


Princípios 
orientadores 
para a oferta de 
Disciplinas 
Transversais



a) Temas que sejam de relevância e interesse para um número expressivo de alunos de
programas de pós-graduação stricto sensu;

b) Existência de professores com alta expertise no tema, para formulação e coordenação geral
da disciplina;

c) Produção em formatos variados: possibilidade de articular conteúdos EAD com atividades
de interação (momentos presenciais, oficinas, seminários, fórum de debates, tutoria
descentralizada) e de avaliação final (a definir em cada caso);

d) Cabe aos programas: manifestação de interesse, pactuação de validação de créditos,
divulgação interna, identificação de docentes para coordenação e gerenciamento de
atividades de interação (presenciais ou virtuais);

e) Inscrição dos alunos segue um fluxo e codificação definidos pela CGE (adequações às
normatizações da Capes - Pataforma Sucupira).

f) Criação de um AVA no CVF para gerenciamento das TURMAS nos Programas

g) Inclusão na grade de ofertas de disciplinas dos Programas.

h) Auto instrucional - curso livre X Híbrido (auto instrucional + interação) - disc transversal



Disciplinas Transversais

No momento existem 4 disciplinas Transversais 
(DT), sendo:

• Metodologia da Pesquisa Científica;

• Introdução à Divulgação Cientifica *;

• Biossegurança;

• Fundamentos de Ciência Aberta *.

* Disciplina centralizada com período de oferta predefinido.



1º Passo: Programa interessado em ofertar uma DT 
acessa o Campus Virtual 

- O docente do programa acessa a área logada do Campus Virtual Fiocruz
(www.campusvirtual.fiocruz.br), clicar no item “Aderir disciplina transversal” para
acessar o formulário;

- Escolhe a Disciplina, preenche o formulário e submete a CGE para oferta.

http://www.campusvirtual.fiocruz.br/


Atenção aos itens de preenchimento do formulário:

- O campo “Docente coordenador no Programa/Unidade (Mediador)” deverá ser
informado com o nome do docente que ficará responsável pela Disciplina
Transversal em seu programa;

- O intervalo entre o período de inscrição (término) e o início da oferta da
disciplina deverá ser de no mínimo 10 dias úteis, para que possam preparar o
sistema para migração.



- O Plano da Disciplina Transversal, contendo Ementa, Bibliografia, 
CH, Crédito está disponível em “Disciplinas Transversais”



2º Passo: A CGE/VPEIC valida a solicitação de oferta e envia para os 
envolvidos (docente e secretaria acadêmica) e a submissão 

APROVADA para oferta da DT.

Após validação o 
docente mediador e 
a secretaria 
acadêmica do 
programa recebem o 
Formulário de 
Adesão, assim como 
o Plano da 
Disciplina (ementa, 
CH, créditos) e o 
Manual de 
Orientação para 
cadastro da DT no 
SIGA.



3º Passo: Secretaria Acadêmica alimenta o SIGA e oferta 
a DT para os alunos no Programa

- Por ser uma disciplina nova é necessário cadastrar em
Disciplina e depois abrir oferta em Turmas.

- A oferta da DT para o aluno regular do programa
poderá ser feita via SIGA, junto com a oferta das
disciplinas regulares (período de matrícula em
disciplina) ou via e-mail e o profissional de SECA
matricula o aluno na Turma.

- A critério do Programa, a oferta poderá ser aberta para
alunos externos que estejam matriculados em Curso
Stricto Sensu de outro Programa Fiocruz / IES. Caberá
ao Docente Mediador comunicar a SECA sobre o
interesse de abrir oferta para alunos externos e nº
vagas.

- Os programas devem comunicar aos alunos sobre seus
processos internos de matrícula na disciplina.

- A disciplina será cadastrada no SIGA como Eletiva.



O nome e o código da disciplina deverão ser 
o mesmo apresentado no formulário de 

adesão.

O mesmo código que foi informado no SIGA 
será informado no SUCUPIRA do Programa.



Importante:

• Os alunos precisam estar matriculados antes do período inicial da disciplina;

• Os alunos matriculados na Turma serão migrados de forma automática para o ambiente AVA/Campus Virtual
da Fiocruz;

• Os alunos precisam estar com seus e-mails atualizados no cadastro do SIGA (e-mail cadastrado no SIGA em
endereço residencial);

• O docente responsável (mediador) receberá orientação de como proceder a oferta da disciplina no ambiente
AVA;

• Na “aula de boas-vindas” feita pela docente no ambiente AVA, os alunos matriculados recebem e-mail com
orientação para acesso ao ambiente;

• Após término da disciplina, o professor mediador lançará no AVA nota e % de frequência e posteriormente
serão migrados para o SIGA correspondente ao cadastro dos alunos na referida "turma".

Passos seguintes:



Agradecemos sua atenção.

- Cristina Guilam (CGE/VPEIC)

- Eduarda Cesse (CGE/VPEIC)

- Eduardo Xavier (Campus Virtual/VPEIC)

- Marta Sartori (CGE/VPEIC)

- Rosane Mendes (Campus Virtual/VPEIC)

- Fábio B. Lemos (CGE/VPEIC)

Apresentação realizada em 05/10/2020 as Secretarias 
Acadêmicas Stricto Sensu Fiocruz.  


