
 

 

 
Edital nº 02/2018 

 
 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRES SO NO MESTRADO 
ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE  

 
1. PREÂMBULO  
 
1.1 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação e 
Gestão em Saúde (PPG-TIGSaúde) da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA) no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as normas do processo 
seletivo para o preenchimento das vagas de Mestrado Acadêmico do referido Programa. 
 
1.2  Este edital foi aprovado pela Comissão Coordenadora do PPG-TIGSaúde e pelo Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFCSPA.  
 
1.3  O nível Mestrado será integralizado com o cumprimento de 24 (vinte e quatro) unidades de 
crédito, incluindo disciplinas obrigatórias e optativas, além do desenvolvimento e da apresentação 
pública de Dissertação na linha de pesquisa do professor orientador. 
 
1.4 As atividades didáticas do curso serão realizadas preferencialmente de segunda a sexta, nos 
turnos da manhã e da tarde. 
 
1.5 Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria do Programa, por meio do e-mail: 
ppgtigsaude@ufcspa.edu.br e/ou no sitio eletrônico do PPG-TIGSaúde 
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/tecnologias-da-informacao-e-gestao-em-saude. 
 
 
2. DO NÚMERO DE VAGAS  
 
2.1 O preenchimento das vagas dar-se-á de acordo com a disponibilidade (Anexo I) e interesse dos 
orientadores.  
 
2.2 O Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação e Gestão em Saúde (PPG-
TIGSaúde) dispõe de quota limitada de bolsas de estudo, as quais são disponibilizadas pelas 
agências de fomento e distribuídas de acordo com edital interno de seleção publicado no sítio 
eletrônico do PPG-TIGSaúde. Somente poderão ser contemplados com bolsas de estudo 
disponibilizadas pelo programa: (1) alunos que não  possuam vínculo empregatício no momento do 
ato de concessão da bolsa de estudo; e (2) alunos que se comprometam com o cumprimento das 
exigências estabelecidas pelo Termo de Compromisso de Bolsista 
(https://www.capes.gov.br/images/stories/download/relatorios/ModeloTermoCompromissoDS_mai
13.pdf). 
 
 



 

 

 
 
3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
 
3.1 A inscrição para o processo seletivo de candidatos ao Mestrado Acadêmico do PPG-TIGSaúde 
deverá ser efetuada pelo interessado, ou por outra pessoa devidamente autorizada por procuração, 
nos dias úteis do período de 03/09/2018 a 03/10/2018, no horário das 9h às 12h e das 13h às 17h, 
na sala 106 do Prédio III da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na Rua 
Sarmento Leite nº 245 - Porto Alegre/RS, CEP: 90.050-170. 
 
3.2 As inscrições poderão também ser efetuadas por via postal para o endereço supracitado, 
recomendando, neste caso, a utilização de serviço de entrega rápida , sendo que a data da 
inscrição será considerada a data de postagem nos correios, não podendo ultrapassar a data de 
03/10/2018. 
  
3.3 No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos em envelope lacrado e 
identificado : 
 
3.3.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida, conforme Anexo II deste Edital. 
 
3.3.2 Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) ou documento equivalente.  
 
3.3.3 Cópia de documento de identificação com foto.  
 
3.3.4. Carta de manifestação de interesse de orientação, devidamente assinada por professor 
orientador credenciado ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação e Gestão 
em Saúde (PPG-TIGSaúde), conforme Anexo III deste Edital. 
 
3.3.5 Currículo Lattes em versão impressa para candidatos residentes no Brasil ou para candidatos 
residentes no exterior, destacando a produção acadêmica dos últimos cinco anos . 
 
3.3.6 Ficha de Avaliação do Currículo (Anexo VI deste Edital) preenchida pelo próprio candidato 
com a devida pontuação, juntamente com a cópia simples dos comprovantes das atividades 
pontuadas. 
 
3.3.6.1 A autoria em artigos científicos poderá ser comprovada com a primeira página, não sendo 
necessária a impressão do artigo na íntegra, ou carta de aceite (para artigos ainda não publicados). 
 
3.3.7 Duas cópias impressas da Proposta de Projeto de Pesquisa conforme orientações do Anexo 
VII. 
 
3.4 Terão as inscrições homologadas apenas os candidatos que apresentarem dentro do prazo de 
inscrição previsto nos itens 3.1 e 3.2 os documentos listados no item 3.3 no formato dos Anexos do 
presente Edital.  
 



 

 

3.5 O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza legalmente pela  
veracidade de todas as informações prestadas. 
 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
4.1 O processo de seleção para as inscrições homologadas será composto pelas seguintes etapas: 
 
4.1.1. Primeira Etapa  – Proposta de Projeto de Pesquisa:  
 
4.1.1.1 A nota final do candidato na análise do Projeto de Pesquisa será obtida pela média aritmética 
das notas emitidas por cada examinador. Cada examinador atribuirá ao candidato uma nota 
independente, de acordo com os critérios estabelecidos na Ficha de Avaliação da Proposta de 
Projeto de Pesquisa (Anexo IV).  
 
4.1.1.2 A primeira etapa da seleção é eliminatória. Os candidatos que obtiverem nota inferior a sete 
(07) na análise do Projeto de Pesquisa estarão eliminados do processo de seleção. 
 
4.1.1.3 Os resultados Primeira Etapa serão divulgados no sítio eletrônico do PPG-TIGSaúde: 
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/tecnologias-da-informacao-e-gestao-em-saude. 
 
4.1.2. Segunda Etapa – Entrevista:  
 
4.1.2.1 As datas e horários das entrevistas serão divulgadas no sítio eletrônico do PPG-TIGSaúde: 
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/tecnologias-da-informacao-e-gestao-em-saude. 
 
4.1.2.2 As entrevistas serão realizadas individualmente e a nota final do candidato na entrevista 
será obtida pela média aritmética das notas emitidas por cada examinador. Cada examinador 
atribuirá ao candidato uma nota independente, de acordo com os critérios estabelecidos na Ficha 
de Avaliação da Entrevista (Anexo V).  
 
4.1.2.3 A segunda etapa da seleção também é eliminatória. Os candidatos que alcançarem nota 
final inferior a sete (07) na entrevista ou que não comparecerem à entrevista estarão eliminados do 
processo de seleção. 
 
4.1.2.4 Os resultados da Segunda Etapa serão divulgados no sítio eletrônico do PPG-TIGSaúde: 
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/tecnologias-da-informacao-e-gestao-em-saude. 
 
4.1.3. Terceira Etapa – Análise de Currículo:  
 
4.1.3.1 O Currículo Lattes e a Ficha de Avaliação do Currículo preenchida pelo candidato (Anexo 
VI), entregues pelo candidato no momento da inscrição, serão avaliados pelos examinadores. 



 

 

 
4.1.3.2 Cada documento utilizado na comprovação do currículo deve ser numerado no canto 
superior direito da página. Na Ficha de Avaliação do Currículo (Anexo VI), o candidato deve 
preencher duas colunas em cada categoria: (1) a coluna intitulada “IDENTIFICAÇÃO DO ANEXO” 
deve ser preenchida com os números dos documentos pertencentes àquela determinada categoria; 
e (2) a coluna “PONTUAÇÃO” deve ser preenchida com o somatório final de pontos que o candidato 
somou naquela determinada categoria. O preenchimento inadequado do Anexo VI poderá implicar 
em desclassificação do candidato.   
 
4.1.3.3 Itens citados no Currículo Lattes e sem documentação comprobatória adequada ou não 
pontuados pelo candidato na Ficha de Avaliação do Currículo (Anexo VI) não serão considerados. 
 
4.1.3.4 A nota da análise do Currículo Lattes dos candidatos será relativizada pelo escore total de 
pontos verificado no Currículo do candidato com a maior pontuação, a quem será atribuída nota dez 
(10). Por exemplo, no caso de o candidato com maior pontuação ter atingido um escore total de 200 
pontos na análise de Currículo, a ele será atribuída nota 10,00, e a um candidato com 150 pontos 
será atribuída nota 7,50. Sempre serão consideradas duas casas decimais, sem arredondamento 
de valores.  
 
4.1.3.5 A análise do Currículo Lattes não é uma etapa de caráter eliminatório e sim classificatório, 
de modo que não há nota mínima exigida para que o candidato avance no processo de seleção.  
 
4.1.3.6 Os resultados da Terceira Etapa serão divulgados no sítio eletrônico do PPG-TIGSaúde: 
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/tecnologias-da-informacao-e-gestao-em-saude. 
 

5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO  
 
5.1 A nota final dos candidatos no processo seletivo será obtida por meio da equação a seguir: 
 

Nota final = Projeto de Pesquisa*4 + Entrevista*4 + Análise de Currículo*2 
                                                                                10 

 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 
6.1 A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente das notas finais dos 
candidatos. 
 
6.2 Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem de classificação, separados por 
orientador e selecionados por interesse do orientador, preencherem o número de vagas 
disponibilizadas pelos orientadores (Anexo I). 



 

 

 
6.3 Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, outros candidatos aprovados poderão  
ser chamados a ocupar as vagas remanescentes, sendo respeitada a ordem de classificação, o 
número de vagas e o aceite/disponibilidade do orientador.  
 
6.4 Em caso de empate, os critérios de desempate para os candidatos obedecerão à seguinte 
ordem: 
 
6.4.1 Maior nota na Entrevista. 
 
6.4.2 Maior nota na Análise do Projeto de Pesquisa. 
 
6.4.3 Maior nota na Análise de Currículo. 
 
6.4.4 Voto do orientador. 
 
6.5 Os resultados de todas as etapas serão divulgados no sítio institucional: 
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/tecnologias-da-informacao-e-gestao-em-saude. 
Não serão fornecidos resultados por telefone ou por  e-mail . 
 
6.6 A admissão dos candidatos selecionados neste processo seletivo concretizar-se-á pelo seu 
registro na Secretaria da Pós-Graduação quando do ato de matrícula.  
 
7. DO CRONOGRAMA  
 
7.1 As datas de realização do processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos 
resultados, constam na tabela a seguir: 
 
Período  Atividades  
03 de setembro a  
03 de outubro 

Período de inscrições 

04 a 08 de outubro Homologação das inscrições 
Até 09 de outubro Prazo para recursos 
10 de outubro Divulgação do resultado dos recursos da Homologação  
15 de outubro Análise dos Projetos de Pesquisa (ETAPA 1 ) 
23 de outubro Divulgação dos aprovados para a próxima etapa  
até 26 de outubro Prazo para recursos 
30 de outubro Divulgação do resultado dos recursos da ETAPA 1 e do 

cronograma de entrevistas 
05, 06, 07, 08 e 09 de novembro Entrevistas (ETAPA 2 ) 
13 de novembro Divulgação dos aprovados para a próxima etapa 
até 16 de novembro Prazo para recursos 
20 de novembro Divulgação do resultado dos recursos da ETAPA 2 
21 a 26 de novembro Análise de currículos (ETAPA 3 ) 
até 30 de dezembro Divulgação do resultado final 



 

 

 
7.2 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da divulgação das informações  
referentes a este processo seletivo. Os informativos serão disponibilizados no site do PPG-
TIGSaúde (http://www.ufcspa.edu.br/index.php/stricto-sensu/tecnologias-da-informacao-e-gestao-
em-saude). 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
8.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 
 
8.1.1 prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer etapas da seleção. 
 
8.1.2 não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
Edital. 
 
8.2 A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do Programa para 
retirada por um período de até três (03) meses após a divulgação do resultado final. Findado esse 
período, a documentação será inutilizada. 
 
8.3 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas 
neste Edital. 
 
8.4 Casos omissos ou situações especiais serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação e Gestão em Saúde (PPG-TIGSaúde), 
conforme as suas competências. 
 

 
Porto Alegre, 06 de Julho de 2018 

 
 
 
 

Prof. Dr. Sílvio César Cazella 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em  

Tecnologia da Informação e Gestão em Saúde 
 

 
 

Prof. Airton Tetelbom Stein 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

  



 

 

 
ANEXO I 

 
PPG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO 2018 
LISTA DE PROFESSORES ORIENTADORES  

 
Área de concentração: Tecnologias da Informação Inteligente  
Linha de pesquisa: Sistemas Inteligentes e Aplicações na Saúde 
 

PROFESSORES DO QUADRO  CONTATO VAGAS  

Aline Aver Vanin alinevanin@ufcspa.edu.br 1 
Alessandra Dahmer adahmer@ufcspa.edu.br 1 

Carla Diniz Lopes Becker carladiniz@ufcspa.edu.br 2 
Cecília Dias Flores dflores@ufcspa.edu.br 2 

Cristiano Bonato Both cbboth@ufcspa.edu.br 1 
Juliana Silva Herbert julianash@ufcspa.edu.br 2 

Luciano Costa Blomberg lucianocb@ufcspa.edu.br 1 
Sílvio César Cazella silvioc@ufcspa.edu.br 2 

 
Área de concentração: Gestão em Saúde 
Linha de Pesquisa: Gestão da Informação e do Conhecimento em Saúde 
 

PROFESSORES DO QUADRO CONTATO VAGAS  

Ana Beatriz Gorini da Veiga anabgv@ufcspa.edu.br 1 

Cláudia de Souza Libânio claudiasl@ufcspa.edu.br 2 
Daniele Botelho Vinholes danielebv@ufcspa.edu.br 1 

Luís Henrique Telles da Rosa luisr@ufcspa.edu.br 1 
Marcelo Schenk de Azambuja marcelos@ufcspa.edu.br 2 

Maria Eugênia Brisolin Pinto eugenia@ufcspa.edu.br 2 

Mariana de Freitas Dewes marianadewes@ufcspa.edu.br 1 
Mellina da Silva Terres mellina@ufcspa.edu.br 1 

Mônica Maria Celestina de Oliveira monica@ufcspa.edu.br 1 
Otávio Bittencourt otavion@ufcspa.edu.br 1 

 Rodrigo Della Méa Plentz rodrigop@ufcspa.edu.br 0 



 

 

 
ANEXO II 

 
PPG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO 2018 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
 

 
Dados Pessoais:  
 

Nome:___________________________________________ Data de Nasc.: ____/____/_____ 

Endereço:____________________________________________ nº________ compl. ______ 

Cidade: __________________________________________UF:____ CEP: ______________ 

Fones: Res.___________________ Com. ___________________ Cel. __________________  

E-mail:______________________________________________________________________ 

RG: __________________________________ CPF: ________________________________ 

 
 
 
Linha de pesquisa:  
 
1. (   ) Sistemas Inteligentes e Aplicações na Saúde. 
2. (   ) Gestão da Informação e do Conhecimento em Saúde. 

 
 

 
Orientador contatado: _________________________________________________________ 

 
     

 
 
 
 

____________________________________                                em ___/___/___. 
           Assinatura do candidato 

 
 



 

 

 
ANEXO III 

 
PPG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE  

PROCESSO SELETIVO 2018 
CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO ORIENTADOR  

 
 

 
À Comissão Coordenadora do PPG Tecnologia da Inform ação e Gestão em Saúde 

da UFCSPA  

 

 

Prezados senhores, 

 

 

Eu, ______________________________________________, venho, por meio desta, manifestar 

interesse em orientar o(a) candidato(a) ______________________________________________ 

caso seja aprovado(a) no processo seletivo para ingresso no Mestrado Acadêmico do Programa 

de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação e Gestão em Saúde da UFCSPA. 

 

Sem mais para o momento, 

 

 

 

 

____________________________________                                em ___/___/___. 

           Assinatura do Orientador Interessado 

 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO IV 

 
PPG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO 2018 
FICHA DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUI SA 

 
IDENTIFICAÇÃO  
Nome do candidato: ________________________________________________________________ 
Linha de pesquisa: _________________________________________________________________ 
Nome do orientador indicado: ________________________________________________________ 
Nome do examinador: ______________________________________________________________ 

Critério de Avaliação Nota (0 a 10) 

Apresentação 

O projeto apresenta justificativa, fundamentação, objetivos e método, 

claramente definidos e completos. 

  

Adequação 

O candidato aborda claramente como o projeto se insere na linha de 

pesquisa. 

  

Consistência 

O projeto apresenta argumentação coerente e apoiada em exemplos, 

comparações e estudos teórico-práticos na interface tecnologias da 

informação ou gestão em saúde. 

  

Coerência 

A argumentação é apresentada numa sequência lógica de ideias, não 

contendo contradições internas (dentro da próprio projeto) nem com 

conceitos. 

  

Viabilidade 

O projeto é factível de ser executado. 

  

Vinculação 

A proposta tem relação com o contexto da linha de pesquisa e tema do 

orientador indicado. 

  

Média Aritmética dos Critérios Avaliados   



 

 

 
ANEXO V 

 
PPG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE  

PROCESSO SELETIVO 2018 
FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA  

 
IDENTIFICAÇÃO  
Nome do candidato: ___________________________________________________________________ 
Linha de pesquisa: ____________________________________________________________________ 
Nome do orientador indicado: __________________________________________________________ 
Nome do examinador: _________________________________________________________________ 
 
 

Critérios Avaliados  PONTUAÇÃO MÁXIMA 
POR CRITÉRIO 2,0 

1.   EXPERIÊNCIA 

*Aponte os destaques relevantes em sua experiência acadêmica que lhe 

favoreça a conquista de uma vaga no Mestrado Acadêmico no 

PPGTIGSaúde, justificando-os. Experiência com pesquisa. 

 

2.   MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 

*Por que o Mestrado Acadêmico PPGTIGSaúde (Qual (ais) motivação(ões) 

pela escolha e quais objetivos)? 

 

3.   DISPONIBILIDADE E DEDICAÇÃO AO MESTRADO : 

PERMANÊNCIA 

*Já fez ou pretende fazer outra seleção para mestrado em outra área na 

UFCSPA ou fora? 

*Como você pretende gerenciar o seu tempo e a disponibilidade para 

conciliar trabalho e atividades acadêmicas? 

 

4.   PROJETO DE PESQUISA 

* Descreve o foco e a relevância de seu projeto para o Mestrado acadêmico 

PPGTIGSaúde. 

 



 

 

5.   OBSERVAÇÃO QUANTO A 

*Desenvoltura 

*Clareza 

*Objetividade nas respostas 

* Adequação da formação acadêmica para a linha pretendida 

* Nível de conhecimento de língua estrangeira  

* Domínio em relação a linha de pesquisa/tema escolhida 

 

Somatório dos Critérios Avaliados   

 
 
 
 
 
Observações:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

                                                               
ANEXO VI 

 
PPG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO 2018 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO  

 
IDENTIFICAÇÃO  
Nome do candidato: ___________________________________________________________________ 
Linha de pesquisa: ____________________________________________________________________ 
Nome do orientador indicado: __________________________________________________________ 

 
Obs 1:  Os artigos deverão ser pontuados de acordo com a classificação atribuída à revista 
científica em que foi publicado (ou aceito para publicação) pelo Periódicos Qualis, da CAPES. A 
consulta pode ser realizada via Plataforma Sucupira 
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaCons
ultaGeralPeriodicos.jsf), e sempre deve respeitar a classificação mais atual (“CLASSIFICAÇÃO DE 
PERIÓDICOS QUADRIÊNIO 2013-2016”) e a área de alocação do PPG-TIGSaúde (Área 45 - 
“Interdisciplinar”). 
Obs 2:  Para os artigos publicados em revistas não classificadas no Qualis da área (interdisciplinar), 
deve-se considerar a qualificação mais elevada existente no sistema Qualis, devendo ser 
classificados de acordo com a seguinte recomendação: A1; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C e não 
qualificada. 

QUESITOS IDENTIFICAÇÃO DO 
ANEXO 

PONTUAÇÃO  

1. Artigo científico publicado (ou com aceite por 
escrito) em revista Qualis A1-A2, (30 pontos por 
artigo) 

  

2. Artigo científico publicado (ou com aceite por 
escrito) em revista Qualis B1-B2, (20 pontos por 
artigo) 

  

3. Artigo científico publicado (ou com aceite por 
escrito) em revista Qualis B3-B4, (10 pontos por 
artigo) 

  

4. Artigo científico publicado (ou com aceite por 
escrito) em revista B5, C ou não qualificada (2 
pontos por artigo) – MÁXIMO 10 pontos 

  

5. Autoria de livro com ISBN (15 pontos por livro) 
 

  

6. Autoria de capítulo de livro com ISBN (5 pontos por 
capítulo) 

  



 

 

7. Participação como palestrante convidado em 
evento acadêmico e/ou científico (10 pontos por 
participação) – MÁXIMO 20 pontos 

  

8. Apresentação oral ou tema livre em congresso (5 
pontos por apresentação) – MÁXIMO 20 pontos 
 

  

9. Apresentação de pôster em congresso e/ou resumo 
em anais (2 pontos por pôster se primeiro autor e 1 
ponto por participação no pôster) – MÁXIMO 20 
pontos 

  

10. Participação como ouvinte em eventos científicos (1 
ponto por participação) – MÁXIMO 20 pontos 

  

11. Estágio de iniciação científica (com ou sem bolsa) 
por, no mínimo, 1 semestre (5 pontos por semestre) 
– MÁXIMO 20 pontos 

  

12. Bolsista PID, PET, REUNI, Apoio Técnico e/ou 
Desenvolvimento Tecnológico por, no mínimo, 1 
semestre (5 pontos por semestre) – MÁXIMO 20 
pontos 

  

13. Monitoria em disciplina de graduação por, no 
mínimo, 1 semestre (5 pontos por semestre) – 
MÁXIMO 15 pontos 

  

14. Estágio extracurricular no exterior na área 
acadêmica por, no mínimo, 1 semestre ou 
participante do Ciência sem Fronteiras (10 pontos 
por semestre) – MÁXIMO 30 pontos 

  

15. Organização de eventos (2 pontos por evento) – 
MÁXIMO 10 pontos  

  

16. Experiência como docente em curso de graduação 
por, no mínimo, 1 semestre (10 pontos por 
disciplina ministrada) – MÁXIMO 40 pontos 

  

17. Experiência como docente em curso de pós-
graduação lato sensu (10 pontos por disciplina) – 
MÁXIMO 40 pontos 

  

18. Experiência como docente em curso de pós-
graduação stricto sensu (15 pontos por disciplina) – 
MÁXIMO 45 pontos 

  

19. Cursos de formação complementar na área de 
tecnologia da informação ou Gestão em Saúde(2 
pontos para cada 20 horas) – MÁXIMO 20 pontos 

  

20. Título de Especialista e/ou Residência 
Multiprofissional (15 pontos) – MÁXIMO 30 pontos 

  

Somatório dos Quesitos Pontuados   



 

 

 
ANEXO VII 

 
PPG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO 2018 
       ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA D E PROJETO DE PESQUISA  

 
 
Elabore sua proposta de projeto de pesquisa, seguindo as orientações disponibilizadas neste 
documento.  
 
As seções solicitadas devem ser obrigatoriamente apresentadas na sua proposta, que deve estar 
rigorosamente adequada aos requisitos abaixo:  
 

(a) O corpo do projeto deve ter no mínimo cinco (05) e no máximo sete (07) páginas (da 
introdução às referências bibliográficas);  

 
(b) O documento deve ser formatado em folha A4, margens padronizadas de 2,5cm em 
todas as direções, Fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5cm, títulos das seções 
em negrito e centralizados;  

 
(c) O projeto deve seguir as normas para trabalhos acadêmicos adotadas na instituição, 
conforme link disponibilizado nas orientações;  

 
(d) O documento final deve ser entregue com a íntegra da Proposta de Projeto de 
Pesquisa (5 a 7 páginas);  

 
(e) Os documentos que não estiverem adequados aos padrões solicitados ocasionarão a 
exclusão do(a) candidato(a) do processo seletivo. 
 

Critérios de Avaliação da Proposta de Projeto de Pe squisa  
 
A proposta de projeto de pesquisa deverá obedecer às orientações contidas dentre os anexos 
deste edital.  
 
Serão considerados os seguintes itens para avaliação da proposta de projeto de pesquisa:  
 

a) Apresentação e adequação do projeto às linhas de pesquisa do Programa;  
b) Consistência, coerência e viabilidade de execução do projeto;  
c) Vinculação do projeto ao tema de pesquisa do Orientador indicado. 

  



 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJET O DE PESQUISA 

 
Seções obrigatórias:  
 
1. Introdução  
 
Nesta parte você deve apresentar a temática escolhida e contextualizá-la no cenário 
contemporâneo da área em que se situa sua proposta. Procure formular perguntas para o 
tratamento do tema, de modo que você chegue ao problema de pesquisa. Para formular o problema, 
considere: O que quero saber? Que pergunta(s) devo responder para chegar à solução do 
problema?  
Você também deve fazer uma breve apresentação da base teórica/conceitual que servirá de apoio 
para o seu estudo. Aqui a revisão bibliográfica tem papel fundamental para inserir sua proposta a 
partir de estudos já feitos, o que permite identificar o que mais se tem discutido e o que tem sido 
pouco abordado. Pense sobre o seguinte: O que já se sabe sobre o tema? Quem o estudou? Como 
o estudou? Há mais de uma posição sobre o problema?  
 
2. Objetivos  
 
Se o problema é a questão a ser pesquisada, o objetivo geral indica um resultado a alcançar com a 
pesquisa. Procure pensar sobre a seguinte pergunta: Para que pesquisar?  
O objetivo geral diz respeito ao conhecimento que o estudo proporcionará em relação à temática. 
Os objetivos específicos são formulados para descrever as ações que são necessárias para atingir 
o objetivo principal da pesquisa.  
Os objetivos devem estar articulados com o problema. 
Textualmente, os objetivos devem ser sempre escritos com verbos no infinitivo.  
 
3. Justificativa  
 
Nesta seção, você deve oferecer a resposta às seguintes perguntas: Por que o estudo proposto é 
importante para a sua área profissional de atuação e para a formação acadêmica? Quais motivos 
justificam a pesquisa? Os motivos são de ordem teórica e/ou prática?  
Procure apresentar a contribuição da sua pesquisa para o estado da arte na área, isto é, a relevância 
de sua proposta. 
  
4. Metodologia  
 
Nesta parte do projeto, procure responder ao seguinte questionamento: Como pesquisar?  
Você deve apresentar que tipo de pesquisa será desenvolvido, qual o objeto de análise, o contexto 
em que ocorrerá o estudo, os procedimentos de geração de dados e as estratégias de análise dos 
dados.  
Se considerar relevante, inclua as possibilidades e as limitações dos métodos escolhidos.  
 



 

 

5. Cronograma  
 
Por quanto tempo pesquisar? O projeto deve traçar o tempo necessário para a realização de todas 
as etapas propostas, observado a duração do programa.  
Discrimine em uma tabela as etapas do estudo e sua previsão de realização por mês/ano. Algumas 
etapas podem ser realizadas simultaneamente e durar mais tempo do que outras. Considere para 
a elaboração do cronograma a necessidade de submissão do projeto aos comitês de ética e a 
produção do trabalho final do curso, bem como a geração de produtos da pesquisa (apresentações 
em congressos, artigos etc.).  
 
6. Referências bibliográficas  
 
Liste apenas as obras citadas no seu texto. Siga as convenções indicadas no Manual para 
Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UFCSPA.  
 
Observações:  
 
(1) Proposta de projeto adaptada de:  
 
MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. 34.ed. Petrópolis: Vozes, 
2015.  
TOBAR, F. & YALOUR, M. R. Como fazer teses em saúde pública: Conselhos e ideias para 
formular projetos e redigir teses e informes de pesquisa. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2001.  
 
(2) Site para consulta sobre as normas para trabalh os acadêmicos:  
 
http://ufcspa.edu.br/biblioteca/docs/manual-trabalhos.pdf  
 
(3) Leituras indicadas para a elaboração do projeto :  
 
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitat ivo e misto. 2.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010.  
DESLANDES, S. F. O projeto de pesquisa como exercício científico e artesanato intelectual. In: 
MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método, criatividade. 34.ed. Petrópolis: Vozes, 
2015. p. 31-60.  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica . 
7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Projeto de pesquisa. In: _____. Produção textual na 
universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. p. 51-64. 14  
 
 


