Este edital trata do processo credenciamento de docente colaborador na Pós-Graduação
em Saúde Coletiva (PPGSC) da UFJF, no quadriênio 2017-2020.
A Comissão Executiva de acordo com a Resolução PPGSC Nº 01/2016 autorizou o
credenciamento de até 04 (quatro) docentes para desenvolver atividades: a) de pesquisa; b) de
regência de aulas; c) de participação em bancas de qualificação e de defesa de dissertações e
teses; d) de participação em comissões internas; e) de participação em comitês científicos; f) de
orientação acadêmica de mestrandos; g) de participação em reuniões de Colegiado.
O prazo de inscrições será entre 02 e 15 de maio de 2017, com a documentação sendo
remetida para a secretaria do PPG Saúde Coletiva.
O candidato ao credenciamento deve:
a) ser professor em Instituição de Ensino Superior ou pesquisador vinculado à instituição de
Pesquisa, devidamente comprovado;
b) ter produção científica com relação temática com as linhas de pesquisa do PPGSC: Política,
Gestão e Avaliação de Sistemas e Programas de Saúde e Processo Saúde-Adoecimento e seus
Determinantes;

OBS.: 1) A produção bibliográfica correspondente deverá ter no mínimo 150 pontos considerando
os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, tomando como base o QUALIS CAPES Saúde
Coletiva:
2) os comprovantes dos artigos deverão ser entregues de forma impressa, bastando
somente a primeira página.
c) apresentar um projeto de trabalho para o quadriênio 2017-2020, que demonstre viabilidade
(laboratório, equipamentos e infraestrutura) para seu desenvolvimento imediato em uma das
linhas de pesquisa do programa;

d) apresentar proposição de ementa de disciplina com carga horária de 30 horas, vinculadas com
as linhas de pesquisa do curso ou proposta para ministrar conjuntamente disciplina já oferecida
e) comprovar financiamentos obtidos em projetos anteriores, caso os tenha;
f) apresentar cópia impressa do currículo Lattes atualizado nos últimos 4 anos.

Os pedidos de credenciamento serão julgados pela Comissão Executiva do PPGSC. A
ordem de classificação será da maior para a menor pontuação em artigos publicados no
quadriênio 2013-2016. Os resultados serão divulgados na Secretaria do PPGSC até o dia 20 de
maio de 2017.
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