
	

 
Edital de Seleção – Programa de Pós-Graduação em Saúde  

Turma 2016/ 2o Semestre 
 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde (PPgSaúde), 

área de concentração Saúde Brasileira, torna público que estarão abertas as 
inscrições para a seleção de candidatos aos Cursos de Mestrado e Doutorado, 
para início no segundo semestre letivo de 2016. 
 
1. Público alvo 
 

Portador de Diploma ou documento equivalente de Graduação (observar 
item 8 deste Edital de Seleção), fornecido por curso reconhecido pelo Ministério 
da Educação ou diploma estrangeiro devidamente revalidado. 
 
2. Orientadores e respectivas vagas oferecidas 
 

Nome do orientador 
Número de vagas oferecidas 

Nível 
Mestrado 

Nível Doutorado 

BEATRIZ AARESTRUP 1	 -	
FERNANDO COLUGNATI -	 1	
GIANCARLO LUCCHETTI -	 1	
ISABEL CRISTINA GONÇALVES LEITE 2	 -	
JOSÉ MURILLO BASTOS NETTO 2	 -	
JOSE OTAVIO DO AMARAL CORRÊA -	 1	
JÚLIO MARIA FONSECA CHEBLI -	 1	
MARTHA DE OLIVEIRA GUERRA 1	 -	
MAYCON DE MOURA REBOREDO 1	 -	
VERA MARIA PETERS 1	 1	
ALESSANDRA GHINATO MAINIERI 1	 -	

 
Observação: O(A) candidato(a) poderá concorrer somente a uma vaga de um 
único orientador, sendo que essa vaga possui validade somente para o presente 
Edital de Seleção. 
 
 
3. Inscrição 
 
Data e horário: De 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2017, das 8:30 às 12:00 
horas. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Saúde, localizada no 
primeiro andar do prédio da Faculdade de Medicina da UFJF. Endereço: Avenida 
Eugênio do Nascimento, s/n, Bairro Dom Bosco, CEP 36038-330, Juiz de Fora, 
Minas Gerais, Brasil. 
 
 



Documentos necessários para a inscrição: 
Obs.:  

• Todos os documentos serão entregues em envelope identificado pelo 
nome e CPF do candidato. 	

• O candidato que necessitar de atendimento e/ou condições especiais 
para a realização das provas deverá informar essa demanda ao 
preencher o requerimento de inscrição. 

 
Nível Mestrado: 
 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida. A ficha de inscrição está 
disponível no site www.ufjf.br/ppgsaude. 

• Uma foto 3x4. 
• Duas cópias da certidão de nascimento ou da certidão de casamento. 
• Cópia do RG e do CPF. 
• Cópia do título de eleitor com comprovante da última eleição ou certidão 

de quitação eleitoral. (Disponível no site do TSE: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-eleitoral) 

• Cópia do certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino. 
• Duas cópias do diploma da graduação ou da declaração de conclusão do 

curso da graduação (observar item 8 deste Edital de Seleção).  
• Três cópias impressas do Currículo Lattes, sendo uma via com 

documentação comprobatória anexada. 
• Três cópias impressas do Projeto de Pesquisa com a seguinte 

formatação: até 10 páginas em formato A4, fonte Arial, tamanho 12, 
margens de 2 cm e espaçamento de 1,5 cm. O Projeto de Pesquisa 
deverá conter pelo menos os seguintes itens: capa contendo somente o 
CPF e título do projeto, introdução, objetivo(s), método, cronograma, 
referências e planilha orçamentária. 

 
Nível Doutorado: 
 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida. A ficha de inscrição está 
disponível no site www.ufjf.br/ppgsaude. 

• Uma foto 3x4. 
• Duas cópias da certidão de nascimento ou da certidão de casamento. 
• Cópia do RG e do CPF. 
• Cópia do título de eleitor com comprovante da última eleição ou certidão 

de quitação eleitoral. 
• Cópia do certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino. 
• Duas cópias do diploma da graduação ou da declaração de conclusão do 

curso da graduação (observar item 8 deste Edital de Seleção). 
• Caso tenha realizado o curso de Mestrado, duas cópias do diploma ou 

duas cópias da ATA de defesa do curso de Mestrado. 
• Três cópias impressas do Currículo Lattes, sendo uma via com 

documentação comprobatória anexada. 
• Três cópias impressas do Projeto de Pesquisa com a seguinte 

formatação: até 10 páginas em formato A4, fonte Arial, tamanho 12, 
margens de 2 cm e espaçamento de 1,5 cm. O Projeto de Pesquisa 
deverá conter pelo menos os seguintes itens: capa contendo somente o 



CPF e título do projeto, introdução, objetivo(s), método, cronograma, 
referências e planilha orçamentária. 

• Cópia completa de pelo menos um artigo, contendo dados originais, 
aceito para publicação ou publicado nos últimos 04 (quatro) anos a 
contar da data de publicação do edital, com classificação mínima no 
WebQualis de B4 considerando a área de avaliação Medicina I no 
momento da inscrição no processo seletivo, ou cópia de documentação 
que comprove formalização do processo de patente ou de registro de 
propriedade intelectual junto ao INPI ou instituição internacional 
equivalente e reconhecida no sistema ePCT-filing. 
 

 
 
4. Seleção 
 
Data: Todo o processo seletivo acontecerá no período de 06/02/2017 a 
07/03/2017. 
Local: Faculdade de Medicina da UFJF. Endereço: Avenida Eugênio do 
Nascimento, s/n, Bairro Dom Bosco, CEP 36038-330, Juiz de Fora, Minas 
Gerais, Brasil. 
Etapas:  
 

• Primeira etapa: Prova na língua inglesa, com atribuição de nota de 0 a 
100 pontos, de caráter apenas eliminatório para nota inferior a 70 pontos 
e divulgada nominalmente. Para o candidato ao Mestrado será permitido 
consultar dicionário na forma impressa durante todo o período da prova. 
Para o candidato ao Doutorado, será permitido consultar o dicionário 
somente na primeira hora da prova. Para a realização dessa Etapa o 
candidato deverá apresentar documento com foto. O(A) candidato(a) que 
assinar a prova será desclassificado. Candidatos(as) com necessidades 
especiais (PNE) deve informar o PPG no ato da inscrição para que as 
condições de acessibilidade e outras que viabilizem a sua participação 
com isonomia na seleção sejam providenciadas. 

• Segunda etapa: Análise do Projeto de Pesquisa por banca composta por 
três doutores, sendo um deles o possível orientador ou, na sua 
impossibilidade, professor do PPgSaúde indicado por ele, com atribuição 
de nota de 0 a 100 pontos, de caráter eliminatório para nota inferior a 70 
pontos e classificatório para nota igual ou superior a 70 pontos (peso 2). 
O projeto de pesquisa será avaliado segundo os seguintes critérios: 
fundamentação teórica, objetivos e/ou hipóteses, qualidade e 
exequibilidade do método, atualidade das referências bibliográficas e 
viabilidade financeira. Para cada item, será atribuída uma nota conferida 
em bloco pela banca de 0 a 100 pontos e realizada a média aritmética de 
todos os critérios. Essa nota será divulgada nominalmente. 

• Terceira etapa: Avaliação do currículo Lattes (peso 1) e entrevista (peso 
1) por banca composta por três doutores, sendo um deles o possível 
orientador ou, na sua impossibilidade, professor do PPgSaúde indicado 
por ele, com atribuição de nota de 0 a 100 pontos, de caráter 
classificatório. A nota será conferida em bloco pela banca e divulgada 
nominalmente. 



• As listas com os nomes de cada membro das bancas (de acordo com o 
núcleo de pesquisa) será divulgada junto com os resultados da primeira 
fase. 

• No caso de não comparecimento do candidato à entrevista, este será 
eliminado.  

• Candidatos(as) com necessidades especiais (PNE) deve informar o PPG 
no ato da inscrição para que as condições de acessibilidade e outras que 
viabilizem a sua participação com isonomia na seleção sejam 
providenciadas 
 
O currículo Lattes será avaliado segundo os seguintes critérios: 

 
Nível Mestrado 
 
a) Artigos científicos publicados em revista indexada (10,8,6,4,2,1 e 0,5 

pontos cada, respectivamente para A1, A2, B1, B2, B3, B4, e B5, 
avaliados na Medicina I).  

b) Artigos científicos publicados na íntegra em anais de congresso (0,5 
ponto cada, até 2 pontos). 

c) Resumos publicados em periódicos e anais de congressos/simpósios 
(0,25 ponto cada, até 4 pontos). 

d) Capítulo de livro publicado (1 ponto cada). 
e) Livro publicado com ISBN (5 pontos cada). 
f) Patente, com apresentação do número de registro do INPI (10 pontos 

cada). 
g) Especialização Lato Sensu ou Residência (10 pontos cada). 
h) Monitoria, Treinamento Profissional, Projeto de Extensão (0,5 ponto 

cada semestre, até 6 pontos). 
i)  Iniciação Científica (2,0 pontos cada, até 6 pontos). 

 
Nível Doutorado 
 
 Serão avaliados somente os últimos 4 anos, a contar da data de 
divulgação desse edital. 

a) Artigos científicos publicados em revista indexada (10,8,6,4,2,1 e 0,5 
pontos cada, respectivamente para A1, A2, B1, B2, B3, B4, e B5, avaliados 
na Medicina I).  
b) Artigos científicos publicados na íntegra em anais de congresso (0,5 

ponto cada, até 2 pontos). 
c) Resumos publicados em periódicos e anais de congressos/simpósios 

(0,25 ponto cada, até 4 pontos). 
d) Capítulo de livro publicado (1 ponto cada). 
e) Livro publicado com ISBN (5 pontos cada). 
f) Patente, com apresentação do número de registro do INPI (10 pontos 

cada). 
g) Especialização Lato Sensu ou Residência (5 pontos cada). 
h) Mestrado (5 pontos). 

Obs.: A pontuação do currículo Lattes será feita em 3 etapas: 1- Soma da 
pontuação, conforme valores indicados acima; 2- Atribuição de nota de 0 a 100 
pontos ao candidato de melhor currículo de cada orientador; 3- Cálculo da 
proporção da nota de cada candidato em relação à maior nota. 
 



 A entrevista versará sobre as aptidões e habilidades do(a) candidato(a) 
quanto à realização do projeto proposto. 
 
Nota Final: Será calculada pela média ponderada das notas obtidas referentes 
ao projeto de pesquisa (peso 2), currículo (peso 1) e entrevista (peso 1). 
 
Classificação: Será determinada por orientador, considerando a ordem 
decrescente da nota final.   
 
 
 
 
 
5. Resultados 
 

Os resultados de todas as etapas serão divulgados nominalmente, em 
ordem de classificação, com atribuição de notas inclusive dos desclassificados 
(Resolução n.º 33/2015-CSPP). A divulgação ocorrerá por meio do endereço 
eletrônico www.ufjf.br/ppgsaude e no mural do PPGS, localizado ao lado da 
secretaria. Nenhum resultado referente às etapas do presente edital poderá ser 
utilizado em futuros editais de seleção do PPgSaúde. 
 
 
 
 
6. Recurso 
 

Os candidatos terão direito a recurso interposto ao PPgSaúde no período 
estipulado no Calendário. Em cada divulgação de resultado, um formulário para 
recursos será disponibilizado. 
 
7. Calendário 
 

Data Horário Local Atividade 
30/01/2016 

à 
02/02/2016 

8:30-12:00 
  

Secretaria do PPgSaúde. Inscrição para o processo seletivo. 

06/02/2016 14:00-16:00* **Salas de aula da Faculdade de 
Medicina da UFJF. 

Realização da Primeira Etapa. 

06/02/2016 17hs www.ufjf.br/ppgsaude  Divulgação do resultado da Primeira 
Etapa. 

07/02/2016 
à 

 08/02/2016 

Até às 
16h30hs 

Secretaria do PPgSaúde. Prazo para recurso. 

09//02/2016 Até às 12hs Secretaria do PPgSaúde. Resposta ao recurso. 
  

09/02/2016 A partir das 
17h 

www.ufjf.br/ppgsaude. Divulgação final do resultado da 
Primeira Etapa. 

10//02/2016 17hs www.ufjf.br/ppgsaude. Divulgação do resultado da Segunda 
Etapa. 

13/02/2016 
à 

14/02/2016 

Até às 
16h30hs 

Secretaria do PPgSaúde. Prazo para recurso. 



15/02/2016 Até às 12hs Secretaria do PPgSaúde. Resposta ao recurso. 
15/02/2016 A partir das 

17h 
www.ufjf.br/ppgsaude. Divulgação final do resultado da 

Segunda Etapa. 
20/02/2016 8hs* **Salas de aula da Faculdade de 

Medicina da UFJF. 
Realização da Terceira Etapa. 

20/02/2016 17hs www.ufjf.br/ppgsaude. Divulgação do resultado da Terceira 
Etapa. 

21/02/2016 
à 

22/02/2016 

Até às 17hs Secretaria do PPgSaúde. Prazo para recurso. 

23/02/2016 Até às 12hs Secretaria do PPgSaúde. Resposta ao recurso. 
23/02/2016 A partir das 

17h 
www.ufjf.br/ppgsaude. Divulgação final do resultado da Terceira 

Etapa. 
24/02/2016 A partir das 

14h 
www.ufjf.br/ppgsaude. 
  

Divulgação da nota e classificação final 
provisórias. 

06/03/2017 
 e 

 07/03/2017 

Até às 
16h30hs 

Secretaria do PPgSaúde. Prazo para recurso. 

07/03/2017 Até às 12hs Secretaria do PPgSaúde. Resposta ao recurso. 

07/02/2017 A partir das 
14h 

www.ufjf.br/ppgsaude. 
  

Divulgação da Nota e Classificação final, 
com a lista de aprovados e de 
excedentes. 

08/03/20167 
e 

 09/03/2017 

8:30-12:00 
14:00-16:30 

Secretaria do PPgSaúde. Matrícula dos candidatos aprovados. 

13/03/2017 
e 

14/03/2017 

8:30-12:00 
14:00-16:30 

Secretaria do PPgSaúde. Caso chamado, matrícula do candidato 
da lista de excedentes. 

 
* = serão tolerados somente 10 minutos de atraso para início da primeira e da 
terceira etapa. 
** = as salas destinadas à realização da primeira e da terceira etapa serão 
divulgadas no mural da secretaria do PPgSaúde. 
 
8. Matrícula 
 
 O candidato aprovado deverá efetivar sua matrícula nos dias 08 e 09 de 
março de 2017, das 8:30 às 12:00 e das 14:00 às 16:30hs, na secretaria do 
PPgSaúde da Faculdade de Medicina da UFJF. Será considerado desistente o 
candidato aprovado que não efetuar a matrícula nesse período e, 
consequentemente, será chamado o candidato da lista de excedentes. O 
candidato da lista de excedentes, caso chamado, por e-mail e/ou telefone, 
deverá realizar sua matrícula nos dias 13 e 14 de março de 2017, das 8:30 às 
12:00 e das 14:00 às 16:30hs, na secretaria do PPgSaúde da Faculdade de 
Medicina da UFJF.   
 

Note que:  
• O candidato aprovado nesse processo seletivo para nível Mestrado 

deverá apresentar, no ato da matrícula, cópia do diploma de 
graduação ou certidão de conclusão de curso da graduação. Para o 
candidato graduado em instituição privada, a declaração de 
conclusão de curso deverá conter dados do aluno referentes ao 
curso, data da colação de grau, além do protocolo de pedido de 
diploma expedido pela respectiva instituição. Para o candidato 
graduado em instituição pública, a declaração ou certidão de 



conclusão de curso deverá ser emitida pela coordenação de 
assuntos e registros acadêmicos ou órgão competente da respectiva 
instituição. 

• O candidato aprovado nesse processo seletivo para nível Doutorado 
deverá apresentar, no ato da matrícula, cópia do diploma de 
graduação ou certidão de conclusão de curso de graduação. O 
candidato que cursou Mestrado também deverá apresentar cópia do 
diploma de Mestre ou ATA da defesa da Dissertação. Para o 
candidato graduado em instituição privada, a declaração de 
conclusão de curso deverá conter dados do aluno referentes ao 
curso, data da colação de grau, além do protocolo de pedido de 
diploma expedido pela respectiva instituição. Para o candidato 
graduado em instituição pública, a declaração ou certidão de 
conclusão de curso deverá ser emitida pela coordenação de 
assuntos e registros acadêmicos ou órgão competente da respectiva 
instituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Informações 
 
 Telefone (0xx32) 2102-3848, das 8:30 às 12:00 e das 14:00 às 16:30hs. 
 Endereço eletrônico www.ufjf.br/ppgsaude.  
 

Juiz de Fora, 5 de janeiro de 2017 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Fernando A. B. Colugnati 
Coordenador Geral do PPgSaúde 


