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Edital 02/2022 – PPGSP/FURG
A Coordenação e o Colegiado do PPGSP/FURG, no uso de suas atribuições, 
tornam público o Edital 02/2022, de credenciamento de cinco (05) vagas para 
docentes  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Saúde  Pública,  período 
quadrienal 2023-2026. 

I. Da inscrição

Para  solicitar  o  credenciamento  como  Docente  do  PPGSP,  deverão  ser 
atendidas as seguintes condições mínimas:

I- Título mínimo de doutor, obtido ou reconhecido em instituição recomendada 

pela CAPES; 

II-  Aderência  da  proposta,  em termos de produção científica  e  projetos,  às 

linhas de pesquisa do PPGSP; 

III-  Produção  científica  qualificada  nos  últimos  quatro  anos,  segundo 

ponderação da área de Saúde Coletiva da CAPES; 

IV- Experiência comprovada em orientação incluindo especialização latu senso, 

trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica. 

Os pedidos devem ser requeridos pelo e-mail ppg.saudepublica@furg.br até a 
23:59 horas do dia 14/10/2022, indicando no assunto “Credenciamento PPGSP 
<Nome do docente>. A mensagem deverá conter:

a) Solicitação de credenciamento; 

b) Cópia do comprovante de obtenção do título de Doutor; 

c) Cópia do curriculum vitae gerado pela Plataforma Lattes do CNPq (apenas 

produção dos últimos 04 anos);

d)  Proposta  de  trabalho,  detalhando  possibilidades  de  ensino  e  articulação 

com, no mínimo, uma das linhas de pesquisa do PPGSP, 

e)  Projeto  de  pesquisa  com  aderência  a  uma  das  linhas  de  pesquisa  do 

PPGSP; 

Parágrafo único: o pedido implica na aceitação, por parte do docente, das 
normas  gerais,  resoluções  e  informações  estabelecidas  neste  edital,  assim 
como o conhecimento do regimento e planejamento estratégico do PPGSP, 
disponíveis em (ppgsp.furg.br/documentos).

mailto:ppg.saudepublica@furg.br


II. Critérios de Avaliação

O docente pretendente ao credenciamento deverá:

I – Aceitar desenvolver, com regularidade, atividades de ensino na graduação e 

na pós-graduação;

II – Estar participando de projeto de pesquisa vinculado às linhas do PPGSP; 

III - Realizar a orientação de discentes do curso de mestrado;

IV - Apresentar produção científica compatível com as linhas de pesquisa do 

PPGSP. 

III. Processo de Seleção

O  processo  de  seleção  será  conduzido  por  uma  comissão  formada  por 

docentes do PPGSP e constará da avaliação da Proposta de Trabalho,  do 

Projeto de Pesquisa e do Currículo Lattes. 

A análise da proposta de trabalho e do projeto de pesquisa será realizada de 

acordo com os itens descritos no quadro abaixo:

Quesito Pontuação máxima
Tempo  disponível  para  dedicação  ao
PPGSP 2,0

Engajamento nas atividades de ensino e pesquisa do PPGSP 3,0
Adequação  da  proposta  de  trabalho  ao  planejamento 
estratégico do PPGSP 3,0

Adequação do projeto de pesquisa a pelo menos uma linha de 
pesquisa do PPGSP 2,0

A avaliação do currículo lattes irá considerar somente a produção e atuação 

dos últimos quatro (04) anos. Os itens serão pontuados conforme o quadro 

abaixo:

Item Pontos por 
item Quantidade Total

Artigo em Periódico Qualis A1 100

Artigo em Periódico Qualis A2 85

Artigo em Periódico Qualis B1 70

Artigo em Periódico Qualis B2 50

Artigo em Periódico Qualis B3 30

Artigo em Periódico Qualis B4 15



Artigo em Periódico Qualis B5 05

Artigo em Periódico Qualis C 00

Organização de livro (máximo 5) 100

Capítulo de livro (máximo 5) 30
Orientação  de  especialização/Residência 
(máximo 5) 15

Orientação de Iniciação Científica/Trabalho 
de  conclusão  de  curso  na  graduação 
(máximo 5)

05

Orientação de mestrado (coorientação 50%) 
(máximo 5) 30

Orientação  de  doutorado  (coorientação 
50%) (máximo 5) 40

A nota final será constituída pela análise da proposta de trabalho e do projeto (peso 
06) e avaliação do currículo lattes (peso 4)

O processo de credenciamento atenderá ao seguinte cronograma:
Evento Data

Divulgação do edital 26/09/2022
Submissão dos pedidos 03 a 14/10/2022
Avaliação dos pedidos 17 e 18/10/2022
Divulgação dos resultados 19/10/2022
Prazo para recursos 20/10/2022
Divulgação do resultado final 21/10/2022

Parágrafo único: é de responsabilidade do docente acompanhar no sítio do 
PPGSP na internet, o cronograma e a divulgação dos resultados e eventuais 
alterações deste edital.

_______________________________

Prof. Dr. Rodrigo Dalke Meucci

Coordenador
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