
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 
PPGICS – ICICT / FIOCRUZ 

 
CHAMADA EXTRAORDINÁRIA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2014 

CURSO DE DOUTORADO NO PROGRAMA FIOCRUZ –CAPES  
DE APOIO AO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA 

DOUTORADO PPGICS/BSM 
Candidatos Brasileiros e Estrangeiros Residentes no  Brasil  

 
A Comissão 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 
Extraordinária para o Doutorado no âmbito do Programa Fiocruz-Capes de apoio ao 
Plano Brasil Sem Miséria (BSM). 

 
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, articulado aos objetivos do Programa Fiocruz-Capes 
de apoio ao Plano Brasil Sem Miséria, constitui referência básica para a avaliação das 
candidaturas. 

O Curso de Doutorado tem por objetivo a formação científica e cultural aprofundada 
para a condução de pesquisas originais nos campos da informação e comunicação em 
saúde, bem como para a docência no ensino superior e pós-graduação. 

Nesta Chamada, objetiva-se ainda: i) fornecer conhecimentos e instrumental teórico-
prático para o desenvolvimento de projetos de pesquisa que articulem as metodologias 
e as tecnologias de informação e comunicação em saúde ao reconhecimento dos 
determinantes socioeconômicos e ambientais do processo saúde-doença; ii) gerar 
conhecimentos no campo da informação e comunicação em saúde voltados para a 
mitigação da miséria no Brasil. 

Poderão se candidatar ao processo de seleção para o Curso de Doutorado os 
portadores de título de mestre obtido em instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação.  
 
2 – DAS VAGAS  

2.1– O Programa disponibilizará 6 vagas no curso de doutorado para projetos 
vinculados ao Convênio Fiocruz-Capes de apoio ao Plano Brasil sem Miséria, assim 
distribuídas: 



1 (uma) vaga para projeto voltado para a informação acerca dos acidentes por animais 
peçonhentos, observando que este tipo de agravo foi considerado pela OMS como 
uma doença negligenciada, que acomete principalmente populações de baixa renda, 
baixa escolaridade, como as privilegiadas pelo Brasil sem Miséria. A vaga está 
vinculada aos projetos de pesquisa Controle e manejo de escorpiões no Estado do 
Rio de Janeiro: da pesquisa a prevenção e redução d o risco de acidentes  e 
Acompanhamento dos acidentes ofídicos no Brasil , coordenados pela professora 
Rosany Bochner – Linha de pesquisa Informação, Comunicação e Inovação em 
Saúde.  

1 (uma) vaga para projeto que focalize a utilização da informação dos sistemas de 
informação em saúde, Censo 2010 e inquéritos populacionais para análise das 
condições de saúde dos idosos que vivam em domicílios em condições de miséria, 
assim como dos idosos inseridos no Programa de Transferência de Renda BPC 
(Beneficio de Prestação Continuada). A vaga está vinculada ao projeto de 
pesquisa Estudo e Pesquisa sobre a Saúde da Pessoa Idosa , financiado pelo 
Fundo Nacional de Saúde, e coordenado pela professora Dalia Romero Montilla - 
Linha de pesquisa Informação, Comunicação e Inovação em Saúde. 

1 (uma) vaga para projeto que estude a distribuição das chamadas doenças 
perpetuadoras da miséria (DPM). Segundo o Ministério da Saúde as DPM 
caracterizam-se por "agravar a exclusão social e prejudicar a inserção de pessoas no 
mercado de trabalho". Para além dos clássicos indicadores socioeconômicos, a 
investigação deverá ser direcionada para a construção de novos indicadores de 
pobreza e miséria, relacionados a estas doenças, de modo que se possa apontar 
áreas e grupos mais vulneráveis ou com baixa resiliência. A vaga está vinculada ao 
projeto de pesquisa Estudo das relações entre clima, ambiente e saúde: Aspectos 
conceituais e metodológicos , coordenado pelo professor Christovam Barcellos – 
Linha de pesquisa Informação, Comunicação e Inovação em Saúde.  

2 (duas) vagas para projetos de doutorado que estudem as relações entre o BSM, os 
atores, discursos e saberes no campo da saúde, meio ambiente, políticas públicas e 
os processos de produção, circulação e apropriação de informações na Internet, 
marketing, propaganda, dispositivos móveis como celulares, smartphones e tablets. As 
vagas estão assim distribuídas: 

• 1 (uma) no âmbito do projeto de pesquisa Hibridação no Trabalho Científico: 
as pesquisas sobre doenças infecciosas no Brasil , coordenado pelo 
professor Carlos José Saldanha Machado, e vinculado à linha de pesquisa 
Informação, Comunicação e Inovação em Saúde, prioriza a avaliação do 
acesso e entendimento da informação científica por população contemplada 
pelo BSM, circunvizinha a Unidades de Conservação, onde o equilíbrio entre 
saúde e meio ambiente é fundamental para a construção de uma sociedade 
sustentável. 
 

• 1 (uma) no escopo do projeto de pesquisa Internet, Saúde e Sociedade , 
coordenado pelo professor André Pereira Neto, vinculado à linha de pesquisa 
Informação, Comunicação e Mediações em Saúde, voltado para a análise de 
produtos de comunicação oferecidos via Internet à população por algum (s) 
programa(s) ou iniciativa(s) do BSM, articulando a transparência da 
administração pública com a democratização de conhecimentos e informações. 

01 (uma) vaga para projeto de doutorado interessado em investigar as redes sociais 
no desenvolvimento de atividades de pesquisa e educação relacionadas ao Programa 
Brasil sem Miséria. As vagas estão vinculadas ao projeto Redes Sociais na Saúde , 



coordenado pelo professor Nilton Bahlis dos Santos - Linha de pesquisa Informação, 
Comunicação e Inovação em Saúde. 
 
3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.1 – As inscrições serão realizadas no período de 09 de setembro de 2013 a 07 de 
novembro de 2013 , para ingresso na turma de doutorado 2014, pelo site da 
Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br), seguindo os links: inscrição > Informação e 
Comunicação em Saúde – ICICT > Iniciar inscrição> Curso: Informação e 
Comunicação em Saúde – Doutorado. 

O interessado deverá preencher o Formulário eletrônico de inscrição on-line , 
imprimi-lo, assiná-lo e anexar ao mesmo os documentos exigidos.  

No preenchimento do formulário de inscrição on-line, o candidato deve assinalar  a 
área de concentração do curso, a linha de pesquisa à qual deseja se filiar e o nome do 
orientador. Não é necessário preencher  os seguintes campos: “Ordem de 
Preferência” [quanto à orientação], “Plano de Trabalho” e “Resumo”.  

3.2 – Documentos exigidos: 

• Formulário de inscrição on-line preenchido e impresso; 

• Fotocópia do diploma de graduação; 

• Fotocópia do diploma de mestrado; 

• Currículum criado na Plataforma Lattes do CNPq (http://www.cnpq.br), 
completo, atualizado e impresso em 04 (quatro) vias, assinadas pelo candidato. 
Para a impressão, o candidato deve entrar no módulo de atualização on line do 
curriculum 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 da candidatura, na qual o candidato deverá: i) justificar 
o interesse pelo Curso de Doutorado em Informação e Comunicação em Saúde 
– BSM correlacionando-o com sua trajetória acadêmica e profissional; ii) indicar 
a vaga pretendida, orientador, projeto e linha de pesquisa do PPGICS, 
conforme item 2.1 desta Chamada Pública; iii) indicar a disponibilidade de 
tempo para cumprimento das exigências do curso; iv) apresentar outras 
informações que julgue relevantes para a avaliação de sua candidatura. 

A carta deve ter tamanho mínimo de 03 laudas e máximo de 05 laudas, utilizar 
fonte corpo 12, espaço entrelinhas 1,5 (sem espaçamento duplo entre 
parágrafos). O candidato deve enviar 01 (uma) impressão original assinada e 
04 (quatro) fotocópias. 

• Declaração de superior hierárquico, caso o candidato mantenha vínculo 
profissional, explicitando a anuência da instituição e a liberação de carga 
horária para o cumprimento das exigências do curso. Enviar 01 (uma) 
impressão original assinada. Modelo em anexo a esta chamada pública. 

• Declaração de Disponibilidade, caso o candidato não possua vínculo 
profissional ou pretenda deixar o vínculo atual após o início do curso. Enviar 01 
(uma) impressão original assinada. Modelo em anexo a esta chamada pública. 



• Projeto de pesquisa com no máximo 15 laudas (excluídas a capa, folha de 
rosto), em fonte corpo 12, espaço entrelinhas 1,5 (sem espaçamento duplo 
entre parágrafos) que contemple os seguintes itens: 

 
� Título 
� Introdução (apresentação objetiva do tema e sua convergência com 

uma das linhas de pesquisa do PPGICS e com a vaga pretendida; 
definição do objeto de pesquisa; problemática) 

� Justificativa (pertinência e relevância do tema para a área da 
Informação e Comunicação em Saúde e para o Programa Fiocruz-
Capes de apoio ao Plano Brasil Sem Miséria – BSM; viabilidade da 
proposta); 

� Referencial Teórico (linhas teóricas de abordagem da temática 
selecionada) 

� Objetivos (enumeração dos objetivos gerais e específicos da pesquisa); 
� Abordagem Metodológica (especificação da metodologia a ser adotada 

para atingir os objetivos propostos); 
� Resultados Esperados no âmbito do Plano Brasil Miséria (produtos e/ou 

ações que o projeto pretende gerar para o BSM, como quadros 
analíticos, propostas de aplicação de tecnologias, proposição de índices 
de avaliação, conforme Anexo 1 – Documento VPEIC/Fiocruz. 

� Bibliografia (bibliografia básica acerca do tema, de acordo com as 
normas da ABNT). 

 
O Projeto deve ser entregue em 04 vias assinadas pelo candidato. 

3.2.1 – Ao inscrever-se no Siga e enviar os documentos para a seleção, o candidato 
estará reconhecendo que aceita as normas estabelecidas nesta chamada para 
seleção pública. 

3.2.2 – Não serão aceitos candidatos com interesses acadêmicos não relacionados às 
vagas disponibilizadas, como expresso no item 2.1. 

3.3 – Poderão inscrever-se candidatos portadores de diploma ou ata de defesa de 
dissertação de curso de Mestrado, reconhecido pelo Ministério da Educação. Não 
serão aceitos candidatos com defesa ainda não realizada, mesmo que ela esteja 
marcada com data prevista anterior ao início do curso. 

3.4 – 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 08 de 
novembro de 2013 , no seguinte endereço: 
 
Fundação Oswaldo Cruz 
Prédio da Expansão do Campus 
Av. Brasil 4036 , Gestão Acadêmica, sala 210 
Manguinhos – RJ – CEP: 21040-361 
 
3.5 – O candidato deverá incluir na capa ou envelope  da documentação “Processo 
Seletivo Doutorado PPGICS/BSM-2014”, assim como a vaga pretendida, orientador, 
projeto e linha de pesquisa do PPGICS, conforme item 2.1 desta Chamada. 

3.6 – Os candidatos que enviarem seu material pelo correio só terão homologadas 
suas inscrições que tenham data de envio até o dia 08 de novembro de 2013 e que 
chegarem efetivamente à secretaria acadêmica até o dia 14 de novembro de 
2013. 

 



3.7 – 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 da candidatura ocorrerá mediante análise da documentação enviada 
conforme as exigências do edital 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 05 (cinco) etapas. 

A primeira, eliminatória e classificatória, sob a responsabilidade da Comissão de 
Seleção, consiste na análise da carta de apresentação da candidatura, do projeto de 
pesquisa e do currículo. Na carta, será considerada a clareza na apresentação dos 
argumentos e a inserção do objeto/problema no escopo desta Chamada Pública. O 
projeto, além dos critérios acima, também será avaliado quanto à originalidade, o 
potencial para pesquisa interdisciplinar, a correção formal e a viabilidade de execução. 
Na análise do currículo serão consideradas a consistência e coerência do percurso 
acadêmico e científico do candidato, tendo como referência a linha de pesquisa 
pretendida e o tema e objeto de estudo enunciados no projeto. A cada um dos 
documentos serão atribuídos valores de 0 (zero) a 10 (dez) e a nota mínima para 
aprovação será 7 (sete). 

A segunda, eliminatória e classificatória, sob a responsabilidade do professor 
responsável pela vaga pretendida pelo candidato, avaliará a pertinência da proposta 
de investigação à luz do projeto de pesquisa ao qual ficará vinculada. Serão atribuídos 
valores de 0 (zero) a 10 (dez) e a nota mínima para aprovação será 7 (sete). 

Na terceira etapa, etapa eliminatória e classificatória, consiste na apresentação e 
defesa do projeto para a comissão examinadora e o orientador pretendido. Na 
arguição, poderão ser incluídas questões relativas ao percurso acadêmico-científico do 
candidato, com base no currículo apresentado. O candidato terá 15 minutos para 
apresentação e poderá optar pela utilização de recursos audiovisuais. Caso utilize 
power-point ou outro recurso equivalente, deverá trazer o arquivo nas mídias CD-Rom 
e Pen-drive. Serão atribuídos valores de 0 (zero) a 10 (dez) e a nota mínima para 
aprovação será 7 (sete). 

A quarta etapa, classificatória, os candidatos realizarão o Teste de Aptidão de língua 
estrangeira, baseado na compreensão de textos na língua inglesa, com 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 do teste de aptidão da língua inglesa os candidatos 
que apresentarem um dos seguintes certificados: TOEFL, com pontuação 70 
e dentro do prazo de validade de dois anos; Michigan (ECCE, MTELP, ECP) 
ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). 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.  



 
A quinta etapa, eliminatória, consiste na apreciação do projeto pela Comissão Especial 
Avaliadora do Convênio Fiocruz/Capes-Brasil sem Miséria, constituída pela Vice-
Presidência de Ensino da Fundação Oswaldo Cruz. 
 
4.3 – O resultado do processo seletivo será a média final ponderada das notas obtidas 
pelo candidato, com os seguintes pesos: 
- Carta de apresentação – peso 1 (um) 
- Projeto de pesquisa e currículo – peso 4 (quatro) 
- Prova de Inglês – peso 1 (um) 
- Apresentação e defesa do projeto – peso 4 (quatro) 
 
4.4 – Os candidatos concorrerão a uma das seis vagas relacionadas no item 2.1, cada 
qual correspondendo a um perfil específico. Serão selecionados para o Programa os 
candidatos que obtiverem a maior nota para cada perfil, 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 Gestão Acadêmica. 

5 – DA MATRÍCULA E INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS 

5.1 – Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula em fevereiro de 2014. A 
inscrição em disciplinas será realizada em março. 

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); 

b) Original do diploma de mestrado reconhecido pelo Ministério da Educação ou ata de 
defesa da dissertação (para conferência com a cópia enviada no processo seletivo); 

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

d) Fotocópia do comprovante de residência; 

e) Duas fotos 3X4. 

 



6 – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPAS  DATA  EVENTO LOCAL  

INSCRIÇÕES 

 
De 09/09/2013 

(segunda-feira)  
a  

07/11/13  
(quinta-feira)  
(às 23h59m) 

 

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

Até 08/11/2013 

(sexta-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. 

   

19/11/2013 

(terça-feira) 

 

Resultado da Homologação  

- Divulgação das inscrições 
homologadas. 

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

Gestão Acadêmica 

SELEÇÃO 

05/12/2013 

(quinta-feira) 

 

Resultado da 1ª e 2ª Etapas:  

- Nota da carta de apresentação da 
candidatura, do projeto e currículo. 

- Nota do professor responsável 
pela vaga pretendida pelo 
candidato. 

- Convocação para apresentação do 
projeto. 

www.sigass.fiocruz.br 

e www.ppgics.icict.fiocruz.br 

Gestão acadêmica 

 

09 a 11/12/2013 

(segunda-feira a 
quarta-feira) 

Apresentação de Projetos 

 

Gestão acadêmica – Prédio 
da Expansão do campus 
Fiocruz (dirigir-se à sala 210) 

13/12/2013 

(sexta-feira) 

Resultado da 3ª Etapa: 

- Nota da apresentação do projeto. 

- Convocação para o teste de 
aptidão de língua estrangeira. 

www.sigass.fiocruz.br 

e www.ppgics.icict.fiocruz.br 

Gestão acadêmica 

 

17/12/2013  

(terça-feira) 
Teste de Aptidão de língua 
estrangeira 

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

Até 10/01/2014 

(sexta-feira) 

Resultado da 4ª e 5ª Etapa: 

- Nota do teste de aptidão de língua 
estrangeira. 

- Parecer da Comissão Especial 
Avaliadora do Convênio Fiocruz/ 
Capes–Brasil sem Miséria  

RESULTADO FINAL  

www.sigass.fiocruz.br 

e www.ppgics.icict.fiocruz.br 

Gestão acadêmica 

 

 



7 – BOLSAS DE ESTUDO E HOSPEDAGEM 

As bolsas de Doutorado da cota especial do Programa Fiocruz/Capes-Brasil sem 
Miséria têm o objetivo de apoiar projetos cuja temática de investigação aborde um ou 
mais dos problemas relacionados ao público-alvo do Plano Brasil sem Miséria. Os 
candidatos aprovados nesta Chamada de Seleção terão seus projetos submetidos à 
apreciação da Comissão Especial Avaliadora do Convênio Fiocruz/Capes–Brasil sem 
Miséria (constituída pela Vice-Presidência de Ensino da Fundação Oswaldo Cruz) a 
fim de que seja avaliada a inserção dos seus objetivos, metodologias e resultados 
esperados nos eixos de intervenção propostos pelo Plano. Após a aprovação do 
projeto pela Comissão Avaliadora, o candidato poderá ser contemplado com bolsas de 
estudo em nível de doutorado com duração de quatro anos da cota especial do 
convênio Fiocruz/Capes-Brasil sem Miséria. 

Candidatos que não têm direito a receber bolsas de estudo segundo os critérios da 
Capes ou que optem por não recebê-las poderão participar da presente seleção e 
cursar o programa de doutorado, no contexto do Convênio Fiocruz/Capes–Brasil sem 
Miséria, sem receber bolsas de estudo. 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) O profissional a ser formado pelo doutorado terá o título de Doutor 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 Deliberativa do 
Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação.  

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

Gestão Acadêmica 

Avenida Brasil 4036 – Prédio da Expansão do Campus - sala 210 

Manguinhos – RJ – 21040-361 - Tel: (021) 3882-9033/9063 

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

E-mail: ppgics@icict.fiocruz.br  

 

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2013. 

Janine Cardoso 

Coordenadora PPGICS 

ICICT/FIOCRUZ 










