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PROCESSO DE SELEÇÃO AO INGRESSO NO PROGRAMA DE MESTRADO EM 
SAÚDE COLETIVA - TURMA 2011 

 
 
  O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo ao ingresso no Curso de Mestrado 
em Saúde Coletiva - Turma 2011. 

O Mestrado em Saúde Coletiva tem como área de concentração: Saúde Coletiva e as 
seguintes linhas de pesquisas: 1- Política, gestão e avaliação do Sistema Único de Saúde. 

      2- Processo Saúde-Adoecimento e seus determinantes. 
  

1 – DA ESTRUTURA CURRICULAR: 

A integralização do Programa exige a obtenção de no mínimo 30 (trinta) créditos, 
distribuídos da seguinte forma: a) 17 créditos com as disciplinas obrigatórias; b) 06 créditos com as 
disciplinas optativas; c) 2 (dois) créditos para a qualificação do projeto; d) 05 defesa de dissertação 
de Mestrado.  

O Mestrado terá duração mínima de 18 (dezoito) e máxima de 24 (vinte e quatro) meses. O 
tempo de integralização do Mestrado compreenderá a freqüência e aprovação em disciplinas, e 
desenvolvimento e conclusão do trabalho de dissertação. A Coordenação do PPgSC/UFJF ouvindo 
o colegiado poderá, excepcionalmente, estender esse prazo por um período de até 06 (seis) meses 
para a entrega da dissertação de mestrado mediante justificativa do orientador.  

2 – DAS INSCRIÇÕES: 
 
        2.1. Período: As inscrições serão realizadas de 01 de outubro a 29 de outubro de 2010 
(postagem por SEDEX até o dia 27 de outubro de 2010), de segunda a sexta-feira, das 08 às 11horas 
e de 14 às 16 horas, na Secretaria da Pós-Graduação em Saúde Coletiva, prédio do NATES/UFJF – 
Campus Universitário; 
 
 2.2. Público: Portadores de diploma de curso superior reconhecido. 
 
 2.3. Documentos necessários: 
 Para se inscrever como candidato ao curso de mestrado serão exigidos os seguintes 
documentos: 
 
 I –   cópia AUTENTICADA da identidade e do CPF; 
 II –  cópia AUTENTICADA da certidão de nascimento ou casamento; 
 III – cópia AUTENTICADA  do   diploma   de    graduação   ou   documento   equivalente   

(declaração de conclusão junto com o protocolo de pedido do diploma do curso com 
firma reconhecida);  



IV – cópia AUTENTICADA do histórico escolar do curso de graduação; 
V – curriculum vitae (impresso), cadastrado na plataforma Lattes (lattes.cnpq.br), 

acompanhado dos comprovantes (cópia);  
VI – comprovação de cadastro do curriculum vitae (CV) cadastrado na plataforma Lattes (a 

versão impressa do CV contém esta especificação na folha de rosto);  
VII – justificativa do interesse pelo curso;  
VIII – 03 (três) cópias de um projeto de pesquisa elaborado pelo candidato, direcionado a 

uma das linhas de pesquisa do Programa, conforme as normas explicitadas no edital; 
IX – requerimento de inscrição em formulário próprio, acompanhado de 02 (duas) 

fotografias 3X4;  
X – cópia do comprovante de depósito da taxa de inscrição no valor de R$80,00 (oitenta 

reais) paga no Banco do Brasil, agência 0024-8, conta corrente 205.020-X, 
FADEPE/Mestrado em Saúde Coletiva; 

XI – comprovação de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de 
brasileiro e, em caso de ser estrangeira, comprovação de regularidade da estada no país;  

XII – requerimento de inscrição em formulário próprio que pode ser acessado no sítio 
www.pgsaudecoletiva.ufjf.br. 

 
Obs.: Serão aceitas inscrições por correspondência SEDEX com carimbo de postagem até 27 de 
outubro de 2010 remetidas para: 
   Universidade Federal de Juiz de Fora. 
   Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
   Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
   Prédio do NATES 
   Campus Universitário, s/n – Bairro: Martelos 
   Juiz de Fora – MG 
   36036-330 
 
           2.4. Homologação das inscrições 03 de novembro de 2010. 
 
3 – DO NÚMERO DE VAGAS: 

 
3.1. O número de vagas: 16 (dezesseis). Poderá ser alterado a critério da comissão de 

seleção. 
 
4 – DA DISPONIBILIDADE DE BOLSAS: 
 
 4.1. O programa dispõe de número limitado de bolsas. A distribuição para novos alunos é 
condicionada à manifestação de interesse do mestrando no ato da matrícula feita em formulário 
próprio, aos critérios das agências de fomento e da Comissão de Bolsas do Programa de Pós- 
Graduação em Saúde Coletiva. Não são garantidas bolsas para todos os alunos interessados. 
 
5 – PROCESSO DE SELEÇÃO:  
 

5.1. Prova escrita de caráter eliminatório, tendo por base bibliografia mínima definida neste 
Edital de Seleção, a ser realizada no dia 04 de novembro de 2010, em local a ser definido (conferir 
no sítio www.pgsaudecoletiva.ufjf.br), com início às 14:00 horas e término às 18:00 horas;  

 
5.2. Prova escrita de suficiência em língua estrangeira de caráter eliminatório consistindo 

na leitura e compreensão de texto relacionado à temática do programa, redigido em inglês, a ser 
realizada no dia 19 de novembro de 2010, local a ser definido (conferir no sítio 
www.pgsaudecoletiva.ufjf.br), com início às 14:00 horas e término às 17:00 horas;  

 
5.3. Avaliação, de caráter eliminatório, do projeto de pesquisa;  
 



5.4. Entrevista do candidato com a Comissão de Seleção, de caráter eliminatório, a ser 
realizada nos dias 07 a 10 de dezembro de 2010, em local a ser definido. Cada candidato 
comparecerá apenas um dia, conforme escala divulgada no dia 06 de dezembro de 2010 (conferir no 
sítio www.pgsaudecoletiva.ufjf.br). Será baseada na apreciação do curriculum vitae (modelo Lattes), 
dos documentos referentes à história acadêmica do candidato e do projeto de pesquisa. O candidato 
que não comparecer à entrevista, no dia e hora marcados, será eliminado do concurso. 
  
6 – DA PROVA ESCRITA: 
 

6.1. A prova escrita terá a duração de quatro horas, sobre os temas e bibliografia indicada 
neste Edital de Seleção;  

 
6.2. Não será permitida consulta bibliográfica; 
 
6.3. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70,0 (setenta); 
 
6.4. Bibliografia de referência: 

NORONHA, José Carvalho de; LIMA Dias; MACHADO, Cristian Vieira. O Sistema Único de 
Saúde: SUS. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Editora Fiocruz: Rio de Janeiro, 2009. p. 435 
a 472. 

COHN, A. O SUS e o Direito à Saúde: universalização e focalização nas políticas de saúde. In: 
LIMA, NT; GERSCHMAN, S; EDLER, FC; SUÁREZ, JM. Saúde e Democracia: história e 
perspectiva do SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005.  p.385 a 405. 

FLEURY, Sonia; OUVERNEY, Assis Mafort. Política de Saúde: uma política social: políticas e 
sistema de saúde no Brasil. Editora Fiocruz: Rio de Janeiro, 2009. p.23 a 64. 

NUNES, E. Saúde Coletiva: uma história recente de um passado remoto. In: CAMPOS, G.W.S. et 
al (orgs). Tratado de Saúde Coletiva. Editora Hucitec/Editora Fiocruz: São Paulo/Rio de Janeiro, 
2006. p. 295-315. 

CAMPOS, E.M.S. Os Dilemas do Planejamento e Programação em Saúde. In: A Estratégia de 
Saúde da Família e sua Proposta de (Re)Estruturação do Modelo Assistencial do SUS: a perspectiva 
de quem molda sua operacionalização. Rio de Janeiro, 2007, p. 74-88. Tese (Doutorado em Saúde 
Coletiva). Instituto de Medicina Social. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

TEIXEIRA, C.F. EnfoquesTeórico-Metodológicos do Planejamento em Saúde. In: TEIXEIRA, C. 
(org.). Planejamento em Saúde: conceitos, métodos e experiências. Salvador: EDUFBA, 2010, p. 
17-32. 

ROUQUAYROL, M.Z. Contribuição a Epidemiologia. In: CAMPOS, G.W.S. et AL (orgs.). 
Tratado de Saúde Coletiva. Editora Hucitec/Editora Fiocruz: São Paulo/Rio de Janeiro, 2006. p. 
319 a 373. 
 
7 – DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
 

7.1. A prova escrita de suficiência em língua estrangeira terá a duração de três horas; 
 
7.2. Será permitida a utilização de dicionário durante a prova; 
 
7.3. O candidato que obtiver nota igual ou superior a setenta (70,0) será aprovado. 
 
 
 



8 – DO PROJETO DE PESQUISA: 
 

8.1. Projeto de pesquisa, redigido conforme MODELO DE APRESENTAÇÃO DE 
PROJETO padronizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa – PROPESQ/UFJF 
(http://www.ufjf.br/propesq/formularios-para-download/). Não incluir o item 6. Orçamento, basta 
apenas mencionar se há viabilidade financeira para a sua execução. 

 
8.2. Objetiva-se, ao solicitar o projeto, avaliar exclusivamente a capacidade do candidato em 

construir um projeto de pesquisa consistente e adequado à área de saúde coletiva, uma vez que o 
mesmo poderá ser amplamente modificado em virtude da adequação às linhas de pesquisas do 
futuro orientador. 

 
8.3. Somente serão avaliados os projetos dos candidatos aprovados nas provas de 

conhecimento específico e língua estrangeira. 
 
8.4. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70,0 (setenta); 

 
9 – DA ENTREVISTA: 

 
9.1. A entrevista, de caráter eliminatório, consiste na análise do curriculum vitae (modelo 

Lattes), dos documentos referentes à história acadêmica do candidato e na argüição do projeto de 
pesquisa e suas possibilidades de realização;  

 
9.2. A nota da entrevista será de 0 (zero) a 100 (cem) 

 
10 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

 
10.1 Às notas dos candidatos aprovados na prova de língua estrangeira, na prova escrita e no 

projeto de pesquisa serão adicionados ao resultado da entrevista. Os candidatos serão classificados 
em ordem decrescente da soma total dos pontos obtidos nestas etapas. 

 
10.2. Critérios de desempate: 1) maior nota na prova escrita; 2) maior nota no projeto de 

pesquisa, 3) maior nota na entrevista. Será levado em consideração, a adequação à linha de pesquisa 
dos orientadores (sugere-se analisar, previamente, o currículo Lattes dos pesquisadores do curso no 
sítio www.pgsaudecoletiva.ufjf.br ). 
 
11 – DOS RESULTADOS: 

 
11.1. A divulgação dos resultados será feita obedecendo ao seguinte calendário: 
 

Resultado da prova escrita: 18/11/2010; 
Resultado da prova de língua estrangeira: 23/11/2010; 
Resultado do projeto: 06/12/2010; 
Classificação final: 15/12/2010, a partir das 16:00 horas, no quadro de avisos da Secretaria da Pós- 
Graduação em Saúde Coletiva e no endereço eletrônico: www.pgsaudecoletiva.ufjf.br e/ou 
www.nates.ufjf.br  
 
12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 
12.1. À Comissão de Seleção caberá decidir sobre as questões não previstas no presente 

Edital.  
12.2. São selecionados os candidatos e não seus projetos. Os candidatos selecionados 

desenvolverão suas dissertações nas linhas e projetos dos orientadores disponíveis no programa.  
 
12.3. A documentação dos candidatos não classificados deverá ser retirada na Secretaria da 



Pós-Graduação em Saúde Coletiva no período compreendido entre 14 de março a 15 de abril de 
2011. Após esta data será encaminhada para reciclagem. 

 
12.4. Será considerado desistente do programa, o aluno aprovado e matriculado que não 

comparecer ao Seminário de Saúde Coletiva e/ou na primeira semana de aula do curso.  
 
12.5. É vetada a acumulação do curso de mestrado em Saúde Coletiva com pós-graduação 

na modalidade residência.  
 
11.3. Para maiores informações:  
 

  Secretaria de Pós-Graduação do Mestrado em Saúde Coletiva 
 Prédio do NATES/UFJF 
 Campus Universitário, s/n – Bairro: Martelos 
 Juiz de Fora – MG 
 36036-330 
 Telefones: (32) 3229-3832;  
 Fax: (32) 3229-3830 
           E-mail: mestrado.saudecoletiva@ufjf.edu.br  
 Página: www.pgsaudecoletiva.ufjf.br 
 



Calendário de seleção do Mestrado em Saúde Coletiva. 
 
 
Atividade Data Horário Local 
Inscrições 01 a 27/10/2010 

(prorrogadas para o dia 
29/10/2010) 

08 às 11h e 
13:30 às 16h 

Secretaria da Pós Graduação em 
Saúde Coletiva, Prédio do NATES 

Resultado da Homologação 
da Inscrição 

03/11/2010 14 horas www.pgsaudecoletiva.ufjf.br e 
fixado Secretaria da Pós 
Graduação em Saúde Coletiva, - 
Prédio do NATES 

Prova escrita 04/11/2010 14 horas A ser definido 
Divulgação do resultado da 
prova escrita (eliminatória) 

18/11/2010 A partir das 12 
horas 

www.pgsaudecoletiva.ufjf.br e 
será afixado na Secretaria da Pós 
Graduação em Saúde Coletiva - 
Prédio do NATES 

Prova de Língua Estrangeira 
– Inglês 

19/11/2010 14 horas A ser definido 

Divulgação do resultado da 
prova de Língua estrangeira 
(eliminatória) 

23/11/2010 A partir das 16 
horas 

www.pgsaudecoletiva.ufjf.br e 
fixado na Secretaria da Pós 
Graduação em Saúde Coletiva - 
Prédio do NATES  

Divulgação do resultado do 
projeto  
(eliminatória) 

06/12/2010 A partir das 12 
horas 

www.pgsaudecoletiva.ufjf.br e 
será afixado na Secretaria da Pós 
Graduação em Saúde Coletiva - 
Prédio do NATES 

Entrevistas* 
(eliminatória) 

07 a 10/12 de 2010  Divulgado na 
listagem  

A ser definido 

Resultado Final 15/12/2010 A partir das 16 
horas  

www.pgsaudecoletiva.ufjf.br 
e/ou www.nates.ufjf.br e será 
afixado na Secretaria da Pós 
Graduação em Saúde Coletiva - 
Prédio do NATES 

Matrícula 11 a 18/01/2011 
  

08 às 11h e 
13:30 às 16h 

Secretaria da Pós Graduação em 
Saúde Coletiva- Prédio do NATES 

*Cada candidato comparecerá apenas um dia, conforme escala divulgada no dia 06/12/2010. O candidato que não 
comparecer à entrevista, no dia e hora marcados será eliminado do concurso. 
Os resultados não serão informados por telefone 
 

 
 



Formulário de Inscrição 

 
 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA  
PRÉDIO DO NATES/UFJF 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - MARTELOS - JUIZ DE FORA – MG 

CEP 36036-330  Telefones: (32) 3229-3830;  

                                                                                                                                            Fax: (32) 3229-3832  

E-mail: mestrado.saudecoletiva@ufjf.edu.br 

Página: www.pgsaudecoletiva.ufjf.br 
 

SELEÇÃO AO INGRESSO NO PROGRAMA DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA – TURMA 2011 

Dados Relativos ao Candidato 
 
Nº de inscrição: 

Foto 
3x4 

Nome:  
Data de Nascimento:  Local:  Estado:  
Filiação: Pai: 
              Mãe: 
CPF:  Estado Civil:  
RG:  Data de Expedição:  Estado:  

Curso de graduação:                                                       Ano de conclusão: 

Título do Projeto de Pesquisa apresentado: 
 

Linha de Pesquisa Pretendida: 
 

[   ] Política, Gestão e Avaliação do Sistema Único de Saúde 
[   ] Processo Saúde-Adoecimento e seus determinantes 
 

Endereço para Correspondência: 

Rua /Avenida:  N° Apto. 
Cep:  Cidade:  Estado:  
Telefone:  E-mail:  
 

Local/Data:  Assinatura: 

 

 

      
SELEÇÃO AO INGRESSO NO PROGRAMA DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA – TURMA 2011 
Comprovante de Inscrição 

Nome do candidato: _________________________________________________________ 

Número de Inscrição: _____________________ 

Juiz de Fora, _____   de  _________________    de   2010 

 


