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CHAMADA EXTRAORDINÁRIA PARA PROCESSO SELETIVO PARA O 

CURSO DE DOUTORADO – 2020/2º SEMESTRE 

FLUXO CONTÍNUO 

(EDITAL 11/2020 CAPES - FÁRMACOS E IMUNOLOGIA) 

 

RESULTADO FINAL - 3ª CHAMADA 

CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do IRR/FIOCRUZ MINAS divulga o 

resultado final e convoca para matricula o candidato abaixo aprovado na Chamada para o Doutorado 2020/2º 

semestre, em fluxo contínuo – 3ª Chamada: 

 

1- APROVADOS  

Nome Classificação Parecer final 

Nani Oliveira Carvalho 1º Aprovado 

Matheus de Oliveira Silva Pinto 2º Aprovado 

 

2 – MATRÍCULA 

Os candidatos selecionados deverão efetuar o registro da matrícula nos dias estabelecidos no cronograma de 

atividades. 

Os documentos poderão ser enviados para o e-mail ensinoirr@gmail.com e sec-ensino.minas@fiocruz.br 

(escaneados na ordem abaixo, agrupado em um único arquivo em PDF e identificado pelo nome do aluno).  

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUNO REGULAR disponível no site 

www.minas.fiocruz.br/posgraduação/cienciasdasaude  

Documentação complementar: 

1. Cópia digitalizada da Carteira de Identidade ou Carteira do Conselho (frente e verso); 

2. Cópia digitalizada do CPF (frente e verso); 

3. Cópia digitalizada da certidão de nascimento/casamento; 

4. Cópia digitalizada do Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 

5. Cópia digitalizada do Título de Eleitor e da Certidão de quitação eleitoral a ser emitida no site do TSE; 

6. Cópia do passaporte devidamente regularizado na Polícia Federal, para os candidatos estrangeiros; 

7. 1 fotografia 3x4 digitalizada; 

8. Cópia digitalizada do Histórico final de Mestrado - para os aprovados ao doutorado com o título de mestre 

e que entregaram histórico parcial na inscrição. 

9. Cópia digitalizada do Diploma de Mestrado - frente e verso (cursos reconhecidos/recomendado pela 

CAPES) no caso dos aprovados ao doutorado com o título de mestre e que entregaram Ata de defesa na 

inscrição. 

 

mailto:ensinoirr@gmail.com
mailto:sec-ensino.minas@fiocruz.br
http://www.cpqrr.fiocruz.br/posgraduação/cienciasdasaude
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10. Cópia digitalizada do Histórico Final Escolar da Graduação – para os aprovados sem o título de mestre (a 

autenticidade do Histórico é comprovada pela assinatura do Secretário Escolar e Coordenador do 

Curso/Instituição, com seus respectivos carimbos) e que entregaram histórico parcial na inscrição. 

11. Cópia digitalizada do diploma de graduação (frente e verso) para ambos. 

 
Observação: 

 Os candidatos selecionados que não registrarem a matrícula até 16:30 horas do dia estabelecido no 
cronograma perderão a vaga. Estas vagas serão preenchidas em ordem decrescente de classificação dos 
candidatos aprovados. 

 A matrícula em disciplinas deverá ser efetuada em data a ser divulgada posteriormente.  

3 – CRONOGRAMA 

Cronograma das Atividades – Doutorado 

Atividade 
1ª Chamada 2ª Chamada 3ª Chamada 

Data Horário Data Horário Data Horário 

Inscrição 

27 e 

28/07/2020                                

(por e-mail) 

00:00 de 27/07 às 
23:59h de 

28/07/2020 

24 e 

25/08/2020                                

(por e-mail)  

00:00 de 24/08 
às 23:59h de 
25/08/2020 

24 e 

25/09/2020                                

(por e-mail)  

00:00 de 
24/09 às 

23:59h de 
25/09/2020 

Deferimento da 
inscrição 

29/07/2020                                 Até às 16:30h 
26/08/2020                                 

Até às 16:30h 28/09/2020                                 
Até às 
16:30h 

Defesa do 
Projeto de 
Pesquisa, 
entrevista e 
análise de 
currículo 

03/08/2020  
08:30h às 17:00h 
(Conforme escala 
a ser divulgada) 

31/08/2020 

08:30h às 
17:00h 

(Conforme 
escala a ser 
divulgada) 

30/09/2020                                 

08:30 às 
17:00h 

(Conforme 
escala a ser 
divulgada) 

Resultado 
Até dia 

04/08/2020 
Até às 16:30h 

Até              
01/09/2020                                 

Até às 16:30h 
Até dia 

01/10/2020                                 
Até às 
16:30h 

Recurso 

05/08/2020 ou 
até 24h após 
divulgação do 
resultado (por 

e-mail)  

8:30h às 16:30h 02/09/2020 
8:30h às 
16:30h 

02/10/2020                                
ou até 24h 

após 
divulgação 

do 
resultado 

(por e-mail)  

8:30h às 
16:30h 

Resultado final 
da seleção 
após recurso 

06/08/2020 ou 
até 48h após o 

prazo da 
interposição do 

recurso  

Até às 16:30h 03/09/2020 Até às 16:30h 

05/10/2020                                 
ou até 48h 

após o 
prazo da 

interposição 
do recurso  

Até às 
16:30h 

Registro da 
Matrícula 

 07/08/2020  8:30h às 16:30h 
04/09/2020                                 8:30h às 

16:30h 
 06/10/2020                                 

8:30h às 
16:30h 

 

4 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Bolsas de estudo 

Atenção:  

As vagas serão preenchidas em ordem estrita de classificação e seu preenchimento estará vinculado ao disposto 

no Anexo IV desta Chamada. 
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As bolsas disponíveis no Programa de Pós-Graduação serão distribuídas de acordo com a classificação obtida em 

cada uma das etapas da Chamada, obedecidas as normas das Agências de Fomento. No entanto, o Programa 

não garante a concessão de bolsas de estudo para todos os aprovados. Não serão disponibilizadas bolsas para 

alunos com vínculo empregatício. 

OBS: O número de bolsas fica condicionado à disponibilidade pelas Agências de Fomento. 

Duração total do curso: excepcionalmente para esta Chamada, o Doutorado terá duração mínima de 24 meses e 

máxima de 36 meses contados a partir de Agosto de 2020, independentemente da data de entrada do aluno no 

Programa de Pós-graduação, podendo ser solicitada excepcionalmente e sob consulta e justificativa à agência de 

fomento, a prorrogação por até mais 12 meses.  

O curso será desenvolvido em regime integral. Alunos bolsistas deverão ter dedicação mínima de 40 horas 

semanais. 

Política de Acesso Aberto  

Todos os discentes admitidos nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da FIOCRUZ - Fundação Oswaldo 

Cruz deverão:  

(a) efetuar o depósito no Repositório Institucional ARCA da produção intelectual resultante das pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do respectivo Programa de Pós-Graduação, para fins de divulgação pública em Acesso 

Aberto, nos termos e de acordo com o estabelecido na Política Institucional de Acesso Aberto da Fiocruz;  

(b) ceder, de forma não exclusiva e para fins não comerciais, os direitos patrimoniais de autor sobre a produção 

intelectual resultante da pesquisa, inclusive as publicações, teses e dissertações, para fins de divulgação pública 

em Acesso Aberto, nos termos e de acordo com o estabelecido na Política Institucional de Acesso Aberto da 

Fiocruz.https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/portaria_-

_politica_de_acesso_aberto_ao_conhecimento_na_fiocruz.pdf 

(c) cumprir com todas as normas de boas práticas de laboratório, sigilo e conduta estabelecidos na Fiocruz. 

  

5 – LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 

Secretaria de Ensino do Instituto René Rachou – FIOCRUZ-MINAS  
Rua Uberaba, 780 – Térreo 
Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP/MG) 
Unidade Geraldo Campos Valadão 
Bairro - Barro Preto, CEP 30.180-080 - Belo Horizonte - MG 
Telefones: (31) 3295-1492 e 3295-7727  
Horário: 08:30h às 12:00h e 13:00h às 16:30h 
E-mail:  ensinoirr@gmail.com e sec-ensino.minas@fiocruz.br 

Home Page: http://qoppa.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/cienciasdasaude/  

Plataforma SIGA: www.sigass.fiocruz.br  

 

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020 

 
Dra. Andréa Teixeira de Carvalho 

Coordenadora Programa de Pós-graduação 

em Ciências da Saúde 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/portaria_-_politica_de_acesso_aberto_ao_conhecimento_na_fiocruz.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/portaria_-_politica_de_acesso_aberto_ao_conhecimento_na_fiocruz.pdf
mailto:ensinoirr@gmail.com
mailto:sec-ensino.minas@fiocruz.br
http://qoppa.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/cienciasdasaude/
http://www.sigass.fiocruz.br/
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Ministério da Saúde 
FIOCRUZ 

Fundação Oswaldo Cruz 
 

Instituto René Rachou – FIOCRUZ MINAS 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

SECRETARIA DE ENSINO 

 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA 

 

1 - Identificação do aluno 
 

Nome Completo 
      

Telefone 
      

E-mail pessoal 
      

Identidade 
      

CPF 
      
 
 

Raça/Cor 
(  ) Branca  (  ) Preta   (  ) Parda  (  ) Amarela                        
(  ) Indígena 

Curso 
Ciências da Saúde 

Nível 
(  ) Mestrado 
 
(  ) Doutorado 

Área de concentração 
(  )  Biologia Celular e Molecular, Genética e Bioinformática/ 
BCM-GB 
 
(  ) Doenças infecto-parasitárias e crônicas não 
transmissíveis/ DIP- DCNT 
 
(  ) Transmissores de patógenos/ TP 

Ano/semestre 
de Ingresso 

      

 

2 – Orientação (caso possua) 
; 

Orientador(a) (Nome Completo) 
      

Grupo de Pesquisa 
      

Telefone 
      
 

E-mail 
      
 
 

 

3 – Requer  bolsa de estudo? 
; 

Sim (     )     Não (    ) 
A concessão da bolsa está condicionada a disponibilidade de cota no Programa. O aluno não pode ter vínculo 
empregatício. 

 

4 – Possui ou já teve vínculo com o IRR? 
 

Sim (     ) 

Qual? (    ) Apoio técnico (     ) Iniciação científica  (     ) Aluno de Mestrado do IRR (     ) Aluno de Mestrado externo  

(     )  Outro (especificar):       

Período de duração:    /    /      a    /    /      

E-mail do IRR:       

Não (    ) 
; 

Assinatura do Aluno                                                                      Data:    /    /      

 


