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CHAMADA PUBLICA 001/2012 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DA CASA DE OSWALDO CRUZ 

ESPECIALIZAÇÃO EM PRESERVAÇÃO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL DAS CIÊNCIAS E DA SAÚDE 

TURMA 2013 

ÁREAS: 
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO 
PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 
 
O Curso de Especialização em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das 
Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz, é uma proposta inovadora, que 
procura associar a diversidade de diferentes campos disciplinares das ciências 
humanas e sociais ao patrimônio e ao acervo de conhecimento vinculados às 
trajetórias de instituições e atores sociais das ciências biomédicas e da saúde 
pública. Nesta proposta, a interdisciplinaridade cumpre o objetivo de qualificar 
profissionais através de uma visão integrada da cultura material, historicamente 
constituída, abordando as diferentes variáveis que afetam os métodos, as técnicas e 
as práticas de preservação e de gestão do patrimônio das ciências e da saúde, 
traduzido nas ações de grupos e indivíduos em interação com o processo social.  
 
A concepção de uma Especialização que parte do estudo das diferenças conceituais 
e epistemológicas entre história, memória e patrimônio, associando a esses  os 
debates sobre a formulação e a aplicação dos princípios legais e dos rumos das 
políticas de preservação, faz do curso uma oportunidade de formar profissionais mais 
capacitados a atuar tanto no segmento profissional quanto no acadêmico. 
 
Coordenação: Paulo Roberto Elian dos Santos 
      Renato da Gama-Rosa Costa 
 
Coordenação Pedagógica: Anderson Boanafina 
 
1. Modalidade do Curso 
Pós-graduação em nível de Especialização – Modalidade Presencial 
 
2. Objetivo do Curso 
Formação de especialistas para prática profissional e/ou pesquisa acadêmica na 
área de patrimônio cultural, com ênfase no planejamento e execução de ações 
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voltadas para a preservação e gestão do patrimônio arquitetônico e documental das 
ciências e da saúde. 
 
3. Perfil do Curso 
Curso de especialização (modalidade lato sensu) destinado à formação de 
especialistas, que possam atuar no planejamento, execução e avaliação de 
atividades e ações de preservação e gestão de acervos e do patrimônio arquitetônico 
das ciências e da saúde, no âmbito de instituições públicas e privadas. 
 
4. Carga Horária 
Mínimo de 370 horas presenciais 
 
5. Perfil do público-alvo 
O curso é destinado a portadores de diploma de nível superior, reconhecido e 
registrado em órgãos competentes, sendo seu público-alvo: profissionais graduados 
em disciplinas das áreas das ciências humanas, ciências sociais aplicadas e ciências 
da saúde, que atuam ou possam atuar em órgãos das estruturas ministeriais, das 
secretarias estaduais e municipais e de suas agências, institutos e hospitais, assim 
como instituições de custódia (arquivos, museus, bibliotecas e centros de 
documentação), responsáveis pela preservação do patrimônio cultural das ciências e 
da saúde. O curso é também voltado para as instituições privadas e não 
governamentais que necessitem capacitar seus profissionais para atuar na produção, 
preservação e gestão de bens arquitetônicos e acervos documentais. 
 
6. Áreas 
O curso oferece dois perfis de conclusão, caracterizados pelas seguintes áreas: 
 
6.1. Patrimônio Arquitetônico 
Direcionada aos profissionais que atuam, ou desejam atuar, em segmentos 
relacionados ao Patrimônio Arquitetônico. Essa área de estudo abordará, em uma 
perspectiva histórica, conceitos teóricos e aspectos práticos relacionados à utilização 
de materiais e de técnicas de conservação e restauração arquitetônica, visando criar 
uma consciência sobre a importância do patrimônio e, em seguida, uma ação de 
preservação. 
 
6.2. Patrimônio Documental 
Direcionada aos profissionais que atuam, ou desejam atuar, em segmentos 
relacionados ao Patrimônio Documental. Essa área de estudo abordará conceitos 
teóricos e aspectos práticos relacionados a métodos e técnicas de identificação, 
gestão, tratamento, conservação e difusão de acervos documentais em órgãos de 
ciência, tecnologia e saúde e instituições de documentação e memória. 
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7. Linhas de Pesquisa 
As Linhas de Pesquisa resultam da diversificação teórico-metodológica e temática 
das Áreas que caracterizam os perfis de conclusão do curso de Especialização 
(Patrimônio Arquitetônico ou Documental), articulando os trabalhos de conclusão dos 
alunos com os projetos desenvolvidos pelos docentes, podendo, a critério da 
Coordenação do curso: a) integrar docentes das duas Áreas; b) envolver outros 
pesquisadores da COC, Fiocruz ou de instituições parceiras com pesquisa em uma 
das Áreas do curso.  O candidato deverá escolher um tema de trabalho de conclusão 
de curso coerente com uma das linhas de pesquisa do curso de Especialização, 
apresentadas a seguir: 
 
7.1. História e patrimônio cultural 
Congrega pesquisas com ênfase nas interfaces entre história, memória e patrimônio, 
destacando a cultura material e imaterial das ciências e da saúde e sua importância 
nos processos institucionais, na formação da identidade profissional e na relação 
com a sociedade. Visa desenvolver estudos acerca do patrimônio cultural da saúde a 
partir do referencial teórico das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas.  
 
7.2. Gestão de acervos documentais 
Visa a fomentar estudos voltados à compreensão das operações, procedimentos e 
atores envolvidos nos processos de produção, constituição, organização e uso de 
acervos institucionais e pessoais. Estuda os vários aspectos relacionados ä gestão 
de arquivos, bibliotecas, centros de documentação, e museus como espaços 
institucionais de formulação e implantação de políticas, programas e projetos. 
Identifica e analisa soluções e modelos de aplicação de métodos e técnicas de 
organização e difusão de acervos. São também desenvolvidas pesquisas que 
comportam uma reflexão sobre as relações orgânicas entre os materiais de natureza 
arquivística, bibliográfica, museológica e coleções biológicas.    
 
7.3. Conservação preventiva do patrimônio cultural 
Contempla pesquisas relacionadas ao debate contemporâneo sobre a preservação 
do patrimônio cultural, tendo como foco a conservação preventiva. Aborda questões 
relacionadas à gestão multidisciplinar, a avaliação de riscos e ao planejamento de 
ações com o objetivo de mitigar os processos de deterioração do patrimônio material, 
reduzindo a necessidade de intervenções de restauro. Discute as relações existentes 
entre o meio ambiente e o patrimônio edificado; e entre o edifício e os acervos nele 
abrigados. 
 
8. Titulação 
A Casa de Oswaldo Cruz outorgará aos alunos, que forem considerados aprovados, 
certificado de: 
 
�Especialista em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das 
Ciências e da Saúde – Patrimônio Arquitetônico 
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�Especialista em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das 
Ciências e da Saúde – Patrimônio Documental 
 
Observação: O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos 
concluintes após a apresentação do Diploma de Graduação ou de Curso Superior, 
devidamente reconhecido pelo MEC. 
 
9. Vagas 
Para a próxima turma do Curso de Especialização serão disponibilizadas 20 vagas 
para a seleção, sendo que o preenchimento total de vagas não será obrigatório. 
 
10. Local e período das aulas 
As aulas serão ministradas na Casa de Oswaldo Cruz (Campus Fiocruz – 
Manguinhos – Rio de Janeiro - RJ) às terças e quintas-feiras, no horário de 9 às 17h. 
Contudo o aluno deve, também, estar preparado para participar de atividades fora da 
sede e do horário do curso. 
 
11. Calendário 
 Inscrição: de 12 de novembro de 2012 a 08 de fevereiro de 2013 
Entrega da Documentação (inscrição presencial): de 07 de janeiro a 08 de 
fevereiro de 2013 
Data limite para o Envio da Documentação (data limite de postagem): 04 de 
fevereiro de 2013.  
Processo de Seleção: de 08 a 28 de fevereiro de 2013 
Análise da Carta e do Currículo (resultado): 20 de fevereiro de 2013 
Entrevistas: de 25 a 27 de fevereiro de 2013 
Resultado Final: 28 de fevereiro de 2013. 
Matrícula: 01, 04 e 05 de março de 2013 
Início das aulas: 07de março de 2013 
Término das aulas (previsão): dezembro de 2013 
Data limite para entrega do TCC: 31 de janeiro de 2014 
 
12. Inscrição 
12.1. Período: de 12 de novembro de 2012 a 08 de fevereiro de 2013 
(www.coc.fiocruz.br) 
 
Não serão cobradas mensalidades 
 
12.2. Taxa de inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais), estando isentos do pagamento 
servidores da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde. O pagamento da 
inscrição será feito em qualquer agência do Banco do Brasil, através de GRU (Guia 
de Recolhimento da União), a ser impressa por meio do site da Receita Federal. 
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12.3. Instruções para emissão da GRU 
O candidato deve acessar o site da Receita Federal (http://www.stn.fazenda.gov.br ), 
clicar em SIAFI/Guia de Recolhimento da União e depois em Impressão GRU. 
Poderá também acessar diretamente o link 
<https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp#ug >. 
 
12.4. Instruções para o preenchimento da Guia de Recolhimento 
Preencha os campos amarelos com os seguintes dados. 
UG: 254488 
Gestão: 25201 
Recolhimento Código: 289221 
Descrição do Recolhimento: será preenchida automaticamente pelo sistema. 
Numero de Referência: 25448807 
Competência: preencher o mês e o ano do pagamento. 
Vencimento: preencher com a data em que será efetuado o pagamento. 
Contribuinte: CPF do candidato. 
Nome: Nome do candidato. 
Valor Principal: R$ 50,00 
Valor Total: R$ 50,00 
 
Observação: Não preencher os campos Descontos/Abatimentos, Outras 
Deduções, Mora/Multa, Juros/Encargos, Outros Acréscimos. 
 
Após o preenchimento, clicar em emitir GRU. Serão emitidas duas vias: uma ficará 
com o Banco e a outra o aluno deverá apresentar no ato da inscrição. 
 
Importante: Não será aceito comprovante de depósito em cheque, efetuado em 
caixa eletrônico. 
 
13. Documentos exigidos para Inscrição 
O Curso de Especialização em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das 
Ciências e da Saúde destina-se a portadores de Diploma de Ensino Superior, 
outorgado por instituição oficial reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).  
 
a) Cópia da ficha de inscrição disponível na Plataforma SIGA, preenchida e 
assinada; 
b) Uma carta de intenção esclarecendo as motivações que o levaram a escolher o 
curso; 
 
Observação: No ato da inscrição e na carta de intenção, o candidato/candidata 
deverá optar pela Área (Patrimônio Arquitetônico ou Patrimônio Documental) e a pela 
Linha de Pesquisa, apresentando, também, os seguintes documentos 
acompanhados dos originais: 
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c) Currículo do candidato; 
d) Cópia do diploma e do histórico da graduação; 
e) Cópia do documento de identidade e do CPF; 
 f) 2 retratos 3x4; 
g) Cópia do comprovante de depósito do pagamento de inscrição; 
h) Contra-cheque recente, identificando o vínculo institucional (para servidores da 
Fundação Oswaldo Cruz e de órgãos do Ministério da Saúde). 
 
Atenção: 
- Para que a inscrição seja homologada é necessária a entrega de toda a 
documentação exigida. 
-  Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 
- O candidato que ainda não possui Diploma de Graduação, deverá apresentar 
declaração de conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, 
em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não 
poderá ultrapassar o período de 02 anos anteriores à data de divulgação do presente 
documento. Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em que 
também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua 
publicação no Diário Oficial da União. 
- Os candidatos devem entregar quatro (4) cópias da carta de intenção e quatro (4) 
cópias do currículo e uma (1) cópia dos demais documentos. 
- Os documentos devem ser colocados em um envelope com o nome do candidato e 
o número de inscrição, a ser entregue, pessoalmente ou por SEDEX . 
- As cópias dos documentos (RG, CPF, Diploma e Histórico) encaminhadas por 
SEDEX, deverão ser autenticadas e postadas até a data limite de 04/02/2013, 
aos cuidados de Secretaria Acadêmica, Oficina Escola de Manguinhos, Avenida 
Brasil 4365, Manguinhos, CEP 21040-900, Rio de Janeiro. 
 
 
Não serão aceitas inscrições com data de postagem após o dia 04 de fevereiro 
de 2013. 
 
 
Observações: 
Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) e no www.coc.fiocruz.br a relação com 
os nomes dos candidatos, com seu respectivo número de inscrição, cujas inscrições 
foram homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone. 
No período de 01 a 30 de abril de 2013, nos dias úteis e no horário de 9h às 16h, os 
candidatos não selecionados poderão retirar as cópias dos seus documentos 
pessoais e as fotos na Oficina Escola de Manguinhos, Av. Brasil 4365, Manguinhos), 
de segunda a sexta-feira no horário de 9 às 16h. Após esse período, toda a 
documentação será descartada.  
Após a inscrição o candidato não poderá mudar o perfil de conclusão escolhido. 
 



 

Av. Brasil 4365, Rio de Janeiro, RJ 
CEP: 21040-900 

Tel.: (21) 3865-2234 
E-mail: secadcoc@coc.fiocruz.br 

7 

14. Processo de Seleção 
O processo de seleção está organizado em duas etapas. 
 
1ª) Análise da Carta de Intenção e de Currículo (Eliminatória) 
 
A Carta de Intenção, encaminhada à Banca de Seleção, deverá ser redigida em 
Língua Portuguesa, não devendo ultrapassar 3 laudas (fonte Arial, corpo 12, 
espaçamento simples). 
A carta deverá apresentar os itens abaixo relacionados, preferencialmente 
organizados em parágrafos: 
1. Apresentação Pessoal (dados pessoais e breve histórico da formação, trajetória 
profissional e/ou vida acadêmica); 
2. Objetivo ao candidatar-se ao curso; 
3. Expectativas com relação ao curso; 
4. O tema de estudo que pretende abordar no Trabalho de Conclusão do Curso, 
associado à Área e à Linha de Pesquisa, bem como a relação com sua trajetória 
profissional e/ou acadêmica. 
5. Disponibilidade de tempo para o acompanhamento das atividades curriculares e 
extracurriculares; 
 
2ª) Entrevista (Classificatória) 
 
Observação: O resultado de cada etapa e o agendamento da entrevista serão 
divulgados através do site da Casa de Oswaldo Cruz. (www.coc.fiocruz.br) 
 
15. Matrícula 
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula, pessoalmente, de acordo 
com o calendário, na Secretaria Acadêmica do curso (Oficina Escola de Manguinhos, 
Av. Brasil 4365, Manguinhos). 
 
15.1. Candidatos Estrangeiros 
Os candidatos estrangeiros deverão encaminhar sua documentação à Divisão de 
Temas Educacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (DCE/MRE), 
através da representação diplomática brasileira em seus países de origem, 
respeitados os critérios de seleção definidos pela coordenação de cada curso. A 
referida documentação será enviada posteriormente às Secretarias Acadêmicas das 
Unidades, que submeterão os documentos à apreciação do Coordenador de cada 
Curso. A Secretaria Acadêmica será responsável por comunicar o resultado final da 
avaliação da documentação do candidato à Assessoria Internacional. Além disso, os 
candidatos também deverão apresentar: (a) curriculum vitae; (b) documentos 
específicos, exigidos por cada curso; (c) comprovante de bolsa 
hospedagem/alimentação pelo período de realização do curso (no caso de 
estrangeiro residente em seu país de origem) ou carta assumindo meio de 
subsistência durante sua estada no Brasil (estrangeiro residente no Brasil). Os 
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candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. Aos 
alunos estrangeiros é facultado o direito de efetuar a matrícula no primeiro dia de 
aula. 
 
16. Bolsas de estudo e hospedagem 
O curso é gratuito e NÃO oferece bolsas de estudo. 
A FIOCRUZ NÃO dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros 
estados ou países. 
 
Observação Geral: Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso. 
 
Informações: 
Secretaria Acadêmica: 
Oficina Escola de Manguinhos/Casa de Oswaldo Cruz 
Av. Brasil, 4365 Manguinhos, Rio de Janeiro 
Tel.: (21) 3865-2234 
Horário de atendimento ao público: 9h às 16h 
E-mail: secadcoc@fiocruz.br 
Home: page: http://www.coc.fiocruz.br 
Sobre o Campus da FIOCRUZ: 
http://www.fiocruz.br/vpeic/media/guia_estudante.pdf 

 


