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NORMATIVA PPGICS 

 
1. Propósito 

Estabelecer critérios para a dispensa de disciplinas para alunos de mestrado e 

doutorado do Programa. 

 
2. Objetivo 

Definir os critérios para a dispensa de disciplinas. 

 
3. Deliberações 

 

3.1 Os(as) alunos(as) de Doutorado, egressos(as) do Mestrado do PPGICS, estão 

dispensados(as) das disciplinas abaixo relacionadas, desde que tenham sido 

realizadas no prazo máximo de 2 (dois) anos:  

• Formação para a Docência.  

• Fundamentos da Informação e Comunicação em Saúde I & II. 

• Portfólio I & II.  

3.1.1 Para solicitar a dispensa das disciplinas, o(a) discente deverá enviar à 

Secretaria Acadêmica Formulário de Requerimento contendo justificativa, 

com a ciência do(a) orientador(a). 

3.2  A disciplina Formação para a Docência é obrigatória para todos(as) os(as) 

discentes, existindo três possibilidades de dispensa: 

• Ter cursado disciplina com temática de formação docente em outra instituição 

no nível de pós-graduação stricto sensu. 

• Ter experiência docente profissional na Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica (Superior, Cursos Técnicos e Ensino Médio Regular) por, no 

mínimo, um semestre letivo. 
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• Ter experiência docente profissional em cursos stricto e lato sensu 

ministrados na Fiocruz ou em outra instituição de ensino, com carga 

mínima de 60 horas.  

3.2.1 Para solicitar a dispensa da disciplina Formação para a Docência, o(a) 

discente deverá enviar à Secretaria Acadêmica Formulário de 

Requerimento justificado com os seguintes documentos de comprovação:  

• No caso de já ter cursado disciplina com temática similar em outro 

programa de pós-graduação stricto sensu, apresentar histórico completo 

e ementa da disciplina realizada.  

• Para a comprovação da experiência docente profissional, apresentar 

declaração ou documento similar que ateste a prática docente com a 

listagem de disciplinas oferecidas, o curso em que a disciplina foi 

ministrada e o tempo de experiência do(a) docente.  

• Para comprovação de experiência docente profissional em cursos stricto 

e lato sensu, apresentar declaração emitida pela secretaria do curso ou 

órgão similar que ateste a atuação como docente, informando as 

disciplinas em que houve atuação e o tempo de atuação como docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


