
 
 

 

 

 

ERRATA Nº 001 DA CHAMADA PÚBLICA 001 

MESTRADO ACADÊMICO EM DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SAÚDE 

 Seleção de Candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Casa de Oswaldo Cruz / 

FIOCRUZ - Seleção para Turma 2021 
 

A comissão organizadora do processo seletivo para candidatos ao Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em 

Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz, vem a público divulgar a Errata n° 01 

 

8. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

Onde se lê: 
 

b) Etapa II - Eliminatória: Prova escrita remota 

Prova escrita, em português, de caráter eliminatório, que consistirá de quatro questões, das quais o(a) candidato(a) 

responderá duas (uma geral e uma específica a uma das linhas de pesquisa; não precisando ser necessariamente a questão 

da linha de pesquisa em que o(a) candidato(a) se inscreveu), formuladas com base na bibliografia indicada nesta 

Chamada Pública (Anexo II). Durante a realização da prova não será permitida a consulta a qualquer tipo de material 

(impresso ou digital) ou a anotações pessoais. As provas serão identificadas somente pelo número de inscrição do(a) 

candidato(a). Tempo de duração: 04 (quatro) horas. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota 

igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

Leia-se: 
 

b) Etapa II - Eliminatória: Prova escrita remota 
 

Prova escrita, em português, de caráter eliminatório, que consistirá de uma questão sobre um tema atual de divulgação 

científica a qual o(a) candidato(a) responderá com base na bibliografia indicada nesta Chamada Pública (Anexo II). As 

provas serão identificadas somente pelo número de inscrição do(a) candidato(a). Tempo máximo de duração: 03 (três) 

horas. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

b.2) A prova será submetida à análise por software anti-plágio para verificar a originalidade da reposta;  

b.3) O/A candidato(a) é responsável por providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias e adequadas à 

realização da Prova, a saber: acesso à internet de qualidade, equipamento eletrônico – computador ou similar; 

b.4) O sistema ficará disponível para a realização da prova entre às 9h e 12h do dia 26 de outubro de 2020. O Programa 

não se responsabilizará caso o/a candidato(a) não consiga realizar os procedimentos necessários para a execução da 

prova na data, horário e no tempo determinado; 

b.5) Não haverá segunda chamada nem serão aceitos envios/entregas da prova por outro meio que não seja o previsto 

nesta Chamada Pública; 

b.6) Para realizar a prova, o/a candidato(a) deverá se cadastrar, previamente, na Plataforma da UNASUS pelo link: 

https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/course/view.php?id=413 

 

IMPORTANTE: O cadastro na Plataforma da UNASUS deverá ser realizado o mais breve possível, até às 12h (meio-

dia) do dia 22/10/2020. 

 

Onde se lê: 

 

Calendário 

Prova de idioma remota (09:00 h): 27/10/2020 

 

Leia-se: 

  

A prova de idioma será realizada em 2021, em data a ser posteriormente agendada com os candidatos. 

https://cursos.campusvirtual.fiocruz.br/course/view.php?id=413

