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Prezado(a) estudante,

O guia a seguir tem como objetivo integrá-lo (a) à comunidade do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e ao campus da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
em Manguinhos, bem como deixá-lo (a) ciente das atribuições acadêmicas
assumidas mediante o ingresso em nossos programas Stricto sensu.
Ao folhear as páginas do documento, você conhecerá um pouco mais sobre
esta instituição centenária, que desenvolve atividades de Pesquisa integradas
ao Ensino há mais de um século, sempre com foco em contribuir para a saúde
pública no país.
Seja bem-vindo (a) ao Instituto Oswaldo Cruz!
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Nathália Azevedo Portilho; página 12 - foto princi-
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informações e procedimentos poderão ocorrer.
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O Instituto desempenha importante
papel na formação de recursos humanos na área das Ciências Biológicas,
Biomédicas e de Educação em Saúde, com destaque para a formação
de pesquisadores.
O próprio Oswaldo Cruz inaugurou a
primeira iniciativa de ensino do IOC em
1908, o 'Curso de Aplicação de Manguinhos', que se tornou referência em
medicina experimental, sendo uma das
raízes da pós-graduação brasileira.
Fundamentado, desde sua criação,
na tríade ensino-pesquisa-produção,
o Instituto atua na formação técnica,
iniciação científica, Pós-graduação
Stricto sensu, Pós-graduação Lato sensu e Pós-doutorado.
Mais de uma centena de pesquisadores está envolvida em atividades de
ensino, e cerca de mil estudantes integram as rotinas dos Laboratórios de
Pesquisa do IOC, gerando novos conhecimentos e inovações para a saúde pública no país.

Na Fiocruz, a Vice-Presidência de
Educação, Informação e Comunicação é responsável pelo planejamento,
integração e avaliação das atividades da Fundação referentes a esses
temas. No credenciamento junto à
Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes),
a Fiocruz é equiparada a uma instituição de ensino superior e a Coordenação Geral de Pós-graduação, ligada
à Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação, é a instância que corresponde à Pró-reitoria
Universitária. No âmbito do IOC, a
Vice-Diretoria de Ensino, Informação e
Comunicação coordena as atividades
correlatas a estes temas.

Cooperações nacionais e
internacionais
O Instituto atua fortemente na cooperação nacional e internacional.
Exemplo disso é o Doutorado Interinstitucional (Dinter) dos Programas de
Pós-graduação em Medicina Tropical e
em Biologia Parasitária, implementado

Ensino

na Universidade Federal do Ceará (UFC)
e na Universidade Federal de Roraima
(UFRR), respectivamente. Isso sem falar
na parceria estabelecida com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) para titulação de
servidores do órgão; no consórcio entre as pós-graduações Stricto sensu do
IOC e o Instituto de Pesquisa Leônidas
e Maria Deane (Fiocruz-Manaus), que
resultou no Programa de Doutorado em
Ciências; e no curso de Doutorado em
Saúde, Ambiente e Sociedade, parceria entre a Pós-graduação Stricto sensu
em Medicina Tropical do Instituto e outras Unidades da Fiocruz. Também faz
parte das atividades de cooperação
nacional, o convênio com universidades públicas para o Programa de Estágio de Docência, cujo objetivo é aperfeiçoar a formação do corpo discente
do IOC no quesito docência.
No âmbito internacional, o Instituto
coordena e integra ações de Pós-graduação junto a Moçambique, além de
receber alunos de Angola e de outros

países da África. Ações com Argentina
e Haiti também já foram realizadas,
sempre com o objetivo de capacitar
os sistemas de saúde locais. Teses com
dupla titulação, envolvendo o IOC e
instituições estrangeiras, são alguns
dos produtos obtidos no âmbito destas
cooperações internacionais.

Infraestrutura
O Ensino no IOC conta, desde março
de 2012, com uma estrutura modular
composta por salas de aula, dois laboratórios de informática e uma sala de
reunião. Além disso, existem salas específicas para as aulas práticas e, nos
laboratórios onde atuam, os alunos
têm acesso a toda a infraestrutura de
Plataformas Tecnológicas e de equipamentos para pesquisa científica.

Cursos de Férias
Para introduzir atividades didáticas na
formação dos seus estudantes de Pós,
o IOC promove os Cursos de Férias.
A iniciativa oferece disciplinas para
alunos de graduação, com aulas mi-

Ensino no IOC
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nistradas por doutorandos e mestrandos do IOC sob supervisão de docentes dos Programas de Pós-graduação.
Esta interação promove o estímulo ao
exercício do magistério e, ao mesmo
tempo, introduz jovens graduandos
no ambiente científico. Entre 2007 e
2017, os cursos receberam mais de
1.500 estudantes de diversos Estados
brasileiros.

Ensino no IOC

Prêmio de Teses Alexandre Peixoto
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Criado em 2013, o ‘Prêmio Anual IOC
de Teses Alexandre Peixoto’ contempla
os melhores trabalhos desenvolvidos
por doutorandos dos Programas de
Pós-graduação Stricto sensu do Instituto.
A premiação é uma homenagem às
contribuições em Pesquisa e Ensino do
cientista Alexandre Peixoto, falecido,
precocemente, em fevereiro de 2013,
quando atuava na coordenação do
Programa de Pós-graduação Stricto
sensu em Biologia Celular e Molecular.

Programas de Ensino
Pós-graduação Stricto sensu
Biodiversidade e Saúde
Conceito 5 na avaliação da CAPES
Biologia Celular e Molecular
Conceito 7 na avaliação da CAPES
Contemplada uma vez com o Prêmio
CAPES de Teses e quatro vezes com o
Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS
Biologia Computacional e Sistemas
Conceito 5 na avaliação da CAPES
Contemplada uma vez com o Prêmio
CAPES de Teses
Biologia Parasitária
Conceito 7 na avaliação da CAPES
Contemplada quatro vezes com o Prêmio CAPES de Teses

Ensino

Ensino em Biociências e Saúde
Conceito 6 na avaliação da CAPES
Medicina Tropical
Conceito 6 na avaliação da CAPES
Contemplada uma vez com o Prêmio CAPES de Teses, o Prêmio CAPES-INTERFARMA de Inovação e Pesquisa
e o Prêmio de Incentivo em Ciência e
Tecnologia para o SUS

Técnico e Especialização
Técnico em Biotecnologia
Especialização de Nível Técnico em
Biologia Parasitária e Biotecnologia
Cursos de Férias
Edições Verão e Inverno

Mestrado Profissional em Vigilância e
Controle de Vetores de Doenças
Aprovado em 2016 pela Capes com
conceito 3, o curso tem o objetivo de
contribuir para ampliar o leque de
conhecimento de gestores e profissionais de saúde que atuam no controle e vigilância de insetos, moluscos
e carrapatos.
Pós-graduação Lato sensu
Ciência, Arte e Cultura na Saúde
Ensino em Biociências e Saúde
Entomologia Médica
Malacologia de Vetores

Ensino no IOC
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científicos e na prospecção de inovações, renovando o compromisso centenário com a solução de questões de
saúde pública.

Sobre o IOC

Sobre o IOC

Sobre o

Um dos principais centros da pesquisa
biomédica no Brasil, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/ Fiocruz) é o berço histórico da própria Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Criado em 1900, o Instituto
atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação,
assim como na prestação de serviços
de referência em doenças infecciosas
e genéticas e no controle de vetores.
Em suas atividades de Ensino, o IOC
forma cientistas e técnicos em saúde.
Mantém Coleções Biológicas com importante aplicação para atividades
de Ensino e Pesquisa e, desde 1909, é
responsável pela publicação do periódico científico ‘Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz’. Por sua atuação plural,
que abrange diversas áreas do conhecimento, o IOC se consolida como
uma instituição de protagonismo científico, contribuindo para o papel estratégico da Fiocruz. O conjunto de suas
atividades resulta em contribuições
traduzidas na publicação de artigos
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A base de ação do Instituto são seus
Laboratórios de Pesquisa, que geram conhecimento sobre diversos aspectos e
abordagens em ampla gama de doenças infecciosas (AIDS, tuberculose, malária, febre amarela, dengue, doença
de Chagas, leishmanioses, leptospirose,
hepatites, hanseníase, meningites, entre
outras) e doenças crônico-degenerativas, tais como distrofia muscular e distúrbios de comportamento. Atua, também,
em estudos ambientais, na prospecção
de fármacos e no desenvolvimento de
novas vacinas, métodos de diagnóstico
e estratégias terapêuticas, sempre com
o objetivo de responder aos desafios da
saúde pública brasileira.
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Ser viços de Referência
Responsáveis por apoiar o Ministério da
Saúde na vigilância epidemiológica,
prevenção e controle de dezenas de
agravos, os Serviços de Referência do
IOC, inseridos nos Laboratórios de Pesquisa, assumem papel estratégico para
o Sistema Único de Saúde (SUS), atuando
na referência em diagnóstico e na identificação de vetores e de animais reservatórios. Exercendo vanguarda técnicocientífica do Ministério, o Instituto conta
com profissionais altamente especializados e tecnologias de ponta, ao mesmo
tempo em que capacita profissionais de

saúde e presta consultoria em suas áreas
de atuação. Também atua em nível de
referência internacional junto à Organização Mundial da Saúde (OMS) e à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
em diversos agravos.

Coleções Biológicas
As Coleções Biológicas sob a guarda
do IOC reúnem amostras que contribuem para formar a história da ciência
brasileira, sendo ainda utilizadas em atividades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico por instituições nacionais
e internacionais. Os acervos incluem a
mais completa coleção entomológica
da América Latina, coleções microbiológicas, helmintológicas, malacológicas,
além de acervo na área da patologia.
As mais antigas coleções datam do início do século XX, quando, durante expedições científicas, pesquisadores do
Instituto coletavam e analisavam espécimes de diferentes regiões do Brasil.

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
Desde 1909, o IOC é responsável pela
publicação da revista científica ‘Memórias do Instituto Oswaldo Cruz’, que vem
passando por intenso processo de internacionalização, e, hoje, ocupa posição
de destaque nas áreas de Medicina Tro-

Sobre o IOC

Laboratórios de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação

Sobre o IOC
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Informação e Comunicação
O Instituto promove projetos de educação em saúde e meio ambiente junto às comunidades locais, e elabora
produtos e jogos de caráter educativo
para a utilização em sala de aula, em
temas como AIDS e dengue. O IOC
também mantém sala de exposição
entomológica aberta à visitação e que
integra o passeio completo pelo Castelo de Manguinhos.
Além disso, desenvolve produção audiovisual em ciência e saúde, já tendo sido
premiado em diversos festivais internacionais específicos sobre estas temáticas.
Mantém, ainda, relacionamento sólido e transparente com a população
por meio de uma série de ações de
comunicação em ciência e saúde.

Sobre o IOC

Como parte de suas ações para constante atualização dos métodos de publicação científica, a revista aderiu, no final de 2017, à lógica do ‘pré-print’, uma
tendência contemporânea que vem ganhando cada vez mais espaço na editoração científica.

Sobre o IOC

pical, Biologia Parasitária e Microbiologia.
Desde 2012, o periódico migrou para a
plataforma ScholarOne, que facilita o
processo de submissão e avaliação dos
artigos, beneficiando autores, revisores e
corpo editorial. O website da revista (www.
ioc.fiocruz.br/memorias) conta com funcionalidades que permitem interação
com o visitante e disponibiliza gratuitamente o acervo integral do periódico,
com mais de quatro mil artigos.
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Direitos e Deveres do Aluno
•Zelar pelo patrimônio científico, cultural
e material do Instituto.
•Tratar com respeito a todos em qualquer
dependência do IOC e da Fiocruz.
•Manter atualizados os dados dos cadastros pessoal e acadêmico.
•Utilizar crachá de identificação em todas
as dependências do IOC e da Fiocruz.
•Utilizar endereço eletrônico institucional.

Sobre o IOC

•Utilizar equipamento de proteção individual e realizar práticas seguras em todas
as atividades em Laboratório.
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Informações
Acadêmicas

•Manter o devido sigilo sobre dados e informações obtidos em pesquisa.
•Cumprir as regras de identificação na
autoria de publicações científicas, conforme indicado na página 22 deste Guia.

•Receber todas as informações a respeito da vida acadêmica.
•Ser formalmente representado nos órgãos colegiados do IOC.
•Receber crachá de identificação, carteira de estudante, login e senha para
acesso à Plataforma SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) e endereço eletrônico institucional.
•Conhecer o Regimento Geral da Pós-graduação Stricto sensu da Fiocruz e
do Programa de Pós-graduação no qual
está matriculado

Atribuições das Secretarias
do Ensino
Secretaria Acadêmica (SEAC)
•Orientar sobre legislação, procedimentos e sistemas acadêmicos.
•Gerar toda a documentação referente
às atividades do Ensino.

Inf. Acadêmicas
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•Gerenciar a grade de disciplinas e das
atividades de divulgação científica (incluindo Centro de Estudos, palestras, conferências, simpósios, entre outros).
•Gerenciar os espaços do Ensino, incluindo salas de aula e auditórios.
•Garantir a estrutura e equipamentos
básicos para o exercício das atividades
didáticas.
•Gerenciar os pedidos de diárias e passagens de discentes e docentes.

•Orientar sobre a grade disciplinar.

Inf. Acadêmicas

•Solicitar documentos acadêmicos (declarações, certificados, históricos, diplomas, entre outros).
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Secretarias dos Programas
de Pós-graduação
•Prestar informações sobre integralização
de curso.

curar a secretaria do Programa de Pós-graduação. Acesso em www.sigass.fiocruz.br.

•Avaliar a isenção em disciplinas.
•Aprovar a solicitação de apoio financeiro
para participação em trabalhos de campo,
congressos, seminários e eventos científicos.
•Realizar o monitoramento de desempenho (Seminários Discentes).
•Manter atualizados os dados cadastrais
e acadêmicos de discentes e docentes.

Orientações para os alunos
•Solicitar autorização para cota de fotocópias na Biblioteca de Manguinhos.

Informações Acadêmicas

Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica (SIGA)
Sistema online que permite o acompanhamento de histórico e conceitos, além
de inscrição em disciplinas. A senha do
SIGA é gerada inicialmente pela SEAC e informada ao aluno pelo email cadastrado.
Orienta-se que esta senha provisória seja
imediatamente trocada. Em caso de esquecimento de senha, o aluno deve pro-

Renovação de matrícula e
inscrição em disciplinas
A cada semestre, o estudante deve ficar
atento aos prazos do período de inscrição em disciplinas, que são comunicados pela SEAC via email cadastrado.
A inscrição em disciplinas, efetuada por
meio do SIGA, é de inteira responsabilidade do aluno, devendo ser guiada pelo
currículo do curso e pelas indicações do
orientador e respeitando-se os prazos do
calendário acadêmico.
Ao se inscrever nas disciplinas do período,
o aluno realiza, de forma automática, a renovação de matrícula. Algumas disciplinas
possuem pré-requisitos e critérios para serem cursadas. Portanto, antes da inscrição,
é fundamental verificar as informações na
ementa de cada uma. Nos cursos de especialização técnica e de nível técnico, a renovação de matrícula é automática e não
é necessário efetuar inscrição em disciplinas.

Formulários acadêmicos
Os formulários estão disponíveis nos
web- sites dos Programas de Pós-graduação Stricto sensu (www.ioc.fiocruz.br/
ensino) e Lato sensu (www.ioc.fiocruz.br,
na seção Ensino).

Biossegurança
O
Curso
Online
de
Qualidade,
Biossegurança e Ambiente (QBA Online)
é condição obrigatória de ingresso dos
profissionais, bolsistas e alunos de todas as
modalidades no Instituto.
No ato da matrícula, o registro no Curso
é realizado automaticamente, gerando-se
um link de acesso para o aluno, por meio
do email inicialmente cadastrado junto ao
processo de matrícula.

Inf. Acadêmicas
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É obrigatório entregar na SEAC o certificado
do curso QBA Online, gerado por email,
assinado pelo orientador. A entrega é
condição obrigatória para retirada do
crachá institucional.

Inf. Acadêmicas

Para os estudantes dos Programas Stricto
sensu, também é obrigatório cursar a
disciplina ‘Procedimentos de Biossegurança
em Laboratórios de Pesquisa Biomédica’
(exceto alunos do curso de Biologia
Computacional e Sistemas).
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A gestão da qualidade no IOC é um
método gerencial com visão sistêmica,
que evidencia não apenas a gerência
de pessoas e processos, como também
está voltada para os resultados e objetivos
gerais da instituição. Ela constitui critérios
e requisitos que devem ser cumpridos
em atendimento às normas nacionais e
internacionais que regem a instituição.

ficação dos profissionais, bolsistas e estudantes de todas as modalidades.
Além disso, como parte de suas ações
de Qualidade, o IOC possui um sistema
de controle de acesso a seus prédios,
mediante uso de crachá específico, dotado de chip eletrônico para identificação de circulação.
O estudante deve estar sempre com os
dois crachás, cuja solicitação é efetuada
automaticamente no ato da matrícula, cabendo ao aluno efetuar a retirada na SEAC.

E-mail institucional
O estudante, ao ingressar no IOC, recebe, após a matrícula, um e-mail institucional criado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DETIN/IOC). O
aluno é comunicado sobre a nova conta
por meio de mensagem encaminhada
para o e-mail registrado ao se matricular.

Crachás
Para circulação nas dependências do
IOC e da Fiocruz, é obrigatório o uso do
crachá institucional para efeito de identi-

A partir da abertura desta conta, todas
as comunicações do Instituto com o estudante deixam de ser efetuadas pelo

Informações Acadêmicas

email registrado no ato da matrícula e
passam a ser feitas por meio do endereço institucional.
Acesso: www.ioc.fiocruz.br/webmail

Car teira de estudante
O IOC fornece carteira de estudante
para os alunos de todas as modalidades
de Ensino. A solicitação do documento é
efetuada automaticamente no ato da matrícula, cabendo ao aluno retirá-lo na SEAC.

Cota de cópias
Por iniciativa da Vice-Diretoria de Ensino,
Informação e Comunicação, os estudantes do IOC possuem direito a uma cota
semestral de 150 cópias na Biblioteca de
Manguinhos. A cota é autorizada pela
SEAC e pode ser requisitada pelo e-mail
atendimentoseac@ioc.fiocruz.br.

Programa de Estágio de Docência
Trata-se de uma proposta da Vice-Diretoria de Ensino, Informação e Comunicação
do IOC, que concretiza como disciplina
eletiva na grade curricular dos Programas
Stricto sensu, a atividade de estágio de
docência. Entre as instituições parceiras
desta iniciativa estão a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO),
a Fundação Centro Universitário Estadual
da Zona Oeste (UEZO), a Universidade Federal Fluminense (UFF), o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro (IFRJ) e a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
O Programa oferece as disciplinas ‘Estágio
de docência / Treinamento didático 1 e 2’,
cujas inscrições devem ser feitas no início
de cada semestre.

IOC+Escolas
Frequência e avaliação
A avaliação das atividades discentes e as
normas relativas à frequência mínima em
cada disciplina estão descritas no regimento interno de cada Programa de Ensino.

Iniciado em 2015, o Programa amplia as
ações de divulgação científica junto a
escolas públicas do ensino fundamental
e médio, por meio da parceria com a
Secretaria Municipal de Educação do Rio

Inf. Acadêmicas
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de Janeiro. Em 2016, iniciou uma nova
fase abrindo espaço para iniciativas de
pesquisadores e estudantes de pós-graduação Stricto sensu interessados em dividir o conhecimento com jovens ávidos
por saber científico, trazendo o universo
escolar para o ambiente do IOC. Contato: iocnasescolas@ioc.fiocruz.br.

Modelo de disser tações e teses
No intuito de facilitar e padronizar a produção de dissertações e teses do IOC,
as representações de alunos elaboraram
um modelo padrão, disponível nos websites dos Programas Stricto sensu. O uso do
modelo não é obrigatório.

Inf. Acadêmicas

Agendamento de defesas - teses,
disser tações e monografias
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Transcorrido o prazo regulamentar para
integralização do curso, o estudante deverá solicitar ao Setor de Reservas (SRV),
com 30 dias de antecedência, o préagendamento de local para sua defesa,
por meio do endereço eletrônico reservaensino@ioc.fiocruz.br.

Informações Acadêmicas

A reserva será feita mediante apresentação do Formulário de Agendamento e
da documentação exigida no regimento interno de cada pós-graduação (disponíveis nos sites dos Programas).

ção, mediante a entrega da versão final
da dissertação ou tese no prazo previsto
pelo regimento do Programa de Ensino,
terá direito a diploma ou certificado de
conclusão, conforme o nível cursado.

Em caso de necessidade de prorrogação do prazo, o aluno deve apresentar
justificativa junto à Secretaria do Programa para consulta à Coordenação do
Programa, que irá avaliar a situação.

Identificação de autoria em publicações científicas

Entrega e encadernação de
disser tações ou teses
O aluno tem 90 dias para a entrega
da versão final da dissertação ou tese,
após a data de defesa. É obrigatória a
entrega na SEAC de uma cópia impressa
da dissertação ou tese (em espiral), da
versão digital gravada em CD e do Termo de Autorização para Publicação de
Teses e Dissertações. A cópia será depositada na Biblioteca de Manguinhos.

Diplomas e cer tificados
O estudante que cumprir todos os requisitos legais e acadêmicos de forma-

A Portaria 005/2012 do IOC padroniza a
identificação dos profissionais, bolsistas
e estudantes do Instituto na autoria de
publicações científicas (incluindo artigos
em periódicos, livros, capítulos de livros,
apresentações em eventos científicos,
dentre outros).
A autoria deve indicar obrigatoriamente
os itens: nome, Laboratório, Unidade (Instituto Oswaldo Cruz) e Instituição (Fiocruz).
No caso de publicações associadas a
Serviços de Referência, a autoria ficará
da seguinte forma:
•Nome do discente
•Serviço de Referência (se houver)
•Laboratório

•Instituto Oswaldo Cruz
•Fundação Oswaldo Cruz
A íntegra da Portaria está disponível na
Intranet IOC (acesso mediante login e
senha do e-mail institucional).

Política de proteção de dados e
informações sobre o aluno
Documentos e informações referentes à
vida pessoal e acadêmica do aluno somente serão fornecidos a ele ou a pessoa judicialmente autorizada.
A política de sigilo de proteção de dados
e informações sobre o aluno se faz necessária em virtude da preservação dos
direitos e garantias fundamentais, previstos no artigo 5°, X e XII, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.

Sala dos Alunos
A sala 07 do Módulo de Expansão do Ensino, conhecida como Sala dos Alunos,
é o espaço utilizado para realização de
reuniões e integração entre os discentes.

Inf. Acadêmicas

Instituto Oswaldo Cruz
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Instituto Oswaldo Cruz

Atuação estudantil

Representação dos alunos
Eleitos pelos alunos, os representantes
dos Programas de Pós-graduação Stricto
sensu têm direito a um assento na Câmara Técnica de Ensino e a participar do
Conselho Deliberativo, órgão máximo de
decisão no Instituto Oswaldo Cruz.
Representantes discentes do IOC, em
julho de 2016:
•Geovane Dias Lopes
•Ícaro Rodrigues dos Santos
•Julianna Siciliano Araújo

graduação, a Jornada Jovens Talentos e
o Prêmio IOC de Teses Alexandre Peixoto.

Associação de Pós-graduandos
da Fiocruz
O órgão corresponde a uma representação estudantil dos pós-graduandos das
Unidades da Fiocruz do Estado do Rio de
Janeiro. É uma entidade sem fins lucrativos
que atua na garantia dos direitos dos estudantes. Criado em março de 2012, possui
uma fanpage no Facebook para divulgação de suas atividades (APG - Fiocruz / RJ).
Contato: apgfiocruzrio@gmail.com

Contato: aluno@ioc.fiocruz.br

Redes sociais
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Atuação
Estudantil

Com o objetivo de fomentar as discussões em torno de temas que tangenciam
a situação política do estudante de pós-graduação no Instituto e no País, a Semana da Pós-graduação Stricto sensu do
IOC acontece ao longo de cinco dias e
engloba três importantes atividades: o
Fórum de Integração dos Alunos de Pós-

Um grupo na rede social Facebook foi
criado por iniciativa dos alunos dos Programas de Pós-graduação do IOC com
intuito de servir de espaço para informações sobre congressos, cursos, disciplinas, procura e oferta de vagas para
moradia, entre outros assuntos. Acesso
em www.facebook.com/groups/PGIOC.

Atuação Estudantil

Sobre o IOC

Semana da Pós-graduação
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Instituto Oswaldo Cruz

Informações Úteis

Por tal de Periódicos da CAPES
A Fiocruz disponibiliza, para os estudantes
vinculados à instituição, acesso ao Portal
de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O acesso está liberado para
computadores logados na Rede IOC.

Rede de Bibliotecas
Os estudantes do IOC têm acesso à rede
de Bibliotecas da Fiocruz, que conta com
amplo acervo. Informações em http://
www.fiocruz.br/redebibliotecas
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Informações
Úteis

•Enviar um e-mail para a Secretaria do
Programa, solicitando um memorando
de obtenção de senha para o acesso remoto aos periódicos da CAPES
•Retirar o memorando na Secretaria Acadêmica e solicitar a assinatura do orientador
•Devolver o memorando assinado na Secretaria do Programa e aguardar o recebimento da senha

Atendimento médico
Urgências médicas no campus de
Manguinhos podem ser direcionadas
para o Núcleo de Saúde do Trabalhador (Nust), da Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas (Cogepe) da Fiocruz.
O profissional ou estudante poderá ser
atendido mediante apresentação do
crachá institucional. Contato pelo telefone 3836-2203.

Informações Úteis

Informações Úteis

Para acesso de um computador fora do
campus, o aluno deve obter senha, seguindo as orientações abaixo:
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Nos casos de emergências médicas
ocorridas no campus de Manguinhos,
o telefone para contactar o Nust é (21)
3836-2724.
Fora do horário de expediente de trabalho da Fiocruz e durante os finais de semana, deve-se entrar em contato com o
Serviço de Segurança da Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic/Fiocruz), que ficará responsável por
acionar a equipe de brigadistas. Contato
pelo telefone 2209-9153.

Seguro contra acidentes

Comunicação
O IOC conta com diversos veículos de
comunicação para público interno e externo.
•Site - www.ioc.fiocruz.br
•Intranet - www.ioc.fiocruz.br/intranet
(acesso mediante login e senha do e-mail
institucional)
No IOC, a concessão de entrevistas à imprensa é orientada e definida pelo Serviço de Jornalismo e Comunicação Social.
Contatos: jornalismo@ioc.fiocruz.br ou
2562-1500.

Informações Úteis

to profissional. Contato: cad@fiocruz.br
Local: Prédio da Expansão da Fiocruz,
sala 910

Sites dos Programas de
Pós-graduação Stricto sensu
Os sites dos Programas de Pós-graduação Stricto sensu do IOC contam com
páginas que garantem acesso facilitado
à informação e reforçam o compromisso
do Instituto com seus estudantes.
Acesse em www.ioc.fiocruz.br/pgss

Informações Úteis

Alunos estrangeiros
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Estudantes de todas as modalidades de
Ensino do IOC contam com serviço de
seguro contra acidentes pessoais durante a jornada de atividades nas dependências da Fiocruz ou fora dela, desde
que a serviço da instituição.
Para obter mais informações ou para
acionar o serviço de seguro, basta entrar
em contato com a Secretaria Acadêmica.

Centro de Apoio ao Discente
O Centro de Apoio ao Discente (CAD/
Fiocruz) é um espaço de escuta psicossocial com o objetivo de acompanhar
os estudantes durante sua permanência
na instituição, favorecendo a integração e o equacionamento das situações
individuais e coletivas que possam vir a
influenciar no bem-estar, no desempenho acadêmico e no desenvolvimen-

O estudante estrangeiro recém chegado à Fiocruz deve entrar em contato com a Secretaria Acadêmica do
IOC para receber informações gerais
sobre matrícula, alojamento e crachá
institucional de identificação (sala 06 do
Pav. Arthur Neiva - veja o mapa na pág.
32). Em seguida, precisa efetuar o Registro de Estrangeiro no Centro de Relações
Internacionais em Saúde (CRIS/Fiocruz).

Contato: 3885-1774 ou cris@fiocruz.br.
Os alunos estrangeiros também podem
se comunicar com a CoordenaçãoGeral de Educação (CGE) da Fiocruz
pelo
e-mail
ensino.internacional@
fiocruz.br ou pelo telefone (55 21)
3885- 1653.

Fiocruz Acolhe
O evento é organizado pelo Grupo de
Acolhimento Fiocruz e ocorre anualmente no início do ano acadêmico. O intuito
é promover para os recém chegados à
instituição um melhor entendimento da
estrutura organizacional da Fiocruz e da
cidade do Rio de Janeiro.

Transportes
O serviço de transporte oferecido pela
Fiocruz dentro e fora do campus de Manguinhos pode ser consultado no site da
Coordenação-Geral de Infraestrutura dos
Campi (Cogic) / www.dirac.fiocruz.br

Informações Úteis

Instituto Oswaldo Cruz
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Instituto Oswaldo Cruz

Instituto Oswaldo Cruz

Contatos

Sobre o IOC

Secretaria Acadêmica
Pav. Arthur Neiva – térreo
Horário de funcionamento: 9h às 17h
ensino@ioc.fiocruz.br
(21) 2562-1201/2562-1299
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Contatos

Programas Stricto sensu
Biodiversidade e Saúde
pgbs@ioc.fiocruz.br
Biologia Celular e Molecular
posgbcm@ioc.fiocruz.br
Biologia Computacional e Sistemas
posgbcs@ioc.fiocruz.br
Biologia Parasitária
posgbp@ioc.fiocruz.br
Ensino em Biociências e Saúde
posgebs@ioc.fiocruz.br
Medicina Tropical
pgmt@ioc.fiocruz.br
Vigilância e Controle
de Vetores de Doenças
posgvcv@ioc.fiocruz.br

Programas Lato sensu
Ensino em Biociências e Saúde
pglsebs@ioc.fiocruz.br
Ciência, Arte e Cultura na Saúde
pglscacs@ioc.fiocruz.br
Entomologia Médica
pglsem@ioc.fiocruz.br
Malacologia de Vetores
pglsmal@ioc.fiocruz.br
Técnico e especialização
Curso Técnico em Biotecnologia
ctb@ioc.fiocruz.br
Curso de Especialização de Nível Técnico
em Biologia Parasitária e Biotecnologia
cent@ioc.fiocruz.br

A lista completa de telefones do IOC está
disponível na Intranet.
Acesse: www.ioc.fiocruz.br/intranet
(mediante login e senha do e-mail institucional)
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Espaços do Ensino IOC

Instituto Oswaldo Cruz

Espaços do Ensino no IOC

Pavilhão Arthur Neiva

Campus Manguinhos

Aud. Emmanuel Dias - Sala 1A - Sala 9

NUST

- Núcleo de Saúde do Trabalhador

Sala 1B (laboratório) - Secretaria Acadêmica

Banca de Jornal

2

Módulos de Expansão do Ensino

3

Pavilhão Carlos Chagas

4

Pavilhão Gomes de Faria

Fiotáxi
3866-1702 | 99325-3199

Sala 1º Andar

Ponto de ônibus
Sala 1º andar

Correios

5

Pavilhão Hélio e Peggy Pereira

Horário: 9h às 11h e das 12h às 17h

Sala 14B

Biblioteca de Manguinhos

6

Pavilhão 108

Horário: 2ª a 6ª, das 8h às 17h

Sala 26 - Sala 29

Borboletário Fiocruz

7

Pavilhão Cardoso Fontes
Sala 06 - 1º Andar

8

Pavilhão Leônidas Deane (Pav.26)
Aud. Maria Deane - Sala A9

A base deste mapa foi gentilmente cedida pela Cogic/Fiocruz
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9

Castelo Mourisco
Diretoria IOC

Restaurantes

a
b

c

Cantina da Tia Penha
Artur Brandão

d
e

Casa de Chá

Quadra de Esportes
Bandejão (térreo)
Restaurante (2º andar)

f

Bio-Manguinhos
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