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INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA A SELEÇÃO DE DOUTORADO 
 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – 1º SEMESTRE 2017 
 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do CPqRR/FIOCRUZ divulga 

as inscrições para seleção à admissão no Programa de Pós-Graduação em nível de 

DOUTORADO. 

1. INSCRIÇÕES DEFERIDAS  
 

N. Inscrição 

106620-762016 

106621-762016 

106622-762016 

106623-762016 

106624-762016 

106625-762016 

106627-762016 

106629-762016 

106631-762016 

106632-762016 

106633-762016 

106636-762016 

106639-762016 

106642-762016 

106648-762016 

106657-762016 

106680-762016 

106695-762016 

106698-762016 

 
 

2. DA SELEÇÃO 

O exame de seleção para ingresso no Doutorado constará de duas etapas: (1) Análise 

do projeto de pesquisa entregue; e (2) Apresentação do projeto de pesquisa, seguida 

de arguição oral, e da análise do curriculum Lattes. 

A) Análise do projeto de pesquisa 

A primeira etapa, de caráter eliminatória, será constituída pela análise do projeto 

de pesquisa apresentado pelo candidato no ato da inscrição. Para a análise do projeto, 



 

 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

Centro de Pesquisas René Rachou – CPqRR 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

 

 

Rua Uberaba, 780 – sala 6 – Térreo.  Barro Preto -  Belo Horizonte MG Brasil Cep: 30180-080 
Tel.: (31) 3295.7727  Fax: (31) 3295 3115  http://www.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/saudecoletiva  

 

2

2

a banca irá considerar: (a) justificativa, relevância e originalidade (20%); (b) clareza 

dos objetivos (20%); (c) Adequação metodológica (35%); (d) viabilidade da proposta 

(15%); (e) inserção nas linhas de pesquisa do programa (10%). Apenas os 

candidatos que obtiverem 70% ou mais nessa fase serão convocados para a segunda 

etapa, sendo os pontos obtidos não computados para a nota final. 

B) Apresentação do projeto, arguição oral e análise do currículo 

A segunda etapa, de natureza eliminatória e classificatória, será constituída pela 

apresentação do projeto de pesquisa, arguição oral do candidato e análise do 

curriculum Lattes, observando-se: 

1. Na apresentação do projeto e arguição oral serão considerados os 

seguintes quesitos: (a) apresentação e capacidade de argumentação com a 

banca (20%); (b) conhecimento sobre o tema de interesse (20%); (c) domínio 

da metodologia proposta (20%); (d) adequação à linha de pesquisa do 

programa, indicada na inscrição ao processo seletivo (10%). Para a 

apresentação da proposta de pesquisa haverá um equipamento de data show 

disponível. A defesa constará de uma apresentação oral de até 15 (quinze) 

minutos pelo candidato, seguida de arguição de até 45 (quarenta e cinco) 

minutos, pela Comissão Examinadora. 

2. Para a realização de apresentação do projeto e arguição oral, os candidatos 

deverão estar munidos de documento oficial com foto. O local de realização da 

segunda etapa será divulgado oportunamente pela Secretaria do Programa e no 

site do mesmo. 

3. A análise do curriculum Lattes (30%) irá considerar experiência em pesquisa, 

experiência profissional e produção intelectual, observando-se os comprovantes 

entregues no ato da inscrição, de acordo com os itens constantes no 

Anexo II do Edital. 

 

3.  Local de realização da Avaliação (Defesa de projeto de pesquisa, 

entrevista e análise de currículo) 
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Rua Uberaba, 780 – (Unidade Geraldo Campos Valadão da Escola de Saúde Pública do Estado 

de Minas Gerais – ESP-MG) - Barro Preto. CEP: 30180-080- Belo Horizonte  

Telefone: (31) 3295.7727  

 
 
4.  Dos recursos 

O candidato poderá interpor recurso junto à Comissão de Pós-Graduação (CPG) em 

Saúde Coletiva, que será a instância definidora. O recurso deverá ser apresentado na 

Secretaria do Programa, segundo cronograma divulgado no edital – preenchimento do 

Anexo III. 

 
5. Confirmação do calendário de seleção (Conforme publicado no Edital) 

          Cronograma das Atividades 
Atividade Data Horário 

Deferimento da inscrição 05/12/2016 Até às 16:30 
Análise do projeto de pesquisa entregue 

- Etapa 1 
12 e 13/12/2016 8:00 às 17:00 

Resultado da Etapa 1 14/12/2016 Até às 16:30 

Apresentação de recurso da Etapa 1 

(análise do projeto) 
15/12/2016  8:30 às 16:30 

Resposta ao recurso e convocação para a 

Etapa 2 
16/12/2016  

Defesa de projeto de pesquisa, arguição 

e análise de currículo (Etapa 2) 
19 e 20 /12/2016 8:00 às 17:00** 

Resultado da Etapa 2 21/12/2016 Até às 16:30 

Apresentação de recurso da Etapa 2 22/12/2016 8:30 às 16:30 

Resposta ao recurso e resultado final da 

seleção 
23/12/2016  

Registro de Matrícula no Programa 26 e 27/01/2017  8:30 às 16:30 
Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2016. 

 

Dr. Sérgio William Viana Peixoto 

Coordenador do Programa 


