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EDITAL Nº 01/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA
DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC) da
Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a
abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado de bolsista de pósdoutorado no âmbito do Programa PNPD/CAPES 2018 (em conformidade com a
Portaria CAPES no 86/2013).
1.
DAS VAGAS
1.1
O presente edital tem a finalidade de preencher 1 (uma) vaga, por ordem de
classificação dos aprovados.
2.
DAS INSCRIÇÕES - As inscrições poderão ser realizadas de 19/02/2018 a
21/03/2018, na secretaria do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva ou por via
postal, conforme as especificações que seguem.
2.1. A documentação completa (vide item 3 do edital) pode ser entregue diretamente na
secretaria do PPGSC, andar térreo do Bloco H, Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal de Santa Catarina (CCS/UFSC), exclusivamente no horário de
atendimento externo, das 10h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min.
2.2. O envio da documentação completa (vide item 3 do edital) por via postal - SEDEX
tem data de postagem limite em 15/03/2018, e deve estar endereçada ao:
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
Centro de Ciências da Saúde/UFSC – Bloco H.
Campus Universitário Trindade, s/n.
CEP 88040-900 – Florianópolis, SC
2.3. O candidato que optar pela inscrição por correspondência deve se responsabilizar
pelo rastreamento do envio de modo a assegurar que o mesmo seja entregue até o dia
21/03/2018.
2.4. Os documentos deverão ser apresentados em envelope lacrado e identificado. Não
será efetuada conferência ou autenticação dos documentos no ato do recebimento.
O candidato é responsável pela conferência e completude das informações.
2.5. Não será permitida a entrega de documentos de inscrição de qualquer candidato
após decorrido o prazo dessa etapa.
2.6. As inscrições serão homologadas até o dia 28/03/2018. Serão homologadas todas
as inscrições que atenderem integralmente às especificações e documentos do
presente edital, entregues dentro do prazo.
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3. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO – Todos os candidatos deverão
entregar os seguintes documentos:
3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato, disponível no
endereço
eletrônico:
http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41010051;
3.2. Cópia autenticada do diploma de doutorado (frente e verso), expedido por
instituição com Programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES. Se o diploma
ainda não foi expedido, deve-se providenciar o protocolo de solicitação de emissão do
diploma. Os diplomas de curso de doutorado no exterior devem apresentar visto
consular brasileiro de autenticação, exceto nos casos amparados por acordo diplomático
específico.
3.3. Cópia autenticada da carteira de identidade e cópia autenticada do CPF quando este
não constar na carteira de identidade ou cópia autenticada do passaporte e do RNE (para
estrangeiro);
3.4. Cópia impressa (uma via) do curriculum vitae, cadastrado na Plataforma Lattes
(http://lattes.cnpq.br), devidamente instruída com os documentos comprobatórios.
3.5. Plano de atividades composto pelo projeto de pesquisa contendo plano de trabalho
detalhado e proposta de oferta de disciplina (máximo de 15 páginas para este
documento).
3.6. Carta de aceite de supervisão de um professor do PPGSC da linha temática a que se
refere o projeto de pesquisa.
4. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1. A primeira etapa consiste na homologação das inscrições, etapa eliminatória.
Somente serão homologadas as inscrições que atenderem integralmente às
especificações e documentos constantes no item 3. Apenas os candidatos com
inscrições homologadas serão avaliados e classificados quanto ao atendimento dos
demais requisitos para a implementação da bolsa PNPD, (conforme Portaria CAPES no
86/2013).
4.2. A segunda etapa consiste na etapa classificatória de análise documental. Nesta
etapa serão avaliados os curriculum vitae e o plano de atividades dos candidatos com
inscrições homologadas.
4.3. Os curriculum vitae dos candidatos (obrigatoriamente cadastrados na Plataforma
Lattes/CNPq) serão avaliados, sendo pontuados segundo os critérios estabelecidos no
Anexo 1. (Cada item será contado e multiplicado pelo seu respectivo peso e a
pontuação final será o somatório do valor total de cada item).
4.4. Os planos de atividades serão classificados, levando-se em consideração o mérito
(originalidade, clareza de objetivos, bibliografia condizente, clareza e correção da
escrita) e viabilidade do pré-projeto, bem como sua compatibilidade com pelo menos
uma das linhas de pesquisa do Programa – Anexo 2. A proposta de oferta de disciplina
(s) será avaliada segundo sua aderência com pelo menos uma das linhas de pesquisa do
Programa e à sua originalidade em relação a outras disciplinas já oferecidas no PPGSC.
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5. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1. A apuração da média final resultará do cálculo da média aritmética das notas do
curriculum vitae e do plano de atividades: Média Final = (nota do curriculum vitae +
nota do plano de atividades) / 2
5.2. Será considerado contemplado com a bolsa o candidato que obtiver a maior média
aritmética das notas.
6. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO - O calendário do processo
seletivo será o seguinte:
6.1. Divulgação do edital: 19/02/2018
6.2. Inscrições: 19/02 a 21/03/2018 (presencialmente) e de 19/02 a 15/03/2018
(correspondência).
6.3. Resultado da 1ª Etapa (Homologação das Inscrições): até 28/03/2018 às 16h.
6.4. Resultado da 2ª Etapa (Classificatória – Análise documental): até 04/04/2018 às
16h.
6.5. Resultado final: até 10/04/2018 às 16h.
7. DOS RECURSOS
7.1. Nas diversas etapas do Processo Seletivo, os candidatos deverão interpor seus
recursos por escrito e com firma reconhecida, entregues pessoalmente ou por
procuração na Secretaria do PPGSC, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
(dias úteis) decorridas da divulgação dos resultados da respectiva etapa a que se refere o
recurso.
7.2. A Comissão de Seleção terá o período de até 48 (quarenta e oito) horas (dias úteis)
para analisar, julgar e comunicar a decisão ao interessado, em documento escrito. O
interessado ou seu procurador deverá retira-lo pessoalmente, na referido Secretaria.
7.3. Não será aceita outra forma de comunicação para fins de recurso aos resultados de
qualquer etapa do presente Processo Seletivo.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. À Comissão Examinadora caberá decidir sobre as questões não previstas no
presente edital.
8.2. Somente professores permanentes do PPGSC poderão atuar como supervisores do
estágio pós-doutoral.
8.3. O prazo de validade do processo seletivo será de 1 (um) ano, contado a partir da
data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período a
critério do colegiado do PPGSC.
8.4. Todas as dúvidas sobre o Processo Seletivo poderão ser solicitadas por e-mail
(ppgsc@contato.ufsc.br) da Secretaria do PPGSC (Identificar no assunto –
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PROCESSO SELETIVO PNPD). Não serão disponibilizadas informações por
telefone.

PROFA. DRA. JOSIMARI TELINO DE LACERDA
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
Florianópolis, 19 de fevereiro de 2018.
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Anexo 1
TABELA PARA PONTUAÇÃO DO CURRICULUM VITAE
Item

Peso

Somatório dos fatores de impacto (ISI) dos
artigos completos publicados em
periódicos*

2,5

Capítulo de livro publicado

1,0

Orientação de TCC

1,0

Orientação de mestrado

1,5

Orientação de doutorado

2,0

Co-orientação de mestrado

0,75

Co-orientação de doutorado

1,0

* Artigos completos publicados em revistas sem fator de impacto (ISI) não serão
computados.
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Anexo 2
LINHAS DE PESQUISA
LINHA

DESCRIÇÃO

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Estudos sobre a Atenção Primária à Saúde no contexto da população, políticas, gestão, processo de trabalho, formação e prática profissional, prevenção quaternária na APS.
Adota metodologia quantitativa e qualitativa.

BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA

Estudos dedicados aos problemas éticos que surgem no âmbito da Saúde Coletiva. Análise de problemas éticos relativos a situações-limite. Bioética cotidiana e saúde
coletiva. A Saúde como direito humano. Equidade em Saúde.
Estudos sobre a distribuição desigual e injusta dos processos de saúde-doença em populações humanas, com ênfase em marcadores específicos de iniquidades. Os estudos
podem envolver qualquer desfecho em saúde, uso e acesso a serviços e intervenções em saúde. Agrega também estudos teóricos conceituais/históricos, qualitativos, e de
desenvolvimento metodológico acerca das desigualdades relativas aos eventos de saúde (doença, acidente, injúria e sofrimento) das diversas populações, grupos socias e
indivíduos.

DESIGUALDADES SOCIAIS EM SAÚDE
EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS E
AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS
EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS E CAUSAS
EXTERNAS DA MORTALIDADE
EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS
TRANSMISSÍVEIS
EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE BUCAL
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE
SERVIÇOS, PROGRAMAS E SISTEMAS
DE SAÚDE
SAÚDE MENTAL COLETIVA

SOCIOLOGIA E SAÚDE COLETIVA

VIOLÊNCIA E SAÚDE

Estudos sobre o comportamento das doenças e agravos não transmissíveis e dos fatores associados. Análise das principais dificuldades na medição de exposição e na
determinação da relação causa-efeito. Enfase no estudo das doenças cardiovasculares e do câncer em especial na criança, no adolescente e adulto jovem.
Características epidemiológicas das doenças não-transmissíveis. Principais dificuldades na medição de exposição e na determinação da relação causa-efeito. Principais
causas externas da mortalidade e modos de intervenção.
Estudos de prevalência, incidência e fatores de risco relacionados a doenças transmissíveis, incluindo os vetores biológicos, as características do meio ambiente e o
comportamento de risco. Ênfase no estudo das doenças infecciosas e dos fatores de risco e de proteção associados. Avaliação das intervenções para reduzir o impacto destas
doenças.
Epidemiologia das principais morbidades bucais (cáries dentária, doenças periodontais, câncer, oclusopatias, trauma buco-dentao-facial): quadro internacional, nacional e
fatores associados. Métodos e técnicas em epidemiologia da saúde bucal.
Estudo dos processos de planejamento e implementação de políticas e programas de saúde; análise dos modelos de atenção e gestão de serviços de saúde; criação de
estratégias de intervenção em saúde. Também são desenvolvidos estudos de avaliação de programas, serviços e sistemas de saúde que utilizem metodologias quantitativas e
qualitativas.
Análise de sistemas, políticas e programas na área de saúde mental, com ênfase em aspectos de planejamento e gestão. Fundamenta-se no exame da evolução histórica dos
campos de saber que orientam os diferentes paradigmas e as práticas correntes em saúde mental, com atenção especial para a reforma psiquiátrica. Valoriza a busca de
modelos terapêuticos que possam atender às demandas contemporâneas apresentadas pelos novos tipos de serviços substitutivos à lógica manicomial. Estudos sobre o
fenômeno do uso de drogas e o cuidado ao usuário de drogas sob a ótica da complexidade e a representação social do uso, do usuário e do cuidado.
Estudos epistemológicos e empíricos de caráter sociológico envolvendo construção dos saberes e práticas em saúde, práticas associativas em saúde, gênero e diversidade
sexual.
Tem como objetivo reconhecer o impacto da violência sobre a saúde das pessoas em situação de violência, bem como aquelas privadas de liberdade na garantia aos direitos
humanos. Investigar as relações cotidianas das populações LGBTT, seus contornos e práticas sociais relacionadas à saúde e violência. Refletir acerca da assistência a saúde
prestada as pessoas em situação de violência e/ou em privação de liberdade. Estudar as representações sociais da saúde da mulher e violências. A abordagem do tema ocorre
por meio de metodologias quantitativas e qualitativas.

