É facultativo ao candidato efetuar a matrícula no primeiro dia de aula na Gestão Acadêmica do Icict. 

 

10. Bolsas de Estudo e Hospedagem: 

O Icict não oferece bolsas de estudo. 

A Fiocruz não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros países. 

 

11. Calendário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas Data Evento 

Inscrições 

04/12/2015 a 24/01/2016 Realização das inscrições via web  

25/01/2016 
Prazo para o envio da documentação por 

Correio Eletrônico 

Seleção 

28/01/2016 Divulgação do Tema da Redação 

29/01/2016 Envio de Redação Redigida 

15/02/2016 Divulgação do Resultado da Redação 

17/02/2016 Prazo para Envio de Recurso 

18/02/2016 Divulgação do Resultado Após Recursos 

19/02/2016 Divulgação da Agenda de Entrevistas 

22 a 24/02/2016 Realização das Entrevistas 

25/02/2016 Divulgação do Resultado Final 

Matrícula 26 e 29/02/2016 Matrícula 
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Outras informações: 

Fundação Oswaldo Cruz 

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

Gestão Acadêmica do ICICT –Av. Brasil 4036, sala 210 – Prédio da Expansão do Campus – 

Manguinhos – Rio de Janeiro  - CEP: 21040-361 

Tel.: (21) 3882.9033 

E-mail: gestaoacademica@icict.fiocruz.br 

Horário de atendimento ao público: 9h às 16h 

Homepage: http://www.icict.fiocruz.br 


