CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA EM SAÚDE
RESULTADO FINAL POR ORDEM ALFABÉTICA
CANDIDATOS APROVADOS

NOME
Alan Lopes de Oliveira
Aparecida Dantas de Almeida Medeiros
Arthur Phillipe Cremonez da Silva Vianna
Bianca de Láia Vicentini
Carlos Dornels Freire de Souza

Débora Damasceno Silva
Fabiana Gomes de Azevedo
Gustavo Magro Krüger
Janine Nascimento dos Santos
Leandro Siqueira de Souza
Marcio Santana dos Santos
Mariana Ceci de França e Silva
Pedro Ribeiro Botti
Rebeca Lara Rosa Carvalho
Sebastião Junior dos Santos

Matrícula
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período entre 07 a 11 de abril de 2022, mediante a
entrega na Secretaria Acadêmica do Icict de todos os documentos exigidos, listados abaixo.


Fotocópia e original legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha).
Os candidatos que ainda não possuem Diploma de Graduação deverão apresentar declaração de conclusão
de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e
assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período de 02 anos anteriores à data de
divulgação do presente documento. Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em que
também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua publicação no Diário Oficial da
União;
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No caso do candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar cópia autenticada de
seu diploma devidamente revalidado no Brasil.
O aluno que ainda não tiver realizado a colação de grau no período previsto para matrícula, divulgado na
Chamada do Curso, poderá realizar uma matrícula provisória mediante uma declaração da Instituição que
indique a finalização dos créditos, a entrega do trabalho de Conclusão de Curso e a data prevista para a
colação de grau.


Fotocópia e original legível da Carteira de Identidade em que conste o campo naturalidade (frente e
verso);



Fotocópia e original legível do CPF (frente e verso), caso não conste na Identidade;



Duas fotos 3x4 recente;



Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao diploma de
graduação.

Disposições Específicas:

1. Candidatos que residam fora do Município do Rio de Janeiro deverão enviar sua documentação
de matrícula por SEDEX. Os documentos enviados por SEDEX, de acordo com a Lei nº 13.726,
de 06 de outubro de 2018, art IV § 2º, a veracidade dos documentos será comprovada mediante
declaração escrita e assinada pelo candidato. O modelo está em anexo à esta chamada pública.
2. As fotocópias devem ser em papel A4 na cor branca e todas serão conferidas pela Secretaria
Acadêmica.

Titulação
O Icict outorgará Certificado de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização, aos alunos que
cumprirem os requisitos do Regulamento dos Cursos Lato Sensu do Icict.
O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos concluintes após a apresentação pelo
interessado do Diploma de Graduação ou de Curso Superior devidamente reconhecido pelo MEC.

Bolsas de Estudo e Hospedagem
O Icict não oferece bolsas de estudo.
A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países.

Início das aulas: 18 de abril de 2022
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
(Lembrando que esta declaração deve ser feita de forma manuscrita)

Eu (Nome do Declarante), nacionalidade (xxxxxxx), (estado civil), nascido(a) em (xx/xx/xx) inscrito(a) no CPF
sob o nº (xxx.xxx.xxx-xx) e RG nº (xxxxxxxx-x – Órgão Expedidor/Estado), expedida em (xx/xx/xxxx) declaro
que as informações e os documentos em papel digitalizados apresentados para fins de matrícula no Curso de
Especialização em Informação Científica e Tecnológica em Saúde, do Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde / FIOCRUZSÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS
RESPECTIVOS ORIGINAIS.
E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

(Cidade), (dia) de (mês) de (ano).

Assinatura do Candidato
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