
  

 

 
INSCRIÇÕES EM DISCIPLINAS DAS PÓS-GRADUAÇÕES STRICTO SENSU DO IOC 

1º SEMESTRE DE 2023 
 
Período de inscrição para alunos regulares do IOC: 23/01/2023 a 29/01/2023 
Período de inscrição para alunos externos: 31/01/2023 e 01/02/2023 
 
As inscrições em disciplinas deverão ser realizadas através do sistema acadêmico SIGA ou SIEF dentro dos 
prazos estabelecidos, não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
 
Terão prioridade os alunos regularmente matriculados nos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu 
do IOC em que as disciplinas serão oferecidas. Nos casos em que a disciplina tenha vagas excedentes, 
segue a ordem de prioridade:  alunos regularmente matriculados nos demais Programas de Pós-Graduação 
do IOC, da FIOCRUZ e por último aluno de outras Instituições de Ensino Superior. 
 
PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS PARA ALUNOS REGULARES DOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO IOC: 
 
Período de Inscrição: 23/01/2023 a 29/01/2023 
 
 
Para acessar o Sistema de Acadêmico SIGA: 
 
 
No período de inscrições, o aluno deverá acessar o sistema acadêmico (SIGA)   
https://www.sigass.fiocruz.br/publico.do, com login e senha e optar pelas disciplinas que pretende cursar 
no semestre. Esta ação caracteriza apenas o pedido de inscrição na disciplina. Sugerimos selecionar “SEM 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO”, para visualizar todas as disciplinas disponíveis pelo programa de pós-
graduação. 
Os pedidos de inscrição em disciplinas serão validados ou não, dependendo do número de vagas ofertadas 
para a disciplina, pré-requisito, ordem de solicitação de pedido de inscrição, e/ou processo de seleção 
avaliada pela Coordenador da Disciplina, conforme os seguintes critérios: 
Alunos que dependem da disciplina para completar o total de créditos necessários para admissão na 
defesa de tese, dissertação ou equivalente; 
Seleção a critério da Coordenação. 
O aluno deverá consultar o Sistema Acadêmico SIGA para verificar se a inscrição na disciplina foi efetivada. 
 
 
Para acessar o Sistema de Acadêmico SIEF: 
 
No período de inscrições, o aluno deverá acessar o Sistema de Acadêmico SIEF – https://sief.fiocruz.br/ 
com login e senha, no MENU serviço – inscrição em disciplina.  
O sistema irá carregar a tela com disciplinas obrigatórias e eletivas, o aluno deve selecionar e clicar no 
botão “realizar pré-inscrição em disciplinas”.  
Os pedidos de inscrição em disciplinas serão validados ou não, dependendo do número de vagas ofertadas 
para a disciplina, pré-requisito, ordem de solicitação de pedido de inscrição, e/ou processo de seleção 
avaliada pela Coordenador da Disciplina, conforme os seguintes critérios: 
Alunos que dependem da disciplina para completar o total de créditos necessários para admissão na 
defesa de tese, dissertação ou equivalente; 
Seleção a critério da Coordenação. 
O aluno deverá consultar o Sistema Acadêmico SIEF para verificar se a inscrição na disciplina foi efetivada. 
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Informações Gerais:  
O aluno deve ficar atento as disciplinas em que há pré-requisitos. 
CENTRO DE ESTUDOS: Para quem já se inscreveu em outros semestres, não é necessário se inscrever 
novamente, salvo que por determinação do Programa de Pós-graduação. (Para validação de crédito é 
necessário a preencher o formulário disponível na página do seu programa e enviar a sua PG), conforme 
o regulamento do Programa. Acessível em: www.ioc.fiocruz.br  
CANCELAMENTO DE DISCIPLINAS: O cancelamento de disciplina poderá ser realizado até (quinze) 15 dias 
antes do início da disciplina, a solicitação deverá enviada para o endereço eletrônico 
disciplina@ioc.fiocruz.br, informando nome completo, número de matrícula, programa de ensino e nome 
da disciplina a ser cancelada.  
Após o início da disciplina o aluno deverá preencher o formulário e enviar para endereço eletrônico 
disciplina@ioc.fiocruz.br, disponível no sítio do Ensino, Menu (Secretaria Acadêmica: informações, 
Formulários e documentos), com anuência do orientador e do coordenador da disciplina. 
 
Esta ação caracteriza apenas o pedido de inscrição na disciplina, o aluno deve aguardar a confirmação da 
efetivação da matrícula, caso não receba até uma semana antes do período previsto para início da 
disciplina, o aluno deverá entrar em contato por e-mail (disciplina@ioc.fiocruz.br) 
 
 
PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS PARA ALUNOS EXTERNOS  
 
Período de Inscrição: 31/01/2023 e 01/02/2023 
 
São considerados alunos externos, com matrícula ativa em curso de Pós-graduação Stricto sensu:  
 
Alunos dos Programas de Pós-Graduação do IOC, cuja disciplina não é oferecida para o seu programa; 
 
Alunos dos Programas de Pós-Graduação de outras Unidades da Fiocruz; 
 
Alunos dos Programas de Pós-Graduação de outras Instituições de Ensino. 
 
Para os alunos regularmente matriculados em Programas do IOC não é necessário enviar documentação, 
apenas preencher o link de inscrição (Clique aqui). 
 
Os alunos de outras Instituições, deverão preencher link de inscrição (Clique aqui) e obrigatoriamente 
anexar a documentação exigida abaixo. 
declaração de matrícula de curso de pós-graduação; 
cópia de documento de identidade e cópia do CPF. 
 
Esta ação caracteriza apenas o pedido de inscrição na disciplina, o aluno deve aguardar a confirmação da 
efetivação da matrícula, caso não receba até uma semana antes do período previsto para início da 
disciplina, o aluno deverá entrar em contato por e-mail (disciplina@ioc.fiocruz.br).  
 
A declaração de participação será emitida pela secretaria Acadêmica após entrega de pauta pela 
coordenação da disciplina. Em caso de dúvidas entre em contato pelo endereço eletrônico 
documentacao@ioc.fiocruz.br.  
 
OBS.: alunos ouvintes, ou seja, não matriculados em disciplinas, não receberão declaração. 

http://www.ioc.fiocruz.br/
mailto:disciplina@ioc.fiocruz.br
mailto:disciplina@ioc.fiocruz.br
https://docs.google.com/forms/d/1CRWoeQvCWqDfUOBz1WWz-dYWqXwGVNivruYV865fYsc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CRWoeQvCWqDfUOBz1WWz-dYWqXwGVNivruYV865fYsc/edit
mailto:disciplina@ioc.fiocruz.br
mailto:documentacao@ioc.fiocruz.br

