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Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é o tempo de 
compreender mais, para que possamos temer menos.  

 

Marie Curie (1867-1934) física, Prêmio Nobel 1903 e 1911 

 

 

 

 



 
 

MENSAGEM DA COORDENAÇÃO 

 

É com grande satisfação que a Coordenação de Pós-Graduação do INCQS dá as 
boas-vindas aos alunos para esse ano letivo. 

Esperamos que nos próximos meses e anos compartilhemos saberes, conhecimentos 
e experiências. Que os aprendizados, os trabalhos elaborados, os momentos de 
conversa e de troca de ideias sejam produtivos para a sua formação. Que tudo que 
agreguemos nesse período sejam alegrias, novos pontos de vista e que toda a 
produção intelectual acumulada seja voltada e aplicada ao motivo final de sermos 
profissionais e estudantes da saúde: prevenir doenças e agravos, recuperar e 
promover a saúde. 

Não podemos deixar de lado também que o mote desenvolvimentista das políticas 
governamentais globais e nacionais têm nos imposto desafios crescentes: minimizar 
os riscos da ampliação da produção, da inovação, do desenvolvimento tecnológico e 
da maior oferta de produtos e serviços. 

Assim, uma nova missão surge nesses novos tempos, principalmente para vocês, 

estudantes: dar suporte ao desenvolvimento do Brasil com o desafio de seguir os 

princípios constitucionais de “saúde como direito de todos e dever do Estado”. E 

acima de tudo tendo como orientador que os maiores valores do nosso país estão 

nas nossas riquezas naturais e na diversidade da população brasileira. 
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APRESENTAÇÃO 

O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), criado em 4 de 
setembro de 1981, é uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e pertencente ao Ministério da Saúde que tem como missão contribuir para 
a promoção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, atuando como 
referência nacional para as questões científicas e tecnológicas relativas ao controle 
da qualidade de produtos, ambientes e serviços vinculados à Vigilância Sanitária. 
Desde então presta serviço somente ao setor público (federal, estadual e municipal) 
realizando análises na área de controle da qualidade e elaborando pareceres técnicos 
que podem nortear o registro e a comercialização de insumos e produtos com 
potencial risco à saúde da população. 

Em 2001, de acordo com as novas diretrizes do INCQS – nas quais o ensino e a 
pesquisa também se tornaram prioridades institucionais – foi criado o Programa de 
Pós-Graduação em Vigilância Sanitária (PPGVS), na modalidade acadêmico, com os 
Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado, fazendo parte dos Programas de Pós-
Graduação da Fiocruz. 

O curso Stricto sensu, na modalidade profissional, foi proposto no INCQS em 2005 e 
a primeira turma de Mestrado Profissional em Vigilância Sanitária iniciou em 2006, 
sendo todos os alunos profissionais oriundos de órgãos públicos (federal, estadual ou 
municipal) e atuantes nas áreas fiscal, laboratorial ou administrativa de instituições 
em áreas afins à Vigilância Sanitária. 

Ainda em 2005, o Programa ampliou iniciando a modalidade Lato sensu com o Curso 
de Especialização em Controle da Qualidade de Produtos, Ambiente e Serviços 
vinculadas à Vigilância Sanitária. E em 2013, com a criação do Curso de Residência 
Multiprofissional em Saúde na área de Vigilância Sanitária com ênfase na Qualidade 
de Produtos, Ambientes e Serviços. 

O Programa também oferece Cursos Livres, como Cursos de Atualização e 
Capacitação Profissional, em diversas áreas do conhecimento, capacitando 
profissionais atuantes nas áreas afins à Vigilância Sanitária. 
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O Programa apresenta uma única área de concentração, Qualidade de Produtos em 
Saúde, composta por duas linhas de pesquisa que englobam todos os projetos 
desenvolvidos pelos nossos discentes associados aos seus orientadores, objetivando 
assim a construção de um novo pensar em Vigilância Sanitária. As linhas de pesquisa 
são: 

1 - DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINARES DOS 
PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES VINCULADOS À VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

O objetivo é demonstrar que a política sanitária e os conceitos e metodologias em 
Saúde Pública integralizam as ações de Controle da Qualidade de Produtos. É o 
desenvolvimento de abordagens integradas em físico-química, fármaco-toxicologia, 
biologia molecular da Saúde Pública através de uma visão interdisciplinar. 

2 - AVALIAÇÃO DE CONTAMINANTES, POLUENTES E RESÍDUOS, E SEUS 
IMPACTOS SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO 

A relevância desta linha de pesquisa está na possibilidade de capacitar profissionais 
a analisar criticamente a problemática das contaminações químicas e biológicas a 
que estão sujeitos os produtos e ambientes, propiciando uma visão global e 
interdisciplinar do Sistema de Vigilância Sanitária, das Legislações pertinentes e das 
bases conceituais de epidemiologia de modo a torná-los capazes de propor o eficiente 
encaminhamento das situações no sentido de proteção coletiva. 

Dentro de cada linha de pesquisa temos um leque de projetos chamados de “Projetos 
Guarda-chuva" onde cada docente e discente do PPGVS estão inseridos. 

 

Clique aqui e saiba mais sobre quais são os projetos que estão dentro de cada uma 

dessas linhas de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.incqs.fiocruz.br/images/stories/incqs/PROJETOS_GUARDA-CHUVA.pdf
https://www.incqs.fiocruz.br/images/stories/incqs/PROJETOS_GUARDA-CHUVA.pdf
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CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO EM VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

O curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Vigilância Sanitária, ministrado nos 

níveis de Mestrado e Doutorado, tem por objetivo a formação de recursos humanos 

em Ciência e Tecnologia na área de Qualidade de Produtos em Saúde. 

O Mestrado Acadêmico objetiva o aprofundamento do conhecimento técnico-

científico e acadêmico, possibilitando a formação de docentes para o ensino superior, 

bem como o desenvolvimento de competência para realizar pesquisas e desenvolver 

processos, produtos e metodologias em áreas específicas. 

O Doutorado objetiva o desenvolvimento de competência para conduzir pesquisas 

originais e independentes em áreas específicas. 

 

CORPO DOCENTE 

Clique aqui e tenha acesso ao corpo docente dos cursos de Mestrado Acadêmico e 
Doutorado em Vigilância Sanitária. 

 

DISCIPLINAS OFERTADAS 

Clique aqui e tenha acesso às ementas de cada disciplina. 

https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=776:mestrado-academico-e-doutorado-doutores-do-programa-&catid=143&Itemid=108
https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=776:mestrado-academico-e-doutorado-doutores-do-programa-&catid=143&Itemid=108
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/curso.do?page=4
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CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

O Programa de Pós-Graduação em Vigilância Sanitária (PPGVS) tem como objetivo 

a formação de recursos humanos em Ciência e Tecnologia na área de Qualidade de 

Produtos, Ambientes e Serviços vinculados à Vigilância Sanitária em nível de 

Mestrado Profissional. 

O curso de Mestrado Profissional em Vigilância Sanitária do Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde destina-se a profissionais de nível superior que 

desenvolvam atividades profissionais relacionadas à Vigilância Sanitária, nos campos 

laboratorial, fiscal ou administrativo, que estejam vinculados a instituições públicas 

municipais, estaduais ou federais. 

 

CORPO DOCENTE 

Clique aqui e tenha acesso ao corpo docente do curso de Mestrado Profissional em 

Vigilância Sanitária. 

 

DISCIPLINAS OFERTADAS 

Clique aqui e tenha acesso às ementas de cada disciplina. 

 

https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=775:mestrado-profissional&catid=143&Itemid=105
https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=775:mestrado-profissional&catid=143&Itemid=105
http://www.sigass.fiocruz.br/pub/curso.do?page=4


11 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS, 
AMBIENTES E SERVIÇOS VINCULADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

O Curso de Especialização em Controle da Qualidade de Produtos, Ambientes e 
Serviços Vinculados à Vigilância Sanitária tem por objetivo o aprofundamento dos 
conhecimentos e habilidades nesses setores específicos do saber e da profissão. 
Este Curso é oferecido a profissionais de nível superior que desenvolvam atividades 
profissionais relacionadas à Vigilância Sanitária, nos campos laboratorial, fiscal ou 
administrativo, que estejam vinculados a instituições públicas municipais, estaduais 
ou federais e possui carga horária mínima de 360 horas 

 

CORPO DOCENTE 

Clique aqui e tenha acesso ao corpo docente do curso de Especialização em 

Vigilância Sanitária. 

 

DISCIPLINAS OFERTADAS 

 

Clique aqui e tenha acesso às ementas de cada disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1860:especializacao-disciplinas&catid=70:ensino&Itemid=166
https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1860:especializacao-disciplinas&catid=70:ensino&Itemid=166
http://www.sigals.fiocruz.br/pub/curso.do
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CURSO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA ÁREA DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM ÊNFASE NA QUALIDADE 

A Residência Multiprofissional em Saúde na Área de Vigilância Sanitária com Ênfase 
na Qualidade de Produtos, Ambientes e Serviços (ResidVISA) do Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
constitui-se em ensino de pós-graduação lato sensu, destinada a profissões da área 
de saúde, sob a forma de curso de especialização, caracterizada por ensino em 
serviço, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, de acordo com a 
Portaria Interministerial nº 1.077 de 12 de novembro de 2009. 

 

CORPO DOCENTE: TUTORES E PRECEPTORES 

Clique aqui e tenha acesso ao corpo docente do curso de Residência Multiprofissional 

em Vigilância Sanitária. 

 

DISCIPLINAS OFERTADAS 

Clique aqui e tenha acesso às ementas de cada disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1131&Itemid=165
https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1131&Itemid=165
http://www.sigals.fiocruz.br/pub/dadosCurso.do?codU=476&codC=732
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CURSOS LIVRES - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

Os cursos de Atualização oferecidos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

em Saúde/Fiocruz têm o propósito de apresentar e discutir inovações técnico-

científicas nas áreas de atuação Institucional. Estes cursos têm carga horaria mínima 

de 30 horas e o público alvo são profissionais de nível superior completo, oriundos de 

instituições públicas e que atuam, preferencialmente, na área de controle da 

qualidade de produtos, ambientes e serviços. Os cursos são realizados no 

INCQS/FIOCRUZ e são gratuitos, não havendo possibilidade de concessão de 

bolsas. 

Os cursos de Capacitação Profissional em Serviços oferecidos pelo Instituto Nacional 

de Controle de Qualidade em Saúde/Fiocruz são caracterizados por capacitação em 

serviços, sob planejamento, supervisão e orientação profissional especializada. Estes 

cursos são destinados a profissionais oriundos de instituições públicas, 

preferencialmente, da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Os cursos 

têm carga horária mínima de 40 horas, são realizados no INCQS/Fiocruz e são 

gratuitos, não havendo possibilidade de concessão de bolsas. 

 

CORPO DOCENTE: RESPONSÁVEIS PELOS CURSOS LIVRES 

Clique aqui e tenha acesso ao corpo docente dos Cursos Livres. 

 

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO OFERTADOS 

  

Clique aqui e tenha acesso às ementas de cada curso de atualização 
 

 

 

https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=106
https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=106
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERTADOS 

Clique aqui e tenha acesso às ementas de cada curso de capacitação 

 

CURSOS SOB DEMANDA 

O PPGVS oferece também a modalidade de cursos de Capacitação Profissional sob 

demanda. São cursos solicitados pelas instituições públicas, com carga horária 

mínima de 40 horas. Os cursos poderão ser realizados no INCQS/Fiocruz ou "in loco". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=881&Itemid=162
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INFORMAÇÕES GERAIS 

REGIMENTO INTERNO DO PPGVS 

Cada um de nossos cursos, seja ele Lato Sensu ou Stricto Sensu possui um 

regimento interno. Neste documento é possível encontrar informações sobre os 

direitos e deveres dos nossos alunos. 

Para ter acesso a cada regimento, basta clicar nos links abaixo: 

 

- Especialização 

- Residência 

- Mestrado Profissional 

- Mestrado e Doutorado Acadêmico 

 

FORMULÁRIOS 

As solicitações de documentos como, por exemplo, declarações, históricos, 

diplomas/certificados, carteirinha/crachá do aluno e os agendamentos de defesa dos 

cursos Lato Sensu e Stricto Sensu do PPGVS são realizadas através de formulários 

específicos. Os mesmos podem ser encontrados no site do INCQS e podem também 

ser retirados na Secretaria Acadêmica. 

Clique nos links abaixo para ter acesso aos formulários: 

- Solicitação de documentos: Requerimento 

- Formulários Especialização 

- Formulários Residência 

- Formulário Mestrado Profissional 

- Formulários Mestrado e Doutorado Acadêmico 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 

Após a matrícula, a Secretaria Acadêmica fornecerá aos seus alunos um crachá de 

identificação que é de uso obrigatório para circulas nas dependências do INCQS e 

em todas as outras unidades da FIOCRUZ. Além do uso do crachá, cada aluno terá 

sua biometria cadastrada junto ao Setor de Gestão do Trabalho do Instituto 

(SGT/INCQS) para que assim consigam acessar o instituto. 

 

 

 

https://www.incqs.fiocruz.br/images/stories/incqs/cpg/Regimento_da_Especializa%C3%A7%C3%A3o-12-05-2016.pdf
https://www.incqs.fiocruz.br/images/stories/incqs/cpg/residencia_multiprofissional/regimento_da_residencia.pdf
https://www.incqs.fiocruz.br/images/stories/incqs/cpg/mestrado_ac/RegimentodoAcademico21112013-1.pdf
https://www.incqs.fiocruz.br/images/stories/incqs/Requerimento_Edit%C3%A1vel.pdf
https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=107
https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1131&Itemid=165
https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=105
https://www.incqs.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=108
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HORÁRIO DE PERMANÊNCIA NO INSTITUTO  

É proibida a permanência do aluno nos laboratórios após as 17h00, sem a supervisão 

do orientador, tutor, preceptor ou qualquer outra pessoa responsável pelo ambiente. 

 

QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA 

É expressamente proibido circular nas dependências do Instituto de shorts, 

bermudas, saias curtas e chinelos e permanecer de jaleco fora dos laboratórios. Nos 

laboratórios ser utilizadas as vestimentas adequadas (jaleco, sapato fechado e calça 

comprida).   

Para maiores informações, entre em contato através do e-mail da Biossegurança do 

INCQS: cibio@incqs.fiocruz.br 

 

ASSOCIAÇÃO DE PÓS-GRADUANDOS DA FIOCRUZ DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (APG FIOCRUZ-RJ)  

A associação de Pós-Graduandos da FIOCRUZ do Estado do Rio de Janeiro (APG 

FIOCRUZ-RJ) é o órgão de representação estudantil dos pós-graduandos das 

unidades técnico-científicas da Fiocruz do estado do Rio de Janeiro. A APG 

FIOCRUZ-RJ Foi fundada em 2012 e tem como principal objetivo representar todos 

os estudantes de programas Lato sensu e Stricto sensu, coletiva e individualmente. 

Para maiores informações entre em contato através dos e-mails 

apgfiocruzrio@gmail.com | apg.rio@fiocruz.br ou Clique aqui para ser direcionado a 

página da APG FIOCRUZ-RJ. 

 

CENTRO DE APOIO AO DISCENTE - (CAD FIOCRUZ) 

O Centro de Apoio ao Discente (CAD/Fiocruz) tem como finalidade acompanhar os 

alunos durante sua estada 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 desenvolvimento profissional dos 

estudantes. 

O CAD - Fiocruz atua como um espaço de escuta psicossocial, oferecendo 

atendimento inicial e encaminhamento de demandas dos discentes, sejam elas de 

cunho particular ou institucional. 

Para maiores informações entre em contato através do telefone (021) 3882-9066 ou 

através do e-mail cad@fiocruz.br. 

 

 

 

mailto:cibio@incqs.fiocruz.br
mailto:apgfiocruzrio@gmail.com
mailto:apg.rio@fiocruz.br
https://apgfiocruz.wordpress.com/
https://apgfiocruz.wordpress.com/
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA FIOCRUZ) 

A Comissão Própria de Avaliação da Fiocruz (CPA/FIOCRUZ) é um órgão 

representativo que tem a finalidade de coordenar e implementar o processo de 

autoavaliação institucional relacionada à oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu pelas unidades da Fiocruz. Tal processo de autoavaliação envolve toda a 

comunidade da Fiocruz: docentes, alunos, técnicos-administrativos e dirigentes. 

Para maiores informações entre em contato através dos telefones (21) 2590-7544 / 

(021) 3882-9284 ou através do e-mail comissaocpa@fiocruz.br 

Caso queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela CPA FIOCRUZ, 

clique aqui e será direcionado para a página da comissão. 

  

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ (CVF FIOCRUZ) 

O Campus Virtual Fiocruz é uma rede de conhecimento e aprendizagem voltada à 

educação em saúde. Neste ambiente virtual, pessoas e instituições parceiras 

compartilham plataformas, serviços e atividades. Com base no uso intensivo de 

tecnologias de informação, comunicação e educação, é possível ter acesso a cursos 

e recursos educacionais. Dessa forma, o CVF está alinhado aos princípios de 

ampliação do conhecimento, conforme a Política de Acesso Aberto da Fiocruz. 

Clique aqui para acessar o campus virtual FIOCRUZ. 

 

POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está ampliando suas políticas de inclusão e 

ações afirmativas, que têm o objetivo de promover mais equidade e diversidade na 

instituição. Através da Portaria 1433/2017-PR e seguindo as diretrizes da Portaria 

Normativa nº 13, de 11 de maio de 2016 do Ministério da Educação, do Estatuto 

aprovado pelo Decreto n° 8.932, de 14 de dezembro de 2016 e do Decreto 

Presidencial de 03 de janeiro de 2017, a FIOCRUZ regulamentou as ações afirmativas 

para todos os programas de pós-graduação Stricto sensu. 

A Portaria 6162/2019 PR (18 de setembro de 2019) representa mais um passo nesta 

direção. Com a medida, os cursos de especialização (Lato sensu) e das residências 

em saúde também passaram a ser regulamentados quanto às ações afirmativas — o 

que abrange cotas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), negros (pretos e 

pardos) ou indígenas em processos seletivos. 

Clique aqui para mais informações sobre o Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça. 

Clique aqui para mais informações sobre a Política para Acessibilidade e Inclusão das 

Pessoas com Deficiência. Também na versão em Libras. 

 

 

https://portal.fiocruz.br/comissao-propria-de-avaliacao
https://campusvirtual.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/pro-equidade
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/politica_acessibilidade_inclusao_fiocruz_final.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/politica_acessibilidade_inclusao_fiocruz_final.pdf
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SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

O PPGVS está localizado no subsolo do bloco 5 e possui uma saída de emergência 

que fica localizada no corredor 02 na sala de aula 4. Caso ocorra alguma emergência, 

o aluno pode entrar em contato com a equipe de socorristas (21) 2209-9153 (24h) ou 

com o Núcleo de Saúde do Trabalhador (NUST) (21) 3836-2724. 

 

NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR (NUST) 

O NUST está localizado ao lado do prédio da ASFOC e realiza o atendimento aos 

alunos e funcionários da Fiocruz, desde que, identificados com crachá ou documento 

que comprove vínculo com a Fiocruz. O Horário de atendimento é de 8h às 17h e 

oferece aos estudantes os seguintes serviços: 

Pronto atendimento médico em casos de emergências/urgências no que se refere a: 

• Emergências/urgências de nível 3 – casos em que há necessidade de uma 

avaliação médica, mas não há risco de vida ou de perda de funções, não 

requerendo intervenção imediata. 

• Emergências/urgências de nível 4 – situações em que o médico pode proceder 

a conselhos por telefone, orientar sobre o uso de medicamentos, cuidados 

gerais e outros encaminhamentos. 

Atendimento interdisciplinar em casos de acidentes, distribuição de preservativos – 

mediante cadastro e imunização – ações de rotina para grupos específicos e 

campanha. 

 

AMBULÂNCIA 24H 

A Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (COGIC) disponibiliza o serviço de 

ambulância integrado ao atendimento da Brigada de Contingência da Fiocruz. O 

veículo acompanhará atendimentos emergenciais aos profissionais e estudantes dos 

campi no Rio de Janeiro, incluindo Manguinhos, Expansão, Instituto Nacional de 

Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), Campus 

Fiocruz Mata Atlântica (CFMA) e no Instituto Nacional de Endemias Rurais 

(INERU/IOC), que estão sob gestão de infraestrutura da COGIC. 

Assim como a Brigada de Contingência, o serviço de ambulância está disponível 24h 

por dia, sete dias por semana. Os usuários podem solicitar o serviço da brigada e da 

ambulância pelos telefones (21) 2209-9141 e (21) 2209-9153. 
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CENTRO DE ESTUDOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR E ECOLOGIA HUMANA 

(CESTEH/ENSP) 

O ambulatório do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 

(CESTEH), da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), fica 

localizado no Prédio Primeiro de Maio.  

O CESTEH pode ser utilizado pelos alunos em situações específicas como doenças 

respiratórias relacionadas a questões ambientais ou ocupacionais, doenças 

dermatológicas relacionadas a questões ambientais ou ocupacionais e perda auditiva 

relacionada ao trabalho. 

Para mais informações entre em contato através do telefone: (21) 2598-2839. 

 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS) 

Atendimento disponível para trabalhadores, bolsistas e estudantes de todas as 

unidades da Fiocruz. 

 

Para mais informações entre em contato através do e-mail para: pics@ioc.fiocruz.br. 
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SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO CAMPUS FIOCRUZ 

ALOJAMENTO 

Para alunos estrangeiros e de fora do estado do Rio de Janeiro, há a possibilidade de 

alojamento durante um período limitado no Centro de Referência Professor Hélio 

Fraga (CRPHF/ENSP/FIOCRUZ). O alojamento é gratuito e fica no bairro de 

Jacarepaguá, localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

A solicitação de vaga para estudantes que venham de locais fora do Rio de Janeiro 

deverá ser enviada formalmente para o CRPHF/ ENSP, pelos endereços eletrônicos 

alojamentohf@ensp.fiocruz.br e jepramos@ensp.fiocruz.br, com cópia para o Centro 

de Apoio ao Discente, endereço eletrônico cad.adm@fiocruz.br. 

 

AGÊNCIA DOS CORREIOS 

A Fiocruz conta com uma agência dos correios que fica localizada próximo ao Castelo 

e a Tenda da Ciência, seguindo pela rua do Museu da Vida. Horário de atendimento: 

9h às 11h e 12 às 17h. Para maiores informações, entre em contato através do 

telefone (21) 2598-4377. 

 

BANCO E CAIXAS ELETRÔNICOS 

O campus da FIOCRUZ possui uma agência do Banco do Brasil, a mesma está 

localizada em frente à Biblioteca Central de Manguinhos e funciona das 10h às 16h. 

O campus conta também com Caixas eletrônicos do Banco do Brasil, os mesmos 

estão localizados em Bio-Manguinhos (no Pavilhão Rocha Lima), ENSP (térreo) e nos 

fundos do prédio do Quinino, localizado atrás do Castelo Mourisco. 

 

TRANSPORTES FIOCRUZ  

A Fiocruz possui linhas de ônibus que circulam pelo campus para bairros próximos e 

para o prédio da Expansão na Av. Brasil. Para que seja possível ter acesso ao 

transporte FIOCRUZ, basta seguir algumas orientações: 

• Solicite a parada para desembarque externo na Av. Brasil, no sentido do 

campus (em frente a portaria Brasil nova), ao entrar no veículo. 

• Animais só poderão utilizar o ônibus se estiverem dentro do “transporte” – 

caixas destinadas para este fim. 

• Não é permitido trajar jalecos (uso hospitalar e laboratorial) dentro dos 

veículos, conforme prescrevem as normas de biossegurança. 

Clique aqui para ter acesso aos horários e linhas do transporte interno da Fiocruz. 

 

mailto:cad.adm@fiocruz.br
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/horarios_dos_onibus_fiocruz_1.pdf
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RESTAURANTES 

O campus da FIOCRUZ conta também com diversos pontos para alimentação. 
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MAPA DO CAMPUS FIOCRUZ 

Quer conhecer mais sobre o Castelo Mourisco da FIOCRUZ? Clique e faça um tour por cada pedacinho desse monumento histórico 

da Ciência. 

https://portal.fiocruz.br/castelo-patrimonio-da-ciencia
https://portal.fiocruz.br/castelo-patrimonio-da-ciencia
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - Programa de Pós-Graduação 
em Vigilância Sanitária (INCQS/PPGVS) 

Site: https://www.incqs.fiocruz.br 

E-mail PPGVS: cpg@incqs.fiocruz.br 

Telefone Secretaria Acadêmica: (21) 3865-5112 / 3865-5287  

Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos. Cep.: 21040-900 – Rio de Janeiro / RJ – 
Brasil.  

 

REDES SOCIAIS DO PPGVS  

Facebook: http://www.facebook.com/pos.incqs  

Instagram: instagram.com/pos.incqs 

 

 

 

https://www.incqs.fiocruz.br/
mailto:cpg@incqs.fiocruz.br
http://www.facebook.com/pos.incqs
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