
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA INOVAÇÃO EM FITOMEDICAMENTOS 
 
Periodicidade: anual 
 
Coordenação: 
Glauco de Kruse Villas Boas  
Maria Behrens 
 
Objetivos do Curso 
 
A proposta do Curso de Especialização em Gestão da Inovação em Fitomedicamentos, 
implantado em Farmanguinhos pelo Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde e pela 
Coordenação de Cursos Lato Sensu de Farmanguinhos, é qualificar profissionais graduados 
para atuar como gestores em qualquer segmento da cadeia produtiva de medicamentos de 
origem vegetal e desenvolver propostas de intervenção que viabilizem o desenvolvimento de 
produtos a partir da biodiversidade e a utilização do conceito analítico do Complexo Industrial 
da Saúde no Brasil. O curso visa desenvolver compreensão ampla do processo de inovação, no 
contexto do Sistema de Inovação em Saúde e de diferentes perspectivas do processo dinâmico 
de gestão do conhecimento como parte da estratégia das organizações em rede; abordar 
novos parâmetros para o desenvolvimento de fitomedicamentos, com a compreensão das 
diferentes etapas e áreas do conhecimento envolvidas no seu processo de validação científica 
e desenvolvimento tecnológico, bem como a discussão de políticas públicas e aspectos 
jurídicos relacionados à área de plantas medicinais e fitomedicamentos. 
 
 
Clientela 
 
Profissionais graduados em áreas relacionadas aos objetivos do curso que tenham interesse 
em atuar em qualquer segmento da cadeia produtiva de medicamentos de origem vegetal. 
 
 
Vagas 
 
Serão oferecidas 30 (trinta) vagas. 
 
Regime e Duração 
 
Curso de pós-graduação lato sensu na modalidade especialização, carga horária de 360 horas, 
das quais 80% em regime presencial e 20% a distância, em espaços de fórum virtual, como 
complementação às aulas teóricas com a participação dos professores e convidados. As aulas 
teóricas ocorrerão às sextas-feiras, semanalmente, nos horários de 9:00 h às 17:00 h, nas 
instalações do Complexo Tecnológico de Medicamentos (CTM) de Farmanguinhos, em 
Jacarepaguá.  Haverá duas aulas de campo em dias de sábado e duas aulas/seminários às 
quintas-feiras, no horário de 10:00 h às 13:00 h, no Centro de Estudos do CTM. 
 
 
Início 
 
07 de agosto de 2009  
 
Término  
 
30 de julho de 2010 
 
Inscrição 
 
As inscrições estarão abertas no período de 27/05/2009 a 30/06/2009. Os candidatos deverão 
preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível nesta Plataforma SIGA 
(www.sigals.fiocruz.br Link Inscrição > Presencial > Especialização > Unidade: ITF - 
Farmanguinhos), o qual deverá ser impresso, assinado e encaminhado, poderá ser entregue na 



Secretaria Acadêmica ou através dos Correios , juntamente com os documentos listados 
abaixo: 

• Curriculum vitae atualizado 
• Carta de apresentação da Instituição onde o candidato desempenha suas atividades. 
• Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição. O boleto bancário referente 

à taxa de inscrição inclui a taxa de inscrição, no valor de R$30,00 (trinta reais) e a 
taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$2,50 (dois reais e 
cinqüenta centavos). O boleto bancário será gerado após finalizar o preenchimento do 
formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA. Não será aceito 
comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento”. 

São considerados isentos de pagamento da taxa de inscrição servidores federais de órgãos 
vinculados ao Ministério da Saúde, que deverão enviar, juntamente com os demais 
documentos exigidos na inscrição, fotocópia de contracheque recente identificando vínculo 
institucional e o número de matrícula SIAPE. 
 
Observações: 
Para que sua inscrição seja homologada é necessário o envio de toda a documentação exigida. 
Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. Será disponibilizada no SIGA (link 
inscrição) a relação nominal dos candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão 
fornecidas informações por telefone. 
 
As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 
 
 
Seleção 
 
Será realizada no período de 01 a 22 de julho de 2009.  
Análise de Currículo Vitae: 01 a 03 de julho de 2009  
Prova Escrita: 08 de julho de 2009, às 10 horas (trazer prancheta) 
Resultado da prova escrita: 13 de julho de 2009 
Entrevista: 15 a 17 de julho de 2009 
Resultado final: 22 de julho de 2009 
 
Observação: todas as etapas serão eliminatórias.  
O resultado será afixado no mural da Coordenação de Ensino em Farmanguinhos-CTM e 
divulgado nesta Plataforma SIGA.  
A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados ficará disponível na 
Coordenação de Ensino para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado 
final da seleção. 
 
 
 
Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 23 a 31 de julho de 

2009. 

No ato da matrícula o candidato selecionado deverá apresentar: 

 

• Duas fotografias 3x4 com data recente 
• Cópia autenticada do diploma de graduação  
• Cópia autenticada da carteira de Identidade 
• Cópia autenticada do CPF  
• Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula — no valor de R$ 
130,00 (cento e trinta reais). O procedimento para efetuar tal pagamento será 
informado por ocasião da divulgação do resultado final.  

São considerados isentos de pagamento desta taxa servidores federais de órgãos vinculados ao 
Ministério da Saúde. 
 



Observação: 
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. 
 
Titulação 
 
Será outorgado o título de Especialista em Gestão da Inovação em Fitomedicamentos aos 
alunos que cumprirem os requisitos do Regulamento de Ensino, de acordo com Regimento 
Geral da Pós-Graduação Lato Sensu da Instituição FIOCRUZ.  
 
 
Bolsas de Estudo e Hospedagem 
 
Não serão oferecidas bolsas de estudo. 
 
Disposições Gerais 
 
Não caberá recurso para a Comissão de Seleção sob qualquer pretexto.  
Casos omissos serão decididos pelo Colegiado da Coordenação de Ensino de FARMANGUINHOS, 
de acordo com o Regimento Interno de Ensino.  
 
Endereço para envio da documentação/Outras informações 
 
Farmanguinhos - Fiocruz 
Instituto de Tecnologia em Fármacos 
Av. Comandante Guaranys 
Número 447 - Jacarepaguá/RJ 
Cep: 21041-250 
Campus: Complexo Tecnológico de Medicamentos - CTM 
 
 
Contatos 
 
coordenacaodecursos@far.fiocruz.br 
secretariacademica@far.fiocruz.br 
 
 
 


