
  

 
 
 
 
 

Chamada Pública 2015 
 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
 

EM GESTÃO DA INOVAÇÃO EM FITOMEDICAMENTOS  
 
Duração: Três semestres letivos 
 
 

Justificativa 

 O Curso de Especialização em Gestão da Inovação em Fitomedicamentos vem contribuir para 

difundir a visão dinâmica da inovação no campo de fitomedicamentos a partir da biodiversidade 

brasileira. Percebe-se a importância do curso de pós-graduação para a implementação das 

diversas políticas, na articulação de um modelo de gestão em rede a partir dos principais 

biomas brasileiros, implementando, desta forma o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. 
 

Objetivo do Curso 

 Curso de caráter multidisciplinar visa qualificar profissionais graduados para atuarem como 

gestores em qualquer segmento da cadeia produtiva de medicamentos de origem vegetal, com 

a utilização do conceito analítico do Complexo Econômico Industrial da Saúde no Brasil, a 

partir de uma visão dinâmica da inovação comprometida com o retorno social e ambiental. 

 
                                                                                                                                                                                         

Concepção pedagógica 
 

Unidades de aprendizagem: Inovação e Conhecimento, Políticas Públicas do Setor, 

Biodiversidade, Desenvolvimento Tecnológico, Gestão da Inovação, Ciência e Metodologias. 

 

Público-Alvo  

Candidatos que apresentem comprovação de curso superior completo. 
 
 
Vagas 

 Serão oferecidas 30 (trinta) vagas. 



 

Regime e Duração 

Será realizado de agosto de 2015 a dezembro de 2016. 

 O curso de pós-graduação Lato sensu na modalidade Especialização, carga horária de 360 

horas, ocorrerá em regime presencial com a utilização de espaço virtual para o 

desenvolvimento de atividades colaborativas, com vistas à ampliação das discussões geradas 

pelas aulas teóricas.  

          As aulas ocorrerão às sextas-feiras, semanalmente, nos horários de 9 h às 17 h, nas 

instalações do Complexo Tecnológico de Medicamentos (CTM) de Farmanguinhos, em 

Jacarepaguá.   

 

Inscrições 
 
 As inscrições estarão abertas no período de 06/04 a 05/06 de 2015. Os candidatos deverão 

preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA, que está no 

endereço eletrônico www.sigals.fiocruz.br Link Inscrição > Presencial > Especialização > 

Unidade: ITF - Farmanguinhos), o qual deverá ser impresso, assinado e encaminhado e poderá 

ser entregue na Secretaria Acadêmica ou através dos Correios, juntamente com os 

documentos listados abaixo: 

 

• Curriculum vitae atualizado 
 

• Carta de ciência e autorização da chefia imediata ou responsável oficial da instituição 

(público interno da FIOCRUZ). 

 

Observações: 
 
1. Para que sua inscrição seja homologada é necessário o envio de toda a documentação   

exigida. 

2. Inscrições com documentação incompleta ou postada após o término do prazo, não serão 

aceitas. 

3. De acordo com o artigo 4º da Norma Operacional da DIREH de 2013 são requisitos gerais 

para participação de servidores públicos em estágio probatório em atividades de capacitação 

nas modalidades lato e stricto sensu: 

I – o servidor ter cumprido pelo menos um ciclo avaliativo de seu desempenho; 

II – ter obtido nota igual ou superior a 9,0 na última avaliação de desempenho; 

III – ter ateste da chefia imediata e declaração desta de que não há prejuízo das atividades 

desenvolvidas na subunidade. 

 3.1 No caso de colaboradores com menos de 3 anos de vínculo institucional é necessário o 

cumprimento do requisito III. 



3.2.No caso dos funcionários de Farmanguinhos, o documento de autorização da chefia 

imediata deverá também estar aprovado também pela VDGT (Vice-Diretoria de Gestão do 

Trabalho).  

4. Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) a relação nominal dos candidatos cujas 

inscrições foram homologadas.  

5. As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 
Local: Secretaria Acadêmica do Departamento de Ensino, em Farmanguinhos. 

Endereço: 

CTM/FARMANGUINHOS  

Av. Comandante Guaranys, 447 - Jacarepaguá  

Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-610  

Tel.: (21) 3348 - 5058 / 3348-5142 

 

Seleção  

Período do processo seletivo: 8 de junho a 31 de julho de 2015 

Conforme o quadro: 
 

DATA/2015 Evento 
 

06/04 a 05/06 Divulgação do Edital 

06/04 a 05/06 Período de inscrição 

8 a 12 /junho Análise de currículo (1ª etapa) 

15 de junho Divulgação dos candidatos aptos para 2ª etapa 

18 de junho  Prova escrita (2ª etapa) 

2 a 3 de julho  Divulgação dos candidatos aprovados para 3ª etapa 

9 e 10 de julho  Divulgação dos horários da entrevista 

16 e 17 de julho  Entrevista (3ª etapa) 

31 de julho Resultado final da seleção 

3, 4 e 5 de agosto Período de matrícula 

14 de agosto Início do Curso 
 

 
 
 Cada etapa será eliminatória. O candidato será avaliado através de prova discursiva, com 

valor de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. Para aprovação, o candidato deverá obter a nota ≥ 7,0 

(sete) pontos em cada uma das etapas. Os candidatos serão classificados mediante o critério 

de maior pontuação. 



Obs.: A documentação encaminhada pelos candidatos não classificados ficará disponível na 

secretaria acadêmica, para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado final da 

seleção. 

 

Bibliografia Básica para a prova escrita:  
 
1. Programa Nacional de Plantas medicinais e Fitoterápicos-  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/politica_plantas_medicinais_fitoterapia.pdf 

2. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_fitoterapicos.pdf 

 
3. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 2015: Balanço das Atividades 
Estruturantes. 
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf 
 
4. Lei de Inovação Nacional No. 10.973 de 2004. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm 

2011 

Obs.: A documentação encaminhada pelos candidatos não classificados ficará disponível na 

secretaria acadêmica, para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado final da 

seleção. 

 

Matrícula 

Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula de 3, 4 e 5 de agosto de 2015. 

No ato da matrícula o candidato selecionado deverá apresentar: 

• Duas fotografias 3x4 com data recente 

• Cópia legível e autenticada do diploma de Graduação (frente e verso)  

• Cópia legível e autenticada da carteira de Identidade 

• Cópia legível e autenticada do CPF  

Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula — no valor de R$ 130,00 (cento e 

trinta reais), mais taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$ 3,50 (três reais e 

cinquenta centavos). O procedimento para efetuar tal pagamento será informado por ocasião 

da divulgação do resultado final.  

São considerados isentos de pagamento da taxa de matrícula os servidores da Fundação 

Oswaldo Cruz e demais colaboradores de Farmanguinhos. 

 

* As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 

Observação: Os candidatos que ainda não possuam 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 da declaração 

deverá ser do mês em curso. 



O Certificado de Conclusão somente será emitido aos alunos concluintes após a apresentação, 

pelo interessado, do Diploma de Graduação devidamente reconhecido pelo MEC. 

 

Início das Aulas: agosto de 2015 

 

Titulação 
 
A Coordenação do Curso e a Direção da Unidade de Farmanguinhos/Fiocruz outorgarão o 

Certificado de “Gestão da Inovação em Fitomedicamentos” aos alunos que cumprirem os 

requisitos do regulamento do Curso.   

 

                                                                                                   A Coordenação 


