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Informações sobre as atividades dos setores de Secretaria 
Acadêmica, Experimentação Animal e Jornalismo e 

Comunicação durante a pandemia do novo coronavírus 

(Versão 1, 17/03/2020, 16h) 

De acordo com as orientações institucionais e dos órgãos públicos de saúde em 
relação às medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a 
Diretoria do IOC compartilha com a comunidade do Instituto as seguintes 
informações: 

ENSINO  

Conforme previamente informado, as aulas de todas as modalidades de Ensino e 
a programação do Centro de Estudos e do Núcleo de Estudos Avançados estão 
suspensas, assim como as atividades do Programa de Estágio Curricular. As 
defesas de teses e dissertações poderão ser mantidas, a critério do Programa de 
Pós-graduação, sem acesso do público. 

A Secretaria Acadêmica (SEAC) terá esquema especial de atendimento, estando 
suspensas as entregas de documentos. As demandas referentes aos Programas 
de Pós-graduação e Cursos Técnicos deverão ser encaminhadas via email:  

Secretaria Acadêmica 
ensino@ioc.fiocruz.br  

Programas de Pós-graduação Stricto sensu 
Programa em Biologia Parasitária - posgbp@ioc.fiocruz.br 
Programa em Medicina Tropical - pgmt@ioc.fiocruz.br 
Programa em Biologia Celular e Molecular - posgbcm@ioc.fiocruz.br 
Programa em Ensino em Biociências e Saúde - posgebs@ioc.fiocruz.br  
Programa em Biologia Computacional e Sistemas - posgbcs@ioc.fiocruz.br 
Programa em Biodiversidade e Saúde - pgbs@ioc.fiocruz.br 
Programa em Vigilância e Controle de Vetores - posgvcv@ioc.fiocruz.br 
 
Programas de Pós-graduação Lato sensu 
Programa em Ensino em Biociências e Saúde - pglsebs@ioc.fiocruz.br 
Programa em Ciência, Arte e Cultura na Saúde - pglscacs@ioc.fiocruz.br 
Programa em Entomologia Médica - pglsem@ioc.fiocruz.br  
Programa em Malacologia - pglsmal@ioc.fiocruz.br 
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Técnico e especialização 
Curso Técnico em Biotecnologia - ctbp@ioc.fiocruz.br 
Curso de Especialização de Nível Técnico em Biologia Parasitária e Biotecnologia 
- cent@ioc.fiocruz.br 

Para demandas que exigem urgência no atendimento, o contato pode ser feito 
por meio dos números (21) 98747-9095 - Marcelo Camacho, chefia da SEAC / (21) 
99104-2542 - Ana Paula Fontoura, coordenação da SEAC. 

CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL  

As atividades nos biotérios do Centro de Experimentação Animal (CEA) foram 
adaptadas para garantia dos serviços essenciais. Desta forma, os experimentos 
em andamento devem ser finalizados até 31/03/2020. A entrega de animais já 
programados está suspensa, assim como novos pedidos, incluindo os 
provenientes de instituições externas.  O Instituto de Ciência e Tecnologia em 
Biomodelos (ICTB) informa que o fornecimento de rações e insumos solicitados 
via Sistema de Controle da Produção Animal (SICOPA) será realizado somente às 
quintas-feiras, no período da manhã. A equipe do CEA está disponível para 
orientações adicionais por email (experimentacaoanimal@ioc.fiocruz.br). 

COMUNICAÇÃO  

Demandas direcionadas ao Serviço de Jornalismo e Comunicação (Sejor) podem 
ser encaminhadas por email (jornalismo@ioc.fiocruz.br)  ou por meio dos 
telefones (21) 99186-7582 - Raquel Aguiar (coordenação) / (21) 97646-6687 - 
Vinicius Ferreira / (21) 98122-3585 - Lucas Rocha / Maíra Menezes - (21) 98874-
3174.  

ORIENTAÇÕES GERAIS  

Para  conferir o documento elaborado pela Diretoria do IOC com orientações 
gerais a toda a comunidade do Instituto diante da pandemia causada pelo novo 

coronavírus, clique aqui.  

mailto:ctbp@ioc.fiocruz.br
mailto:cent@ioc.fiocruz.br
mailto:experimentacaoanimal@ioc.fiocruz.br
https://intranet.ioc.fiocruz.br/?p=40069

