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AVISO DE EDITAL E EDITAL Nº 001/2010 

 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – nível Mestrado e 

Doutorado – da Universidade Federal de Goiás vem tornar público aos interessados, que se encontram 

abertas as inscrições para a turma 01/2010, no período de 02/02/2011 a 04/02/2011 no horário de 08:00 às 

12:00 horas. Maiores informações e o Edital podem ser obtidos na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde, na sala da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de 

medicina situada à Primeira Avenida S/N, St. Universitário, CEP 74605-050 - Goiânia - Estado de Goiás, 

ou na home-page da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG - PRPPG 

http://www.prppg.ufg.br ou da Faculdade de Medicina  www.medicina.ufg.br /mestrado  

 

 

 

 

 Goiânia, 15 de dezembro de 2010 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Visto: 
Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação-UFG
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
COORDENADORIA DO PROGRAMADE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
EDITAL No 001/2010 

 
EDITAL 001/2010 PARA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA 

NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA 
SAÚDE DA UFG 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – nível 

Mestrado e Doutorado – da Universidade Federal de Goiás, situada à Primeira Avenida 

S/N, St. Universitário, CEP 74605-050 - Goiânia - Estado de Goiás, torna público que 

estarão abertas as inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

da UFG. 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal 

de Goiás (PPG-Ciências da Saúde/UFG) tem como objetivos: 

a) preparar recursos humanos, Mestres e Doutores, com amplos e sólidos 

conhecimentos que lhes possibilitem compreender a saúde em seus aspectos históricos, 

biológicos, psicossociais, culturais e socioeconômicos, valorizando as interfaces dos 

conhecimentos e técnicas que formam a base das profissões relacionadas à promoção da 

saúde, prevenção e diagnóstico das doenças, tratamento e reabilitação dos doentes; 

b) desenvolver atividades científicas integradoras, transferindo métodos e informações 

de uma área para outra e que sejam capazes de gerar novos conhecimentos nas 

interfaces das profissões da área de saúde; 

c) implantar projetos de pesquisa capazes de integrar as Unidades participantes e órgãos 

da UFG, além de outras instituições de ensino e pesquisa que integram o Programa; 

d) contribuir para o avanço das fronteiras das Ciências da Saúde; 

e) criar e consolidar linhas de pesquisa em áreas vinculadas ao Programa e ao 

desenvolvimento regional; 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

• Dinâmica do Processo Saúde-Doença 
• Patologia, Clínica e Tratamento das Doenças Humanas 
• Educação em Saúde 
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LINHAS DE PESQUISA 

• Aspectos Epidemiológicos das Doenças Humanas 
• Biologia da Relação Microorganismo-Hospedeiro e a Saúde Humana 
• Aspectos Nutricionais, Educacionais e Socioculturais da Saúde Humana 
• Aspectos Clínicos e Laboratoriais das Doenças Transmissíveis e Não 

Transmissíveis 
• Pesquisa, Desenvolvimento e Avaliação Clínica de Fármacos, Medicamentos e 

Produtos 
• Educação em Saúde 

 
 

 
PRAZO PARA CONCLUSÃO DO MESTRADO E DO DOUTORADO 
 
 

 Duração 

 Mínima Máxima 

Mestrado 18 meses 24 meses 

Doutorado 24 meses 36 meses 

 
 
 
CRÉDITOS EXIGIDOS 
 
 

    NÍVEL MESTRADO DOUTORADO 

Disciplinas 16 24 

Atividades complementares 02 04 

Dissertação de Mestrado 16 - 

Tese de Doutorado - 24 

Total 34 52 

 
 
 
BOLSAS 

 
O curso poderá oferecer bolsas, cuja concessão se efetuará em função da 

disponibilidade das mesmas e segundo critérios fixados pelas agências de fomento e 
pela Comissão de Bolsas do Programa. 

 
 

2. DA INSCRIÇÃO 
 

As inscrições poderão ser realizadas no período de 02/02/2011 a 04/02/2011 no 
horário de 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações e o Edital podem ser obtidos na 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, na sala da 
Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de Medicina situada à 
Primeira Avenida S/N, St. Universitário, CEP 74605-050 - Goiânia - Estado de Goiás 
CEP 74605-050, vquirino@medicina.ufg.br, fone-fax (00xx62) 32096151 
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2.1 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
2.1.1 Na inscrição, o candidato deverá preencher formulário próprio e apresentar 
fotocópia dos seguintes documentos, acompanhada dos originais para conferência no 
ato da inscrição:  
 

Para o nível de Mestrado 

a) formulário de inscrição preenchido e assinado; 

b) cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF; 

c)  cópia autenticada dos Diplomas de Graduação, ou documentos equivalentes; 

d) cópia autenticada do histórico escolar dos cursos de graduação; 

e)   currículo no modelo Lattes, na integra, atualizado até a data de inscrição;  

f) currículo padronizado com comprovantes, conforme orientação para 

preenchimento. 

g) uma fotografia 3 X 4 recente; 

h) Projeto de pesquisa dentro da linha de pesquisa do provável Professor Orientador 

para cuja(s) vaga(s) o candidato concorre, devendo o projeto ser organizado nos 

moldes estabelecidos neste edital; 

i)  justificativa da escolha do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e sua 

importância no projeto de vida do candidato; 

j) carta do docente com a ciência de que o candidato concorrerá a uma vaga sob sua 

orientação; 

k) documento do candidato com o compromisso da carga horária semanal dedicada ao 

Programa (termo de compromisso); 

l) comprovante de pagamento da taxa de Inscrição no valor de R$ 60,00. 

 

Para o nível de Doutorado 

a) formulário de inscrição preenchido e assinado; 

b) cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF; 

c) cópia autenticada dos Diplomas de Graduação e de Mestrado, ou documentos 

equivalentes; 

d) cópia autenticada do histórico escolar do curso de Mestrado; 

e)   currículo no modelo Lattes, na integra, atualizado até a data de inscrição;  

f) currículo padronizado com comprovantes, conforme orientação para 

preenchimento; 

g) uma fotografia 3 X 4 recente; 
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h) projeto de pesquisa dentro da linha de pesquisa do provável Professor Orientador 

para cuja(s) vaga(s) o candidato concorre, estando o projeto organizado nos moldes 

estabelecidos neste edital; 

i) justificativa da escolha do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e sua 

importância no projeto de vida do candidato; 

j) poderá inscrever-se para o nível de Doutorado candidato sem o Título de Mestre mas 

com produção científica a ser avaliada pela Comissão de Seleção de acordo com as 

Normas Específicas aprovadas pela Comissão de Pós-Graduação; 

k) carta do docente com a ciência de que o candidato concorrerá a uma vaga sob sua 

orientação; 

l) comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00. 

 
 
2.1.2 Os portadores de títulos de graduação e/ou pós-graduação obtidos no exterior 
deverão apresentar o documento de reconhecimento dos mesmos, revalidação, termo de 
acordo ou tratado internacional. 
 
2.1.3 A documentação de inscrição mencionada no item 2.1.1. deverá ser entregue no 
local de inscrição, onde será emitido o comprovante de inscrição. 
 
2.1.4 A qualquer tempo o candidato será excluído do processo seletivo, desde que 
verificada qualquer falsidade nas declarações ou irregularidades nos documentos 
apresentados. 
 
2.1.5 É vedada a inscrição condicional. 
 
2.1.6 Não serão aceitas inscrições via fax e/ou via correio eletrônico. 
 
2.1.7 Será aceita solicitação de inscrição por meio de procuração ou enviada por 
SEDEX – Encomenda Expressa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 
endereçada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, na sala da 
Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade de Medicina situada à 
Primeira Avenida S/N, St. Universitário, CEP 74605-050 - Goiânia - Estado de Goiás, 
desde que seja postada até o último dia do período de inscrição (04/02/2011), neste 
caso, com cópia autenticada dos documentos do item 2.1.1. 
 
2.1.8 As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Coordenadoria do Programa do direito de 
excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa, 
correta e legível e/ou que fornecer dados inverídicos. 
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3. DAS VAGAS 

3.1 Serão oferecidas 102 vagas, sendo 51 vagas para o nível de Mestrado e 51 para o 
nível de Doutorado. 
 
 
3.2. Vagas oferecidas por orientador 

Orientador Unidade Mestrado Doutorado 
1. Aline Carvalho Batista FO 0 2 
2. Alexandre Chater Taleb 

Sendo 1 vaga de Mestrado na linha de 
pesquisa em ensino na saúde. 

CEROF 1 - 

3. Carlos Estrela FO 1 4 
4. Celmo Celeno Porto FM 0 3 
5. Claudemiro Quireze Júnior FM 3 0 
6. Cláudio Rodrigues Leles 

Sendo 1 vaga para Mestrado e 1 para 
doutorado na linha de pesquisa em ensino na 
Saúde. 

FO *1 *3 

7. Délio Marques Conde HC 0 0 
8. Denize Bouttelet Munari FEN 0 0 
9. Divina das Dores de Paula Cardoso  IPTSP 0 0 
10. Eliana Martins Lima FF 0 0 
11. Enio Chaves de Oliveira FM 2 3 
12. Érika Aparecida da Silveira FANUT 1 0 
13. Fabiana Cristina Pimenta IPTSP 0 0 
14. Kênnia Rocha Rezende FF 2 1 
15. Leonardo Ferreira Caixeta IPTSP 2 4 
16. Leopoldo Magacho Santos Silva HC 2 0 
17. Luciane R Rezende Sucasas da Costa FO 1 1 
18. Luíz Carlos da Cunha FF 2 2 
19. Marcelo Fouad Rabahi FM 3 0 
20. Marcelo Medeiros FEN 0 0 
21. Marco Túlio Antônio Garcia Zapata IPTSP 1 2 
22. Marcos Pereira Ávila FM 4 0 
23. Maria Alves Barbosa FEN 2 3 
24. Maria Márcia Bachion  FEN - 1 
25. Maria Paula Curado Araújo Jorge 2 1 
26. Maria Sebastiana Silva FEF 2 2 
27. Mariane Martins de Araújo Stefani IPTSP 0 0 
28. Marília Dalva Turchi  IPTSP       1 1 
29. Mario Silva Approbato FM 0 2 
30. Marise Amaral Rebouças Moreira FM 4 1 
31. Marize Campos Valadares Bozinis FF 0 1 
32. Nilce Maria da Silva Campos 

Sendo 1 vaga de Mestrado e 1 de Doutorado 
na linha de pesquisa em ensino na saúde. 

FE *1 *1 

33. Nélida Antonia Schmid de Fornés FANUT 0 0 
34. Nilzio Antônio da Silva FM 1 1 
35. Paulo César Brandão Veiga Jardim FM *3 2 
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Sendo 1 vaga de Mestrado na linha de 
pesquisa em ensino na saúde. 

36. Paulo Sérgio Sucasas da Costa FM 2 2 
37. Rejane Faria Ribeiro FO 0 2 
38. Rita Goreti Amaral  FF 2 1 
39. Ruffo de Freitas Júnior FM 2 1 
40. Salvador Rassi FM 2 0 
41. Sheila Araújo Teles FEN - 2 
42. Waldemar Naves do Amaral FM 2 2 

Total 51 51 
3.3. O preenchimento das vagas dar-se-á com base nos critérios de seleção, não sendo 
obrigatório o preenchimento do número total de vagas. 
 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 O processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da 
UFG, nível de Mestrado e Doutorado, será realizado pela Comissão de Seleção, 
indicada pela Comissão de Pós-Graduação, de acordo com o Regulamento do Programa, 
do Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação "Stricto Sensu" da UFG, Estatuto 
e Regimento da UFG e também de acordo com os procedimentos definidos a seguir. 
 
4.2 O Processo de seleção incluirá quatro etapas: 
 

a) Prova escrita de suficiência em Língua Inglesa; 
b) Avaliação do Projeto de pesquisa no nível de Mestrado e Avaliação do Projeto 

de pesquisa no nível de Doutorado, cujo valor máximo é 40 pontos 
c) Análise do Curriculo Padronizado, cujo valor máximo é 50 pontos, 
d) Avaliação oral, cujo valor máximo é 20 pontos. 
e) A nota final será composta pela somatoria simples da avaliação oral (20), 

Curriculo Padronizado (50) e projeto (40). 
  
4.3 A prova de suficiência em Língua Inglesa, não entrará na pontuação, mas tem 
caráter eliminatório sendo que serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos 
que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco), em uma escala de zero a dez. 
 
4.4 É permitido o uso de dicionário durante a prova de suficiência em Língua Inglesa. 
 
4.5. A avaliação do projeto de pesquisa levará em conta os seguintes itens: i) titulo; ii) 
introdução; iii) revisão da literatura; iv) objetivo(s) contendo objetivo(s) geral e 
específico(s); v) metodologia especificada de acordo com os objetivos da pesquisa; vi) 
relevância; vii) viabilidade para a execução da pesquisa, incluindo cronograma viii) 
referências bibliográficas. O projeto de pesquisa deverá ter, no máximo 20 páginas, não 
computando capa, sumário e anexos, usando o Times New Roman ou Arial 12, espaço 
1,5, margens de 2 cm, papel A4. O candidato deverá obter no mínimo 20 pontos (50%) 
nesse item da avaliação (projeto de pesquisa) para ser aprovado. 
 
4.6 A avaliação do Curriculo Padronizado dos candidatos deverá ser feita pela 
atribuição de pontuação única indo de zero a 50 pontos, seguindo tabela de pontuação 
do formulário do mesmo. 
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4.7 Avaliação oral levará em conta os seguintes itens: i) expressão oral de idéias e  
articulação do raciocínio, ii) a capacidade de argumentação do candidato, iii) interesse 
na realização de atividades de pesquisa e pós-graduação, iv) conhecimentos gerais de 
metodologia científica, v) capacidade de inserção na linha de pesquisa escolhida e 
disponibilidade de dedicação ao Curso. A pontuação será atribuída conforme 
especificado no instrumento de avaliação oral. O candidato deverá obter no mínimo 10 
pontos (50%) nesse item da avaliação (oral) para ser aprovado. 
 
4.8 Caso haja empate na soma total de pontos, o primeiro critério de desempate será a 
maior pontuação obtida no Currículo Padronizado, permanecendo o empate, o segundo 
critério será no Projeto de Pesquisa e o terceiro critério será a pontuação obtida na 
avaliação oral. 
 
4.9 Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontos, 
dentro do limite de vagas por orientador. 
 
4.10 Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações. O não 
comparecimento a qualquer uma das etapas do processo seletivo, qualquer que seja o 
motivo, caracteriza desistência do candidato e resultará na sua eliminação do processo 
seletivo. 
 
4.11 Todo o processo de seleção será desenvolvido nas dependências da UFG, em local 
a ser definido e divulgado pela Coordenadoria do Programa. 
 
4.12 O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

4.13.1 Inscrições: 02/02/2011a 04/02/2011 
4.13.2 O Processo Seletivo ocorrerá no período 07/02/2011 a 16/03/2011, 

obedecendo ao seguinte cronograma: 
07/02/2011 – das 8:00 às 12:00 h – Realização da Prova Escrita de Suficiência em 

Língua Inglesa. 
09/02/2011 – Divulgação dos resultados da Prova Escrita de Suficiência em Língua 

Inglesa.(a partir das 16h no site). 
10/02/2011 a 18/02/2011 – Avaliação dos Projetos de pesquisa e dos Currículos. 
 
22/02/2011 a 03/03/2011 - das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 Avaliação 
Oral dos candidatos 
 
04/03/2011 - Homologação pela Comissão de Pós-Graduação dos resultados do 

Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde da UFG. 

10/03/2011 – Divulgação dos Resultados (a partir das 16h no site). 
 
14/03/2011 e 16/03/2011 - Matrícula 

 
4.15 Na divulgação final do resultado do processo seletivo constarão os nomes de todos 
os candidatos com inscrição homologada (exceção àqueles considerados desistentes), 
bem como suas respectivas pontuações em cada etapa. 
 
4.16 O prazo de recurso do processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde da UFG será de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a contar do horário 



 

 

9 

de divulgação do resultado final. Será considerado prorrogado o prazo de recurso até o 
primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento incidir em dia em que, por qualquer 
motivo, não houver expediente na Faculdade de Medicina da UFG. 
 

5. DA MATRÍCULA 

5.1. Para efetivação da primeira matrícula serão exigidos os seguintes documentos: 

a) prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;  

b) prova de quitação com o serviço eleitoral; 

c) comprovação de registro no Conselho Profissional ou documento  equivalente, 

quando necessário, a critério do Orientador; 

d) termo de compromisso. 

 
5.2. A matricula dos aprovados será efetuada na Secretaria de Pós-Graduação da 
Faculdade de Medicina-UFG, de 14/03/2011 a 16/03/2011 das 08:00 às 12:00 horas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas neste edital; 
 
6.2 Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste 
edital; 
 
6.3 O não comparecimento do candidato em quaisquer das fases resultará em sua 
eliminação do processo seletivo; 
 
6.4 As despesas decorrentes da participação em todos os procedimentos do processo 
seletivo de que trata este edital são de responsabilidade do candidato, que não terá 
direito a alojamento, alimentação, transporte e/ou ressarcimento de despesas; 
 
6.5 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e telefone de contato na 
Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina/UFG, enquanto estiver 
participando do processo de seleção; 
 
6.6 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFG. 

 
Goiânia, 15 de dezembro de 2010. 
 
 

 
 
Visto:  
Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação-UFG 


