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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM 

SAÚDE  

 

CURSO DE CURTA DURAÇÃO COM ABRANGÊNCIA INTERNACIONAL 

2º SEMESTRE - 2018 

 

“EPIDEMIAS, JORNALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE” 

  

Coordenação: Drª. Katia Lerner 

                                Drª. Janine Cardoso 

 

 

Professores Convidados:  

Mónica Petracci (Universidade de Buenos Aires); José Miguel Labrín 
(Universidade de Chile); Wedencley Alves (UFJF), Elaine Rabello (UERJ), Claudia 
Malinverni (USP), Raquel Aguiar (IOC/Fiocruz) e Denise Nacif (IRR/Fiocruz)  
 

PERÍODO: 10 a 14 de setembro de 2018   
EMENTA 
 
A disciplina visa contribuir para o aprimoramento teórico-metodológico das análises das 
relações entre jornalismo e políticas públicas de saúde, a partir do estudo da produção 
noticiosa de fenômenos epidêmicos transmissíveis. Para tanto, abordará os seguintes 
tópicos: Interfaces entre comunicação, saúde e políticas públicas. Saúde e doença: 
deslocamentos contemporâneos – prevenção, risco e promoção da saúde. Jornalismo e 
Saúde: deslocamentos contemporâneos – risco e midiatização. Epidemia nas lentes 
jornalísticas: o que dizem as pesquisas?  As experiências da Influenza A-H1N1, Dengue, Febre 
Amarela Urbana e Zika. 
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CARGA HORÁRIA  
 
60 horas; 02 créditos. 
 
As aulas ocorrerão na semana de 10 a 14 de setembro, em período integral, de 9h as 17h. 
 
VAGAS 
 
Serão oferecidas até 25 (vinte e cinco) vagas.  
 
A aceitação da inscrição será feita mediante a existência de vagas. Caso o número de 
interessados exceda o de vagas oferecidas, terão prioridade: a) os alunos do PPGICS; b) os 
alunos cujo tema de pesquisa esteja vinculado de forma direta à ementa da disciplina;  
c) alunos de doutorado. 
 
 
INSCRIÇÃO 
 
As inscrições estarão abertas no período de 01 a 31 de agosto de 2018.  
 
Os candidatos deverão enviar o formulário de inscrição preenchido e assinado, e o Currículo 
Lattes para o e-mail: gestac.ppgics@icict.fiocruz.br . 
O formulário de inscrição está disponível no site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br, 
link Inscrição>Informação e Comunicação em Saúde - Icict >Inscrição) 
 Os documentos devem estar salvos em formado PDF e deve conter o nome do candidato no 
título. 
 
Observações: 

1. Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
 
 
SELEÇÃO  
 
A documentação dos candidatos será analisada pela coordenação. Serão considerados o 
currículo do candidato e a justificativa para cursar a disciplina. 
 
 
Resultado: 04 de setembro (segunda-feira), a partir das 14h, no site da Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br, link Inscrição>Informação e Comunicação em Saúde - Icict>Seleção).  
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MATRÍCULA  
 
A matrícula dos candidatos deverá ser realizada pessoalmente, nos dias 05 e 06 de setembro 
de 2018, na Gestão Acadêmica do Icict, no horário de 9h às 16h: 
 
Fundação Oswaldo Cruz 
Prédio da Expansão do Campus 
Av. Brasil 4036, Gestão Acadêmica, sala 210  
Manguinhos – RJ  
 
 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA 
 
- Para alunos do PPGICS  
ü Formulário de matrícula preenchido e assinado 

 
- Para alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu:  
ü Formulário de matrícula preenchido e assinado 
ü Original e fotocópia do RG (não é necessário autenticar) 
ü Original e fotocópia do CPF (não é necessário autenticar) 
ü Declaração de Matrícula ou Carta da coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em papel timbrado, devidamente assinada e carimbada, especificando o semestre 
letivo e o curso. 

ü Uma foto 3X4 
 


