
                                                                       

Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde - 

ICICT

CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA - TURMA 2011

CURSO DE ATUALIZAÇÃO:
CINEMA ETNOGRÁFICO, IMAGEM E PESQUISA QUALITATIVA EM SAÚDE

Periodicidade: Anual

Coordenação: Prof. Dr. Carlos Estellita-Lins
          M.Sc. Mariana Bteshe

Consultoria: Profª. Drª. Kátia Lerner

Objetivos do Curso

 Informar acerca de temas como: verdade, realidade, reprodutibilidade técnica, evidência, 

documento, arquivo audiovisual, cinema etnográfico, expondo territórios afins, porém não 

explicitamente conectados;

 Estimular a utilização de novas ferramentas de coleta de dados em pesquisa;

 Abertura intelectual para discussões sobre novas metodologias de pesquisa com imagens;

 Despertar interesse para articulação entre meios digitais domésticos, implicando em precisão e 

rigor (difundidos e pouco dispendiosos), e atitudes de investigação científica;

 Assinalar a importância da informação na fronteira entre ciência, arte e práticas de saúde.

Perfil do Aluno em Potencial

Alunos com graduação em qualquer área/faculdade, com prioridade para: Saúde, Comunicação (Jornalismo 
e Cinema), Letras, Artes, Ciências Sociais, Filosofia;

Descrição do Curso

O curso pretende realizar  uma descrição pormenorizada do campo, permitindo uma visão abrangente. 

Duas  práticas  principais  de  coleta  de  dados,  atualmente  comuns  e  domésticas  serão  apresentadas: 

fotografia e vídeo. O curso ambiciona expor correntes de reflexão teórica sobre a utilização das mesmas 

em pesquisa.  A  organização  didática  dos  temas  admite  uma progressão  expositiva  com os  seguintes 

subtemas:  imagem  e  realidade,  técnicas  de  imagem  na  saúde,  teorias  de  pesquisa  com  imagem, 

experiências contemporâneas, problemas em pesquisa envolvendo fotografia e cinema.

Modalidade: Atualização
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Custo: Gratuito

Vagas: Serão oferecidas 25 vagas

Regime e Duração

O curso terá uma carga horária total de 60 horas e será ministrado no período de três semanas, (aulas 

pela  manhã  e  seminários  terça-feira  à  tarde) consecutivas  no  ano,  em  período  parcial. 

Excepcionalmente, poderão ocorrer aulas em dias diferentes dos especificados. Início: 28 de novembro 

de 2011 (2ª feira) - Término: 12 de dezembro de 2011 (2ª feira). 

Inscrição

As inscrições estarão abertas no período entre 24 de outubro a 03 de novembro de 2011 (aqui) pelo 

site  da  Plataforma  SIGA (www.sigals.fiocruz.br),  seguindo  os  links:  inscrição  >  presencial  > 

atualização  >  Icict  >  Cinema  Etnográfico,  Imagem  e  Pesquisa  Qualitativa  em  Saúde  – 

2011/Sede. O candidato interessado deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no 

site da Plataforma. 

Após imprimir sua ficha de inscrição, o candidato deverá juntar à mesma os seguintes documentos:

 Curriculum Vitae;

 Carta de Intenção, expondo a adequação e a importância do curso para as atividades profissionais 

do candidato, seguindo o modelo de questionário disponível. 

 Carta da Instituição na qual o candidato trabalha com liberação de horário para realizar o curso. 

Enviar essa documentação por SEDEX até o dia 04 de novembro de 2011 ou entregar pessoalmente 

até o dia 07 de novembro de 2011 no seguinte endereço:

Fundação Oswaldo Cruz
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
Gestão Acadêmica do Icict
Avenida Brasil 4036, sala 210 – Prédio da Expansão do Campus – Manguinhos – Rio de Janeiro 
- RJ  CEP: 21040-361

Horário: das 8h30 às 11h e de 12h30 às 16h30

Processo de seleção

A seleção será feita com base na avaliação do  Curriculum Vitae, da carta  de intenção e da carta  de 

liberação, visando à adequação e a importância do curso para as atividades profissionais do candidato. A 

seleção será feita através:
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 análise de currículo – prioridade para candidatos da área da Saúde e Comunicação, que desenvolvem 

pesquisa com imagem, fotografia, vídeo ou cinema;

 análise da carta de intenção – prioridade para candidatos que demonstraram uma perspectiva concreta 

da utilização dos conhecimentos a adquirir no curso;

 seleção de candidatos de diferentes instituições, evitando mais de um candidato da mesma instituição.

 O  resultado  da  seleção  será  divulgado  no  dia  22  de  novembro  de  2011 (terça-feira)  nos  sites 

www.icict.fiocruiz.br e www.sigals.fiocruz.br

Matrícula

A matrícula deverá ser feita de 23 a 25 de novembro de 2011 mediante a seguinte documentação

 01 foto 3X4 recente;

 Original e cópia da carteira de identidade (frente e verso);

 Original e cópia do CPF;

 Cópia do comprovante de residência;

 Original e cópia do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso informando a data 

da colação de grau, já realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada.

 Fotocópia da Certidão de casamento (caso haja mudança de nome em relação ao diploma de 

graduação) e original;

Outras Informações:

Gestão Acadêmica do ICICT/ Expansão

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

Manguinhos – RJ – 21040-361

Tel: (021) 3882.9063/ 3882.9033

E-mail: gestaoacademica@icict.fiocruz.br

Sítio: www.icict.fiocruz.br
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