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Edital de Seleção 2017 

Errata nº 01 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa 

Catarina, em decorrência do processo de seleção da TURMA DE MESTRADO E DE DOUTORADO 

DE 2017, torna pública e oficializa a presente “ERRATA” ao edital em epígrafe, conforme disposições a 

seguir alinhavadas: 

1. No item 3.3, onde lê-se:  

3.3. Cópia autenticada do documento de comprovação da formação acadêmica do candidato. Para os 

candidatos ao Mestrado, o Diploma de Graduação em Instituição de Ensino Superior ou o certificado de 

Conclusão de Curso de Graduação. Somente serão homologadas inscrições de candidatos provenientes de 

cursos brasileiros de graduação devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura. Para 

os candidatos ao Doutorado, o Diploma de Mestrado/Doutorado expedido por cursos reconhecidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ou certificado/declaração de 

conclusão do curso, com carimbo e assinatura da coordenação do Programa de Pós-graduação de origem 

e histórico escolar com indicação da defesa. 

Leia-se:  

3.3. Cópia autenticada do documento de comprovação da formação acadêmica do candidato. Para os 

candidatos ao Mestrado, o Diploma de Graduação em Instituição de Ensino Superior ou o certificado de 

Conclusão de Curso de Graduação. Somente serão homologadas inscrições de candidatos provenientes de 

cursos brasileiros de graduação devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura. Para 

os candidatos ao Doutorado, o Diploma de Mestrado/Doutorado expedido por cursos reconhecidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); ou certificado/declaração de 

conclusão do curso, com carimbo e assinatura da coordenação do Programa de Pós-graduação de origem 

e histórico escolar com indicação da defesa; ou o Diploma de Graduação em Instituição de Ensino 

Superior.
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2. No anexo 2, onde lê-se:  

 
DOUTORADO 

 Pontuação 

Grupo de Atividades 1 - Formação acadêmica  (máximo 3,0) 

1.1. Mestrado concluído em Saúde Pública/Saúde Coletiva/Epidemiologia/Medicina Preventiva/Saúde na Comunidade 2,0 

1.2. Mestrado concluído Profissional em outras áreas das Ciências da Saúde 1,5 

1.3. Mestrado concluído em outras áreas, segundo classificação da CAPES 1,0 

1.4. Especialização concluída em Saúde Pública/Saúde Coletiva (máximo de 2 especializações) 0,5 

1.5. Cursos de aperfeiçoamento e habilitação (mínimo de 80 horas) (máximo de 2 cursos) 0,2 

1.6. Cursos de atualização (com mínimo de 08 e máximo de 79 horas) (máximo de 2 cursos) 0,1 

1.7. Realização de disciplinas em Cursos de Pós-Graduação Stricto-Sensu (máximo de 2 disciplinas aproveitáveis para fins do presente concurso, que 

não estejam relacionadas ao Mestrado)  

0,1 

Observações:  

 Para fins do presente processo seletivo, somente serão considerados como válidos documentos de Mestrado oriundos de cursos reconhecidos pela CAPES. 

Grupo de Atividades 2 - Atividade profissional  (máximo 2,0) 

2.1. Atividade de Magistério em nível superior (pontuação por semestre, independente do número de disciplinas ministradas no período, com o 

máximo de 2 semestres) 

0,5 por semestre 

2.2 Ensino não regular (tais como tutoria em Educação à distância, disciplinas em especialização, e similares, com o máximo de 2 semestres) 

2.3 Cursos ministrados em eventos científicos ou semelhantes no campo da Saúde Coletiva (máximo de 2 cursos) 

2.4 Palestras, aulas pontuais em disciplinas de nível superior ou pós-graduação no campo da Saúde Coletiva (máximo de 2 atividades) 

0,4 por semestre 

0,3 por atividade 

0,1 por atividade 

0,1 por atividade 

2.5 Participação em Bancas Examinadora de seleção em concursos ou Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação, Especialização, Mestrado ou 

Doutorado) 

0,1 por atividade 

2.6 Análises de trabalhos científicos para publicação em periódicos no campo da Saúde Coletiva 0,2 por semestre 

2.7. Assessoria e Consultoria na área da Saúde Coletiva junto ao Serviço de Saúde Pública 0,2 por atividade 

2.8. Orientação/Co-orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação, Especialização, Mestrado ou Doutorado) 0,2 por atividade 

2.9.1 Atividade profissional em Saúde Coletiva ou afins, de nível central 0,3 por ano 

2.9.2 Atividade profissional em Saúde Coletiva ou afins, atividade clínico-assistencial  0,2 por ano 

2.9.3 Atividade profissional em saúde, não caracterizadas como em Saúde Pública 0,1 por ano 

2.9.4 Atividade profissional nas demais áreas. 0,1 por ano 

 Grupo de Atividades 3 - Produção Científica  (máximo 3,5) 

Autoria ou coautoria de:  

3.1 livros, capítulo de livro e material para EaD na área da Saúde Coletiva, em Editoras Universitárias ou do Circuito Comercial 1,0 

3.2 trabalhos publicados ou aceitos em periódicos Qualis A1, A2 ou B1 na área de Saúde Coletiva 1,0 

3.3 trabalhos publicados ou aceitos em periódicos Qualis B2 e B4 na área de Saúde Coletiva 0,5 

3.4 trabalhos publicados ou aceitos em periódicos Qualis B5 e C na área de Saúde Coletiva 0,2 

3.5 trabalhos apresentados ou em coautoria em eventos internacionais no campo da Saúde Coletiva 0,2 

3.6 trabalhos apresentados ou em coautoria em eventos nacionais no campo da Saúde Coletiva  0,1 

3.7 Participação em projeto de pesquisa na área da Saúde Coletiva 0,2 por projeto 

3.8 Membro de grupo de pesquisa 0,1 por semestre 

Observação: Não serão considerados trabalhos apresentados em eventos locais , regionais ou estaduais.  

Grupo de Atividades 4 - Outras Atividades  (máximo 1,5) 

4.1 Participação em Projeto Extensão Universitária, com ou sem bolsa 0,3 por projeto 

4.2 Autoria ou coautoria de manuais para órgãos do Serviço Público em todas as esferas de Governo (máximo 2) 0,5 

4.3. Participação em eventos técnico científicos, como membro de comissão organizadora 0,3 

4.4. Estágios em Instituições Internacionais ou Nacionais na área de Saúde Pública  0,1 por atividade 
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Atenção:  

 É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento de ficha de pontuação curricular, com a 

respectiva pontuação para cada atividade, cuja pertinência será avaliada e referendada ou corrigida 

pela Comissão de Seleção, conforme adequação a descrição acima. 

 Não serão pontuadas atividades ou certificados de natureza diferente do elenco do Anexo 1.  

 As cópias dos documentos comprobatórios referentes ao Curriculum Vitae deverão ser numeradas 

sequencialmente, com numeração que reflita a natureza adequada aos itens do anexo 2 na Ficha de 

Pontuação Curricular.  

 Os candidatos deverão registrar o número correspondente de cada documento, para verificação pela 

Comissão, que corrigirá a pontuação atribuída caso haja inadequação do documento ao item em que o 

candidato o inseriu.  

 Nos casos em que existirem mais de uma atividade ou comprovante, deverá ser utilizada 

subnumeração.  

 Receberão nota mínima (zero ou 0,0) os candidatos que não apresentarem o Curriculum vitae 

conforme esta instrução, com destaque para ordenamento e numeração dos documentos. 

 

Leia-se: 

DOUTORADO 

 Pontuação 

Grupo de Atividades 1 - Formação acadêmica  (máximo 4,0) 

1.1. Mestrado concluído em Saúde Pública/Saúde Coletiva/Epidemiologia/Medicina Preventiva/Saúde na Comunidade 3,0 

1.2. Mestrado concluído Profissional em outras áreas das Ciências da Saúde 2,0 

1.3. Mestrado concluído em outras áreas, segundo classificação da CAPES 1,5 

1.4. Especialização concluída em Saúde Pública/Saúde Coletiva (máximo de 2 especializações) 1,0 

1.5. Cursos de aperfeiçoamento e habilitação (mínimo de 80 horas) (máximo de 2 cursos) 0,2 

1.6. Cursos de atualização (com mínimo de 08 e máximo de 79 horas) (máximo de 2 cursos) 0,1 

1.7. Realização de disciplinas em Cursos de Pós-Graduação Stricto-Sensu na área da Saúde Coletiva, comprovada pelo histórico escolar 

devidamente assinado pela coordenação. 

0,1 por disciplina 

Observações:  

 Para fins do presente processo seletivo, somente serão considerados como válidos documentos de Mestrado oriundos de cursos reconhecidos pela CAPES. 

Grupo de Atividades 2 - Atividade profissional  (máximo 1,5) 

2.1. Atividade de Magistério em nível superior (pontuação por semestre, independente do número de disciplinas ministradas no período, com o 

máximo de 2 semestres) 

0,5 por semestre 

2.2 Ensino não regular (tais como tutoria em Educação à distância, disciplinas em especialização, e similares, com o máximo de 2 semestres) 

2.3 Cursos ministrados em eventos científicos ou semelhantes no campo da Saúde Coletiva (máximo de 2 cursos) 

2.4 Palestras, aulas pontuais em disciplinas de nível superior ou pós-graduação no campo da Saúde Coletiva (máximo de 2 atividades) 

0,4 por semestre 

0,3 por atividade 

0,1 por atividade 

0,1 por atividade 

2.5 Participação em Bancas Examinadora de seleção em concursos ou Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação, Especialização, Mestrado 

ou Doutorado) 

0,1 por atividade 

2.6 Análises de trabalhos científicos para publicação em periódicos no campo da Saúde Coletiva 0,2 por semestre 

2.7. Assessoria e Consultoria na área da Saúde Coletiva junto ao Serviço de Saúde Pública 0,2 por atividade 

2.8. Orientação/Co-orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação, Especialização, Mestrado ou Doutorado) 0,2 por atividade 

2.9.1 Atividade profissional em Saúde Coletiva ou afins, de nível central 0,3 por ano 
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2.9.2 Atividade profissional em Saúde Coletiva ou afins, atividade clínico-assistencial  0,2 por ano 

2.9.3 Atividade profissional em saúde, não caracterizadas como em Saúde Pública 0,1 por ano 

2.9.4 Atividade profissional nas demais áreas. 0,1 por ano 

 Grupo de Atividades 3 - Produção Científica (dos últimos 10 anos) (máximo 3,5) 

Autoria ou coautoria de:  

3.1 livros, capítulo de livro e material para EaD na área da Saúde Coletiva, em Editoras Universitárias ou do Circuito Comercial 1,0 

3.2 trabalhos publicados ou aceitos em periódicos Qualis A1, A2 ou B1 na área de Saúde Coletiva 1,0 

3.3 trabalhos publicados ou aceitos em periódicos Qualis B2 e B4 na área de Saúde Coletiva 0,5 

3.4 trabalhos publicados ou aceitos em periódicos Qualis B5 e C na área de Saúde Coletiva 0,2 

3.5 trabalhos apresentados ou em coautoria em eventos internacionais no campo da Saúde Coletiva 0,2 

3.6 trabalhos apresentados ou em coautoria em eventos nacionais no campo da Saúde Coletiva  0,1 

3.7 Participação em projeto de pesquisa na área da Saúde Coletiva 0,2 por projeto 

3.8 Membro de grupo de pesquisa 0,1 por semestre 

Observação: Não serão considerados trabalhos apresentados em eventos locais , regionais ou estaduais.  

Grupo de Atividades 4 - Outras Atividades  (máximo 1,0) 

4.1 Participação em Projeto Extensão Universitária, com ou sem bolsa 0,3 por projeto 

4.2 Autoria ou coautoria de manuais para órgãos do Serviço Público em todas as esferas de Governo (máximo 2) 0,5 

4.3. Participação em eventos técnico científicos, como membro de comissão organizadora 0,3 

4.4. Estágios em Instituições Internacionais ou Nacionais na área de Saúde Pública  0,1 por atividade 

 

Atenção:  

 É de inteira responsabilidade da comissão de seleção o cálculo da pontuação curricular, 

conforme a tabela de pontuação e a pertinência dos documentos apresentados.  

 Com relação à pontuação da formação acadêmica, o candidato concluinte do curso de mestrado 

que ainda não tenha defendido sua dissertação não receberá pontuação relativa ao título de 

mestre.  

 Não serão pontuadas atividades ou certificados de natureza diferente do elenco do Anexo 2.  

 Os documentos comprobatórios referidos no Curriculum Vitae deverão ser organizados e 

numerados sequencialmente conforme os itens e subitens descritos no Anexo 02.  

 Nos casos em que existirem mais de uma atividade ou comprovante, deverá ser utilizada 

subnumeração.  

 Receberão nota mínima (zero ou 0,0) os candidatos que não apresentarem o Curriculum vitae 

conforme esta instrução, com destaque para ordenamento e numeração dos documentos. 

 

3. No anexo 6, onde lê-se: 

 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2000. Capítulos: 

Capítulo V - O nascimento da medicina social - pg. 46-56. 

Capítulo VI - O nascimento do hospital - pg. 57-64. 

Capítulo XIII - A política da saúde no século XVIII. 

 

Leia-se: 
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FOUCAULT, M. Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2000. Capítulos: 

Capítulo V - O nascimento da medicina social. 

Capítulo VI - O nascimento do hospital. 

Capítulo XIII - A política da saúde no século XVIII. 

Capítulo IX – O poder-corpo. 

 

 

 

 

Florianópolis, 31 de março de 2017. 

 

PROFA. DRA. JOSIMARI TELINO DE LACERDA 

Coordenadora do Programa de  

Pós-graduação em Saúde Coletiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


