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FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CURSO
(classe 2018)

I. IDENTIFICAÇÃO

1. Instituição: Fundação Oswaldo Cruz

2. Curso: Acesso à Informação Científica e Tecnológica em Saúde

3. Unidade Responsável: ICICT

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

Endereço: Av. Brasil, 4.365 – Pavilhão Haity Moussatché.

Cep: 21040-900

Tel. (21) 3865-3235/3253 Fax: 2270-2668

Diretor: Rodrigo Murtinho de Martinez Torres – rodrigo.murtinho@icict.fiocruz.br 

  Vice-Diretor de Ensino: Christovam Barcellos – christovam.barcellos@icict.fiocruz.br 

Assistente de Ensino: Rosane Abdala Lins – rosane.abdala@icict.fiocruz.br

Coordenadora do Curso: Luciana Danielli de Araujo – luciana.danielli@icict.fiocruz.br  

Titulação do Coordenador: Especialista em História do Brasil Pós-30 

Comissão de Ensino

Christovam Barcellos 

Rosane Abdala Lins

Katia Lerner

Maria Cristina Soares Guimarães

Janine Miranda Cardoso 

Luciana Martins de Barros Caamanõ

Mônica Avelar Figueiredo Mafra Magalhães

Euclydes Etienne Miranda Arreguy

Gestão Acadêmica

Luciana Martins de Barros Caamanõ – Chefe da Gestão Acadêmica

Marcos de Oliveira Lopes

Karla Maria Juliano 

Tônia A Cenzi Rego
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Corpo Docente

Augusto Vinhaes Barbosa – Especialista em Análise de Sistemas

Aline da Silva Alves – Mestre em Informática

Aldo Lucio Pontes Moura – Mestre em Design

Carolina Sacramento – Mestre em Informática

Claudete Fernandes Queiroz – Mestre em História, Políticas e Bens Culturais

Juliana Gonçalves dos Reis – Especialista em Informação Científica e Tecnológica em Saúde

Leonardo Simonini de Oliveira – Graduado em Análise de Sistemas

Luciana Danielli de Araujo - Especialista em História do Brasil Pós-30

Maria de Fátima Moreira Martins – Mestre em Ciência da Informação

Valéria Machado da Costa – Doutora em Informática na Educação

Vania Guerra da Silva – Especialista Informação Científica e Tecnológica em Saúde

Viviane Oliveira – Doutora em Ciências

4. Período de realização do curso: de 10/09/2018 a 29/10/2018

5.Carga Horária: 72 horas

6. Categoria: 

(   ) Especialização 

(   ) Atualização 

( x ) Qualificação

7. Perfil  dos  alunos  em  potencial: Pesquisadores,  estudantes  e  profissionais  que  atuem  em

atividades de desenvolvimento e apoio à pesquisa em ciência e tecnologia na área da saúde.

8. Número de Vagas: 20 vagas

9. Curso oferecido no ICICT pela:

(   ) 1a vez (   ) 2a vez (   ) 3a vez (   ) 4a vez (  X ) 5a vez ou mais

 

II. OBJETIVOS

GERAL

 Apresentar  aos  profissionais  da  área  de  informação,  diferentes  fontes  de  informação

científica e tecnológica em saúde, bem como parte do universo de ferramentas disponíveis

para  o  acesso  a  estas  fontes,  incluindo  a  contribuição  da  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação na exploração destes recursos.

ESPECÍFICOS

 Apresentar uma visão atual da biblioteca como fonte de informação científica e tecnológica;
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 Capacitar  os alunos no acesso às bases de dados  especializadas  da área de informação

científica e tecnológica;

 Demonstrar  o  potencial  e  a  utilização  de  algumas  das  novas  tecnologias  da  informação

voltadas para o trabalho na área de Informação Científica e Tecnológica em Saúde.

III. NORMAS REGULAMENTADORAS DO CURSO

O curso,  na modalidade semi-presencial fundamenta-se no REGULAMENTO DE ENSINO DO ICICT,

homologado pelo Conselho de Dirigentes do ICICT, em 28 de novembro de 2011, .

 Frequência

Nas disciplinas  presenciais será  obrigatória  a  frequência  mínima de 75% das horas-aula do

curso, sendo reprovado o aluno que, independente do aproveitamento obtido, não atingir o percentual

de frequência exigido.  A frequência do aluno será registrada em pauta de frequência, manuseada pelo

professor  responsável.  O  estrito  cumprimento  do  horário  das  aulas  será  objeto  de  avaliação  de

desempenho dos alunos. 

Nas disciplinas à distância a frequência é dada quando o aluno consulta o conteúdo realiza as atividades

propostas nas disciplinas. 

 Aproveitamento

O aproveitamento acadêmico de cada disciplina será expresso por meio de conceitos, considerando-se o

conceito C o mínimo para aprovação, como define o Regimento de Ensino da Fundação Oswaldo Cruz:

A – Excelente (equivalente a notas entre 9 e 10)

B – Bom (equivalente a notas entre 7,5 e 8,9)

C – Regular (equivalente a notas entre 6 e 7,4)

D – Insuficiente (equivalente a notas entre 0 e 5,9)

Os parâmetros dae aproveitamento contemplarão três componentes:
• Trabalhos de grupo (valor global 60%). Prevê-se que o trabalho final do curso seja de grupo e

assuma o caráter de um projeto de intervenção consistente do ponto de vista teórico-prático e
institucionalmente relevante.

• Avaliação contínua: interesse, participação nas aulas, relevância das intervenções, etc. (20%).
• Trabalho/os individuais na disciplina a distância (valor global de 20%)

O aproveitamento de cada disciplina será expresso por meio de conceitos, considerando-se o conceito C

o mínimo para aprovação, como define o regimento de ensino da Fundação Oswaldo Cruz.

 Avaliação (sugestão)

A avaliação é um instrumento fundamental para o aprimoramento contínuo do Curso. Ela implica em

reflexão, em compromisso, em críticas construtivas e propositivas. Mais que apontar lacunas e equívocos,

é prioridade propor alternativas para solução. A prática da avaliação deve envolver os corpos discente e

docente, e a Coordenação do Curso, em um esforço conjunto de superação e transformação. O respeito,
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empenho,  compromisso,  seriedade,  participação  e  solidariedade  são  ingredientes  essenciais  para  a

avaliação, que será realizada ao final do curso, por meio de formulários apropriados.

IV. MODELO PEDAGÓGICO

PROGRAMA DO CURSO

 TÓPICOS ESPECIAIS EM ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Competências e Habilidades  :  

 Conhecer  as  formas  de  organização,  preservação  e  disponibilização  dos  acervo

bibliográficos;

 Conhecer a Biblioteca como fonte de recursos de informação;

 Utilizar os serviços oferecidos pelas Bibliotecas;

 Identificar os elementos contidos nas referências e citações.

C  onteúdo Programático:  

 Ciência e suas métricas: Bibliometria, Cientometria,  Informetria e Métricas Alternativas;
 Indicadores sociais e redes sociais em C&T;

 História Social do conhecimento  

 Os recursos educacionais abertos no acesso à informação científica em saúde (EAD).

 USO DA INFORMAÇÃO

Competências e Habilidades  :  

 Utilizar os atuais recursos de informática e de telecomunicação no trabalho em saúde e

no próprio aprendizado;

 Identificar o uso potencial da informática na saúde;

 Utilizar aplicativos básicos em sua área de trabalho; e

 Utilizar as novas tecnologias na busca e troca de informações, visando o gerenciamento

de sua própria educação continuada.

Conteúdo Programático:

 Busca de Informação na Internet; 

 Normalização bibliográfica e gerenciadores de referências;

 Funcionalidades Web 2.0.

  ACESSO ÀS FONTES DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE ATRAVÉS DA WEB

Competências e Habilidades:

 Identificar e utilizar as fontes especializadas na área das Ciências da Saúde; 

 Elaborar busca bibliográfica na Web.

C  onteúdo Programático:  
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 Estudos de revisão de literatura: conceitos e passos para sua realização;

 A Arte de Pesquisar: estratégias de busca e fontes de informação (BIREME, Portal Capes,

etc.);

 Acesso Aberto;

 Repositórios Institucionais e Temáticos;

 Usabilidade na Web;

 Acessibilidade Web.

V. REGIME ESCOLAR

Com duração de 09 (nove) semanas, o curso será realizado sempre as segundas-feiras, das 8:00 às

17:00 h, bem como atividades à distância.

VI. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

Inscrição

As inscrições estarão abertas no período entre 09 de julho a 15 de agosto de 2018 (até às 23h59m)

pelo site  da Plataforma SIGA (www.sigaeps.fiocruz.br),  seguindo os  links:  Inscrição > Unidade –

Instituto  de  Comunicação  e  Informação  Científica  e  Tecnológica  em  Saúde  -  Icict   >

Qualificação em Acesso à Informação Científica e Tecnológica em Saúde - 2018. O candidato

interessado deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível na Plataforma SIGAEPS, o

qual deverá ser impresso, assinado e entregue pessoalmente na Gestão Acadêmica do Icict, até o dia 16

de agosto de 2018, juntamente com a documentação listada abaixo: 

 Formulário Eletrônico de Inscrição (informado acima);

 Curriculum Vitae; 

 Carta de Liberação da Instituição na qual está vinculado, expressando o interesse em que o

profissional curse a Qualificação em Acesso à Informação Científica e Tecnológica em Saúde - 2018

e  liberando-o  para  o  comparecimento  às  aulas  ou  Declaração de Disponibilidade,  caso  o

candidato não possua vínculo profissional. (Anexo 1)

NOTA:

1. Todos os campos do formulário eletrônico de inscrição são de preenchimento obrigatório.

2. O Icict/Fiocruz não se responsabilizará por inscrição via internet não recebidas por motivos de
ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,  congestionamentos  de  linhas  de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos
dados.

3. O candidato, ao enviar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela veracidade de todas
as informações postadas.
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4. É  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  a  divulgação  das  inscrições
homologadas  e  não-homologadas.  Entende-se  por  inscrição  homologada  aquela  que,  após
analisada, está em conformidade com os documentos exigidos nesta Chamada Pública.

5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de comunicados referentes a
este processo seletivo no site da Plataforma SIGAEPS (www.sigaeps.fiocruz.br) link Inscrição.

6. Somente será possível imprimir o Formulário Eletrônico de Inscrição até o último dia de inscrição.
O Sistema fecha à 23:59 do dia 15/08/2018, após esse horário não é mais possível imprimir o
mesmo. 

7. Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a entrega na Gestão Acadêmica do Icict
de  toda  a  documentação  exigida  seja  até  o  dia  16/08/2018.  Inscrições  com  documentação
incompleta ou entregue após o dia 16/08/2018 não serão aceitas. Será disponibilizada no SIGA
(link inscrição) a relação com os nomes dos candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não
serão fornecidas informações por telefone.

8. Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam as
razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado.

9. As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca.

Observação final:

Os documentos dos candidatos selecionados estarão à disposição, na Gestão Acadêmica, por um período

de 60 (sessenta) dias, a partir da divulgação do resultado final do processo de seleção. Após este prazo

os mesmos serão inutilizados.

Seleção

O processo de seleção ocorrerá no período entre  20 a 23 de agosto de 2018 e dela constará de

análise do Currículo Lattes e da carta de liberação e pela heterogeneidade da composição da turma pela

área de atuação. 

Resultado Final da Seleção:

O  resultado  será  divulgado  dia  24  de  agosto  de  2018, divulgado  na  Plataforma  SIGA

(www.sigaeps.fiocruz.br)  e  no  site  do  Icict  (www.icict.fiocruz.br)  a  partir  das  14horas.  Não  serão

fornecidas informações por telefone.

Recurso: 

Os candidatos que desejarem entrar com recurso deverão fazê-lo nos dias 27 e 28 de agosto pelo e-mail

gestaoacademica@icict.fiocruz.br. O formulário específico para este procedimento está disponível ao final

desta Chamada (Anexo 2).

Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou qualquer outro e-mail que não seja a disponibilizado

para esse fim, ou ainda, fora do prazo.

A resposta aos recursos será publicada na Plataforma SIGA (www.sigaeps.fiocruz.br). 
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Em nenhuma hipótese  será  aceito  pedido  de  reconsideração  da  decisão  tomada  pela  Comissão  de

Seleção em relação ao recurso.

Observação:

Os documentos dos candidatos não selecionados estarão à disposição, na Gestão Acadêmica, por um

período de 60 (sessenta) dias, a partir da divulgação do resultado final do processo de seleção. Após este

prazo os mesmos serão inutilizados.

Matrícula

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período entre 27 a 30 de agosto de 2018,

mediante a entrega na Gestão Acadêmica do Icict de todos os documentos exigidos, listados abaixo. 

 Original e fotocópia legível do certificado de escolaridade* (frente e verso) devidamente carimbado

e assinado; 

 Original e fotocópia legível da Carteira de Identidade em que conste o campo naturalidade (frente

e verso).

 Original e fotocópia legível do CPF (frente e verso), caso não conste na Identidade; 

 01 fotos 3x4 recente. (Não será aceita foto digitalizada)

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

certificado de escolaridade.

*Escolaridade mínima exigida: ensino médio

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca e todas serão conferidas pela

Gestão Acadêmica.

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.

Normas Gerais:

 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento do formulário

eletrônico de inscrição ou por prestação de declaração falsa;

 A inscrição  neste  Curso  expressa  a  concordância  do  candidato  com os  termos  da  presente

Chamada Pública;

 O curso não se obriga a preencher todas as vagas;

 Casos omissos serão avaliados pela Coordenação do curso;
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 O Icict/Fiocruz  se  reserva no direito  de  corrigir  eventuais  erros  materiais  neste  instrumento

podendo ainda efetuar alterações nesta Chamada Pública.

CALENDAÁ RIO DO PROCESSO SELETIVO NO ANO DE 2018

Etapas Data Evento

Inscrições

09 de julho a 15 de agosto Realização das inscrições via web 

16 de  agosto Entrega da documentação na Gestão acadêmica

Seleção
20 a 23 de agosto Análise da documentação

24 de agosto Divulgação do Resultado Final nos sites

Matrícula 27 a 30 de agosto Matrícula

Início do curso: 10 de setembro de 2018 Término do curso: 29 de outubro de 2018

CALENDÁRIO DO CURSO 

DATA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA PROFESSOR(A)
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ORGANIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO

10 SET 
(MANHÃ) 

SEMINÁRIO (EVENTO) 4h Colegiado de 
Professores
Programação Especial

10 SET 
(TARDE)

História Social do 
conhecimento

4h Fátima Martins

17 SET 
(MANHÃ)

Funcionalidades Web 
2.0

4h Leonardo Simonini

17 SET 
(TARDE)

Estudos de revisão de 
literatura: conceitos e 
passos para sua 
realização

4h Fátima Martins

24 SET 
(MANHÃ)

Os recursos 
educacionais abertos 
nas bibliotecas (EAD)

6h (a disciplina abre 
no dia 24 de 
setembro e se 
encerra no dia 14 de
outubro)

Claudete Queiroz e 
Valéria Machado da 
Costa 

USO DA 
INFORMAÇÃO

24 SET 
(TARDE)

A Arte de Pesquisar I: 
estratégias de busca e 
fontes de informação

4h Luciana Danielli 

01 OUT 
(MANHÃ) Estudos métricos I: 

uma abordagem 
prática

4h Juliana Reis

01 OUT 
(TARDE)

A Arte de Pesquisar II: 
estratégias de busca e 
fontes de informação

4h Claudete Queiroz

ACESSO

08 OUT 
(MANHÃ)

Normalização 
bibliográfica e 
gerenciadores de 
referências

4h Leonardo Simonini

08 OUT 
(TARDE) 

Repositórios 
Institucionais e 
Temáticos

4h Aline Alves e 
Claudete Queiroz

15 OUT 
(MANHÃ)

Acesso Aberto 4h Viviane Veiga

15 OUT 
(TARDE)

Busca de informação na
Internet

4h Augusto Vinhaes

22 OUT 
(MANHÃ)

Estudos métricos II: 
uma abordagem 
prática

4h Juliana Reis

22 OUT 
(TARDE)

Usabilidade na Web 4h Aldo Pontes

29 OUT 
(MANHÃ)

Acessibilidade Web 
(EAD)

6h (a disciplina abre 
no dia 29 de outubro 
e se encerra no dia 5 
de novembro)

Aline Alves e Carolina
Sacramento

29 OUT 
(TARDE)

Projeto Final 8h Fátima Martins

Avaliação do Curso
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Endereço para entrega/postagem da documentação/Outras informações:

Fundação Oswaldo Cruz
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
Gestão Acadêmica do ICICT – “Inscrição no Curso de Qualificação em Acesso à ICTS - BVS”
Av. Brasil 4036, sala 210 – Prédio da Expansão do Campus – Manguinhos – Rio de Janeiro 
CEP: 21040-361
Tel.: (21) 3882.9063
E-mail: gestaoacademica@icict.fiocruz.br
Horário de atendimento ao público: 8h às 16h
Site Icict: http://www.icict.fiocruz.br
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