UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – PPGSC
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA
EDITAL Nº 008/2022
Processo para Credenciamento de Docentes Pesquisadores
O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau –
FURB, torna público a abertura de inscrições para o processo de credenciamento de novos
docentes para o quadro permanente do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva –
PPGSC - FURB.
NÚMERO DE VAGAS: 03 vagas. Sendo uma para a linha de pesquisa “Promoção à Saúde e
Integralidade do Cuidado” e uma vaga para a linha de pesquisa “Educação, Comunidade e
Processo de Trabalho na Saúde”, “Epidemiologia em Serviços de Saúde”. A lotação do
candidato em cada linha de pesquisa será definida pela comissão avaliadora. Poderá haver
ampliação de vagas de acordo com a necessidade do Programa.
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 24/01/2022 a 25/02/2022 no horário de funcionamento da
secretária do PPGSC das 08h às 12h e das 13h30min às 17h30min.
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Secretaria do PPGSC (Campus 3, Bloco A, Sala A-304)
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO:
» Currículo Lattes atualizado e documentado.
» Plano de atividades para os próximos 03 (três) anos, a ser realizado no Programa de PósGraduação em Saúde Coletiva.
» Minuta de Projeto de pesquisa (conforme exposto nos requisitos exigidos para o candidato ao
credenciamento neste edital);
» Ficha de Inscrição preenchida e assinada (ANEXO 1).
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: Entre 28/02/2022 e 01/03//2022, no site do Programa
de Mestrado em Saúde Coletiva, http://www.furb.br/ppgsc
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Entre 08/03/2022 e 12/03/2022, no site do Programa de
Mestrado em Saúde Coletiva, http://www.furb.br/ppgsc
REQUISITOS EXIGIDOS PARA O CANDIDATO AO CREDENCIAMENTO:
a) Professor do quadro efetivo da FURB;
b) Minuta de Projeto de pesquisa como Coordenador e sua convergência em uma das
linhas de pesquisa do PPGSC.
c) Serão consideradas: a) estrutura da minuta do projeto: introdução, objetivos,
descrição metodologia e referências), b) a proximidade com a linha de pesquisa
pretendida do PPGSC, c) sustentabilidade financeira.
d) Graduação em Curso da Área da Saúde (de acordo com a Resolução nº 287/98 CNS);
e) Doutorado em Ciências da Saúde ou Humanas (Psicologia ou Serviço Social) ou
possuir pós-doutorado em uma destas áreas, com duração mínima de um ano;

f) Apresentar um plano de atividades para os próximos 03 (três) anos, a ser realizado no
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva;
g) Publicação de pelo menos um artigo científico em periódico indexado com conceito
B3 ou superior, no WEBQUALIS/CAPES-2013/2016 na área de Saúde Coletiva nos
últimos 04 anos, retroativos a data do início das inscrições para este edital.
Para fins de homologação da inscrição, o candidato deverá comprovar, por meio de
documentação, o atendimento a todos os requisitos acima.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Uma Comissão de Credenciamento designada pelo Colegiado do PPGSC, integrada por três
docentes permanentes, acompanhará e avaliará a documentação apresentada pelos candidatos,
considerando os seguintes critérios de avaliação:
Descrição dos Critérios de Avaliação
1. Minuta de projeto de pesquisa no qual seja o Coordenador e sua
convergência com uma das linhas de pesquisa do PPGSC e com o Sistema
Único de Saúde (SUS)
Serão consideradas: a) estrutura da minuta do projeto: introdução, objetivos,
descrição metodologia e referências), b) a proximidade com a linha de
pesquisa pretendida do PPGSC e com o SUS.
2. Plano de atividades
Serão considerados: a) a convergência do plano com as atividades já
realizadas pelo PPGSC; b) a exequibilidade; c) e a viabilidade de inserção
dos mestrandos e outros docentes do programa.
3. Produção científica
Será considerada a seguinte escala cumulativa de pontuação, por artigo
científico publicado em periódico indexado no Webqualis, na área de Saúde
Coletiva, nos últimos quatro anos *.
B3 → 10 pontos
B2 → 15 pontos
B1 → 20 pontos
A2 → 25 pontos
A1 → 30 pontos

Peso

0,35

0,35

0,30

* Serão considerados apenas os artigos publicados nos últimos quatro anos, retroativos a data do início
das inscrições para este concurso.

O candidato com maior número de pontos terá nota 10 e os demais terão a nota relativizadas
proporcionalmente por critério de avaliação.
Serão selecionados os candidatos que obtiverem a maior pontuação no somatório dos critérios
indicados acima.
INFORMAÇÕES:
Fone: (47) 3321-7323 - E-mail: ppgsc@furb.br - Site: www.furb.br/ppgsc
Obs.: Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado.
17 de dezembro de 2021.

____________________________________________________
Prof. Dr. Ernani Tiaraju de Santa Helena
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

ANEXO 1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – PPGSC
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA
Processo de Credenciamento de Docentes Permanentes
Formulário de Inscrição
DADOS PESSOAIS:
Nome:

Sexo:
1 - Masc.
2 - Fem.
Nacionalidade:
UF

Estado Civil:
Data de Nascimento:
1- Solteiro 2- Casado
3- Viúvo
4- Outros
Naturalidade/Cidade

Endereço Residencial:

Bairro:
UF

Cep:

Nº Identidade:

Fone residencial:

Cidade:

E-mail:

CIC/CPF:

Celular:

DADOS PROFISSIONAIS:
Centro:
Departamento:

______/______/______
DATA

___________________________
ASSINATURA

