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Ata do Processo de Seleção de candidatos para ingresso
como Pesquisador Visitante, no curso de Mestrado do
Programa de Pós-G raduação Stricto Sensu em Condições
de Vida e Situações de Saúde na Amazônia - PPGVIDA, da
área de Saúde Coletiva, do lnstituto Leônidas & Maria
Deane (ILMD/FIOCRUZ) - 2? Etapa - Homologação das
lnscrições

10 Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2017, às 10:00 horas, na sala de professores do
11 lnstituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/FIOCRUZI, reuniram-se os membros da Comissão de
12 Seleção para realizar a segunda etapa do Processo Seletivo para Pesquisador Visitante, objeto
13 da Chamada Pública pe OO5/2017 e suas republicações. Preliminarmente à leitura dos
14 documentos enviados pelos candidatos classificados para essa etapa, a comissão de seleção
15 procedeu leitura da Chamada Pública ns 005/2017 e seus anexos, com objetivo de estabelecer
16 os pontos dos itens definidos no anexo llda referida Chamada. Ao término, abriu-se discussão
11 e decidiu-se que a pontuação dos itens respeitaria o documento de área de Saúde Coletiva
18 da CAPES, documento este que norteia a avaliação do programa e os seguintes itens da
19 Chamada Pública: subitem 4.5 que trata da avaliação dos currículos e item 7 que trata dos
20 compromissos do bolsista, particularmente dos subitens 7.L que trata da orientação em
2l trabalho de dissertação; 7.2 publicação de no mínimo dois artigos científicos por ano em
22 revista com Qualis A1, A2 ou B1 da Capes na área de saúde coletiva e 7.3 participação como
23 docente coordenador ou colaborador de disciplina relacionada a área específica da bolsa.
24 Relativamente ao documento de área dois itens foram considerados: 1) produção intelectual,
25 que deve guardar estreita relação com a área de concentração, linha e projetos de pesquisa
26 desenvolvidos no Programa, devendo o candidato demonstrar capacidade mínima de
27 coordenar projeto de pesquisa. Como definido na Chamada Pública, será especialmente
28 valorizada a produção intelectual na forma de artigos científicos em periódicos qualificados
29 nos estratos A1, A2 ou BL e de livros e no caso de capítulos de livros serão considerados
30 prioritariamente os qualificados nos estratos L3 e 14, conforme explicitado nos documentos
31 "Qualis periódicos" e "Qualis livros" da área de Saúde Coletiva, valorizando a produção
32 conjunta entre docentes e discentes. No caso de artigo científico, será considerada a

33 pontuação mínima de 400 pontos para o período de 5 anos;2) atuação do profissional como
34 docente, em termos de maior proximidade de sua adequação aos propósitos do programa,
35 área(s) de concentração, linhas e projetos de pesquisa e estrutura curricular e dimensão do
36 corpo discente. Considerando que docentes permanentes devem ser responsáveis pela
37 maioria das atividades de orientação, docência e pesquisa. A tabela em anexo apresenta a

38 distribuição dos pontos, e a partir dessa pontuação a média mínima de pontos que o

39 candidato deveria ter seria 290 pontos. Uma vez definidos os critérios, a comissão passou
40 para a avaliação e pontuação dos documentos enviados e como resultado da análise e

41 pontuação não houve nenhum candidato classificado no processo seletivo, objeto da

42 Chamada Pública ne OO5l2O17, conforme lista em anexo a esta ata. E para que conste eu,
43 Maria Luiza Garnelo Pereira, lavrei a presente Ata que, depois de lida, foi assinada. \44\
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MARIA IZA-§ARNELO PEREIRA

P re3tde nte

RESULTADO DA 23 ETAPA DO PROCESSO SETETIVO DE PESQUISADOR VISITANTE

NOME DO CANDIDATO
RESULTADO DA 2E ETAPA DO

PROCESSO SELETIVO

SERGIO FERREIRA JUN!OR NÃO cLAssIFIcADo

VALÉRIA MASTRANGE PUGIN NÃO CLASSIFIcADo



2A ETAPA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PESQUISADOR VISITANTE

poNTUAçÃo vrírulua ESeERADA Do cANDtDATo, eARA A
MANureruçÃo Do coNcEtro Do cuRso JUNTo À cRprs

t- pRoDUçÃo trurelrcruAL rua ÁRra or saúDE coLETrvA Nos úlrtuos 5 (ctNco)
ANOS-PESO7(SETE)

r - ATTvTDADES acnoÊvlcAs (Nos úlrruos s ANos) - pESo s (rnÊs)

Ministério da Saúde

FtocRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Êua. Teresina. 476. AdÍianópolis

CEP 69.057-070. Mânâus - AM

ILMDffi

o
A

v
o
^

www-amazonia.Íiocruz.br

§ tLrr,tnrio"ru,

Tel.: (92) 3621-2321 | (92) 3621-2323

Ê'nrail:gabinete.ilmd@Íiocruz.br

TI PO NATU REZA
PONTO POR

UNIDADE QTDE TOTAL

Artigo completo em
periódico indexado A1, A2 e

B1- (Qualis CAPES)

Tra ba lh o
Completo

A1 =100;
A2 = 85;
BL = 70.

Livro Científico com corpo
editorial (texto integral ou
capítulo)

Texto
I nteera I

50

Capítulo 20
TOTAL DA PRODUCÃO 400

ATIVIDADE
PONTO

UNIDADE QTDE TOTA L

Orientação

Tese 10

Dissertação 5

TCC de Curso lofo
Sensu

1

Projeto de
Pesq u isa

Coordenador 10

Membro participante 5

Projeto de
Extensão

Coordenador 5

Membro participante 2,5

Projeto de
lniciação
Científica

Orientador 5

Exercício da
Docência

Curso de Doutorado
e/ou Mestrado 5

Curso Lato Sensu 2

Curso de Graduação 1

TOTAL 35

Total geral 435

Média mínima esperada de pontos 290


