UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
CAMPUS BAIXADA SANTISTA
INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA
SAÚDE
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO
TURMA DE INGRESSANTES PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da
Saúde (PPGICS) do Instituto Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), informa a abertura de inscrições para o processo seletivo dos candidatos ao
Curso de Mestrado Acadêmico, para ingresso no primeiro semestre de 2021.
O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de
Ensino do PPGICS da UNIFESP, campus Baixada Santista.

I- OBJETIVO
O PPGICS destina-se à titulação e capacitação de docentes e pesquisadores nas
diversas áreas do conhecimento abrangidas pelas Ciências da Saúde.

II- DO NÚMERO E RESERVA DE VAGAS
A distribuição das vagas por docente está descrita no Anexo I. Serão oferecidas, no
total, 76 vagas.
Sendo que 10% das vagas serão reservadas a candidatas/os autodeclaradas/os
negras/os ou indígenas que atingirem a nota mínima em todas as fases do processo
seletivo. Serão consideradas/os negras/os e indígenas candidatas/os autodeclaradas/os e
socialmente reconhecidas/os (modelo ANEXO II).
Caso não haja candidatas/os na condição de reserva, as vagas serão preenchidas
pelas/os demais candidatas/os aprovadas/os no processo seletivo, respeitando- se a ordem
de classificação.
O Programa se reserva ao direito de não preencher o total de vagas oferecidas.

III- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser efetuadas por meio de formulário eletrônico obtido no
site do PPGICS (https://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-alunos-ppgics), no
período de 01 de outubro a 06 de novembro de 2020 (até as 23h59).
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegado
desconhecimento.
Os documentos elencados abaixo são necessários para a efetivação da inscrição e
devem ser anexados ao formulário eletrônico de forma digitalizada, nos formatos pdf
(todos os documentos, exceto a foto 3x4 que pode ser anexada no formato JPEG/JPG,
XPM, GIF ou PNG).
- RG (frente e verso);
- CPF (frente e verso);
- Diploma da graduação (frente e carimbo de reconhecimento do MEC);
- Histórico da graduação;
- Foto 3x4;
- Curriculum Lattes;
- Carta de aceite de orientação (modelo ANEXO III);
- Projeto de pesquisa estruturado, o qual deve ser apresentado de maneira clara e
resumida, ocupando no mínimo 10 e no máximo 20 páginas em folha A4, fonte Times
New Roman, Tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, margem de 2,5 cm de cada lado. Deve
compreender: Resumo (máximo 20 linhas); Introdução e justificativa, com síntese da
bibliografia fundamental; Objetivos; Plano de trabalho e cronograma de sua execução;
Material e métodos; Forma de análise dos resultados; Referências.
- Formulário de Autodeclaração voluntária e opcional (ANEXO II) para candidatos
que desejem pleitear a reserva de 10% de vagas para candidatos auto-declarados negros
e/ou indígena.

A falta de qualquer um desses documentos, com exceção do formulário de
autodeclaração voluntária, implicará no indeferimento da inscrição. Caso o candidato não
tenha em mãos o diploma de graduação, será necessário o envio de uma declaração da
universidade informando a previsão de conclusão do curso de graduação ou o protocolo de
solicitação do diploma.

IV- DA SELEÇÃO E CRONOGRAMA DE ETAPAS
Em função da pandemia COVID-19, o processo seletivo será realizado de forma
totalmente remota (pelo Google Meet) entre os dias 16 de novembro e 04 de dezembro de
2020. Todos os candidatos deverão ter acesso a um computador com câmera e acesso a
internet para realização das seguintes etapas:

ETAPA 1: Prova de Língua Inglesa- Eliminatória
A etapa 1 do processo seletivo será realizada no dia 16 de novembro de 2020, das
14 as 15h30, de forma remota devido ao estado de pandemia COVID-19 (o link para
entrada na sala virtual será enviado aos candidatos inscritos no dia 13 de novembro, por email). Os candidatos deverão entrar na sala com pelo menos 5 minutos de antecedência e
apresentar e aproximar da câmera algum documento com foto recente (RG, CNH). Durante
a realização dessa etapa, todos os candidatos deverão manter suas câmeras abertas. Essa
etapa será composta pela prova de língua inglesa e terá caráter eliminatório. À prova de
língua inglesa será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). Para ser aprovado para a
próxima etapa, o candidato deverá tirar nota igual ou superior a 5,0 (cinco).
Essa prova constará de um texto em língua inglesa e questões dissertativas em
língua portuguesa. As respostas deverão ser realizadas em língua portuguesa. Será
permitido o uso de dicionário inglês-português (dicionário físico). Outros meios de
consulta não serão permitidos (internet, celular...).

A lista dos aprovados será divulgada no dia 17 de novembro de 2020, às 18h, no
site do PPGICS.

ETAPA 2: Prova de Conhecimentos Gerais- Eliminatória
Os candidatos aprovados na Etapa 1 passarão para a Etapa 2, a qual será realizada
no dia 18 de novembro de 2020, das 14 as 17h, de forma remota devido ao estado de
pandemia COVID-19 (o link para entrada na sala virtual será enviado aos candidatos
inscritos no dia 17 de novembro, por e-mail). Os candidatos deverão entrar na sala com
pelo menos 5 minutos de antecedência e apresentar e aproximar da câmera algum
documento com foto recente (RG, CNH). Durante a realização dessa etapa, todos os
candidatos deverão manter suas câmeras abertas. Essa etapa será composta por questões
dissertativas com caráter interpretativo a respeito de um texto científico. Nenhuma
bibliografia será solicitada para a realização da mesma.

À prova de conhecimentos gerais será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).
Para ser aprovado para a próxima etapa, o candidato deverá tirar nota igual ou superior a
7,0 (sete).
A lista dos aprovados será divulgada no dia 23 de novembro de 2020, no site do
PPGICS.

ETAPA 3: Análise do Projeto de Pesquisa, Entrevista estruturada e Análise do
Curriculum Lattes- Classificatória
Os candidatos aprovados na Etapa 2 passarão para a Etapa 3, a qual será composta
por uma entrevista estruturada, com análise do projeto de pesquisa e análise do Curriculum
Lattes dos candidatos e será realizada entre os dias 24 de novembro e 04 de dezembro de
2020. A data, horário e o link para entrada na sala virtual das entrevistas serão informados
aos candidatos, por e-mail, o qual será enviado no dia 23 de novembro. Os candidatos
deverão entrar na sala com pelo menos 5 minutos de antecedência e apresentar e aproximar
da câmera algum documento com foto recente (RG, CNH). Durante a realização dessa
etapa, todos os candidatos deverão manter suas câmeras abertas. Essa etapa será
classificatória. A cada um dos itens: 1. projeto de pesquisa, 2. entrevista e 3. Curriculum
Lattes será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).

- Análise do Projeto de Pesquisa
O projeto de pesquisa será avaliado com ênfase na padronização indicada no
presente edital, bem como conteúdo científico. Será utilizada a tabela apresentada no
ANEXO IV como base para pontuação dos projetos.

- Entrevista estruturada e Análise do Curriculum Lattes
A entrevista e análise do Curriculum Lattes serão realizadas de forma
individualizada, onde cada candidato será entrevistado por uma comissão composta por
docentes orientadores do PPGICS. Essa comissão seguirá um roteiro estruturado
previamente definido, com perguntas e pontuações pré-estabelecidas, as quais comporão a
nota da entrevista. O Curriculum Lattes dos candidatos será avaliado com ênfase em
atividades acadêmicas, profissionais e científicas. Será utilizada a tabela apresentada no
ANEXO V como base para pontuação dos candidatos. Importante, todas as atividades
devem estar inseridas no Curriculum Lattes do candidato, caso contrário não serão
pontuadas.

Portanto, a etapa 3 será composta por três notas (1. Projeto de Pesquisa, 2.
Entrevista, 3. Curriculum Lattes).
A nota final no processo seletivo será calculada por meio da média das notas
obtidas nas Etapas 2 e 3 do presente processo seletivo. Os candidatos aprovados serão
classificados por ordem decrescente dessa nota final, para fins de preenchimento das vagas
oferecidas por cada orientador e para obtenção de bolsa.

V- DOS RESULTADOS
O resultado da etapa 1 será divulgado às 18h do dia 17 de novembro de 2020, no
site

do

programa

de

pós-graduação

no

endereço

eletrônico

(https://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-alunos-ppgics). O link para realização
da etapa 2 será enviado aos candidatos aprovados na etapa 1, por e-mail, às 18h do dia 17
de novembro de 2020.
O resultado da etapa 2 será divulgado às 18h do dia 23 de novembro de 2020, no
site

do

programa

de

pós-graduação

no

endereço

eletrônico

(https://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-alunos-ppgics). A data, horário e o link
para realização da etapa 3 serão enviados aos candidatos aprovados na etapa 2, por e-mail,
às 18h do dia 23 de novembro de 2020.
O resultado final com a classificação geral dos candidatos será divulgado às 18h do
dia 07 de dezembro de 2020, no site do programa de pós-graduação no endereço eletrônico
(http://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-alunos-ppgics).
Para classificação dos candidatos será realizada a média das notas obtidas nas
Etapas 2 e 3.

VI- DOS RECURSOS
Eventuais recursos deverão ser protocolados por via eletrônica através do e-mail:
capgpq-iss.bs.recursos@unifesp.br em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após o horário
de publicação do resultado das Etapas 1 e 2 ou do resultado final da seleção. Não serão
aceitas outras formas de apresentação de recursos.
O acesso a documentação das provas será garantido mediante a interposição de
recurso.
O candidato poderá recorrer em três instâncias em graus sucessivos, a saber:
primeira instância, Comissão de Ensino do PPGICS; segunda instância, Câmara de Pós-

Graduação e Pesquisa do Instituto Saúde e Sociedade; e terceira instância, Conselho de
Pós-Graduação e Pesquisa da UNIFESP.

VII- DAS MATRÍCULAS
Os candidatos deverão atender às disposições da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa da UNIFESP e do PPGICS.
É importante destacar que a matrícula será realizada somente com a apresentação
de cópia do diploma de graduação do candidato, ou declaração da universidade que o
referido aluno já colou grau.

VIII- DISPOSIÇÕES GERAIS
Casos omissos neste Edital serão submetidos à avaliação da Comissão de Ensino do
PPGICS.

ANEXO I

LISTA DE DOCENTES ORIENTADORES DO PPGICS E NÚMERO DE VAGAS
Para

maiores

informações

sobre

cada

docente

https://www.unifesp.br/campus/san7/corpo-docente-ppgics

DOCENTE
Alessandra Medeiros
Alessandra Mussi Ribeiro
Andrea Perosa Saigh Jurdi
Camila Aparecida Machado de Oliveira
Carla Cilene Baptista da Silva
Carla Máximo Prado
Carlos Roberto de Castro e Silva
Carolina Prado de França Carvalho
Claudia Ridel Juzwiak
Cristina dos Santos Cardoso de Sá
Daniel Araki Ribeiro
Débora Estadella
Eunice Nakamura
Flávia de Oliveira
Flávia Liberman Caldas
Flávia Pidone
Gustavo Rafael Mazzaron Barcelos
Hanna Karen Moreira Antunes
Império Lombardi Jr
Jaquelina Maria Imbrizi
Juarez Pereira Furtado
Karina Franco Zihlmann
Liu Chiao Yi
Lúcia da Rocha Uchôa Figueiredo
Márcia Souza Volpe
Marcos Leoni Gazarini Dutra
Marcos Mônico Neto
Maria Inês Badaró Moreira
Maria Stella Peccin da Silva
Marina Souza Lobo Guzzo
Milena de Barros Viana
Milena Carlos Vidotto
Nildo Alves Batista
Odair Aguiar Junior
Rafael Herling Lambertucci
Raquel de Paula Carvalho

NÚMERO DE VAGAS
2
2
3
2
2
2
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
5
2
1
1
1
1
1
1
2
2
5
2
2
1
2
1
1

acessar

Raquel Munhoz da Silveira Campos Mônico
Regina Celia Spadari
Ricardo da Costa Padovani
Rogério Cruz de Oliveira
Rosana Ap. Salvador Rossit
Sonia Hatsue Tatumi
Sylvia Helena Souza da Silva Batista
Tânia Terezinha de Oliveira Scudeller
Vanessa Dias Capriles
TOTAL

2
2
1
2
1
1
1
2
1
76

ANEXO II

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO VOLUNTÁRIA E OPCIONAL

Eu,_____________________________________________________________________,
RG ______________________________, CPF ________________________________,
ciente e de acordo com as regras estabelecidas consoante as normas do edital do Processo
Seletivo para o Programa de mestrado Interdisciplinar em Ciências da Saúde da
Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, declaro-me:

( ) negro socialmente reconhecido
( ) indígena socialmente reconhecido

Nestes Termos, solicito deferimento,

Santos, _______ de _________________ de 2020.

___________________________
Assinatura

ANEXO III
CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO

Universidade Federal de São Paulo
Campus Baixada Santista
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA
SAÚDE

À Coordenação de Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde

Assunto: Aceite de orientação

Venho,

por

meio

desta,

afirmar

que

aceito

orientar

o(a)

candidato(a)

_______________________________________________________________________,
caso este venha a ser aprovado no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Ciências da Saúde a ser realizado em novembro de 2020.

Atenciosamente,

Prof(a). Dr(a). ______________________________________________
(Nome do orientador)
Docente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde
Campus Baixada Santista

ANEXO IV

ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA

A análise do projeto de pesquisa do candidato será realizada conforme a tabela
apresentada abaixo.

QUESITO

PESO

Forma (capa, formatação, ortografia e gramática)
Seguiu padronização indicada no Edital de Seleção

1,0

Delimitação do tema e objeto de estudo/problema
de pesquisa

2,0

Justificativa
científicos

referenciais

1,5

Métodos - desenho metodológico coerente com os
objetivos propostos, critérios de seleção da
população e amostra do estudo, indicação dos
procedimentos e instrumentos de coleta e análise de
dados, aspectos éticos

2,5

Cronograma

1,0

Clareza e coesão textual

1,0

fundamentada

Pertinência do
Interdisciplinar

tema

NOTA FINAL (0 a 10,0)

em

para

o

Programa

1,0

NOTA

ANEXO V

ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES

A análise do Curriculum Lattes dos candidatos será realizada conforme a tabela
apresentada abaixo.

QUESITO

PESO

Iniciação científica

2,5

Experiência didática ou palestra

1

Trabalho apresentado em congresso

2

Participação em congresso

1

Experiência profissional incluindo

1,5

especializações e residências
Monitoria, intercâmbio, pet,

1

treinamento técnico
Extensão ou Experiência

1

comprovada
Artigos ou capítulos de livros
NOTA FINAL (0 a 10,0)

Bônus de 2 pontos

NOTA

