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INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PARA A SELEÇÃO DE DOUTORADO 

 
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA – 1º SEMESTRE 2023 
 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do IRR/FIOCRUZ MINAS 

divulga as inscrições homologadas para seleção à admissão no Programa de Pós-Graduação 

em nível de DOUTORADO. 

 

1 - INSCRIÇÕES DEFERIDAS  

 

Nº. Inscrição Nome 

183296-762022 
Andreia Luciane Sol Souza 

 

183309-762022 Bianca Santana Dutra 

183320-762022 Cislene Teixeira de Souza 

183322-762022 Janaina Passos de Paula 

183331-762022 Marco Antonio Gatti junior 

183368-762022 Nayara Trovão da Silva 

183394-762022 Priscilla Victória Rodrigues Fraga 

183297-762022 Poliana Fialho de Carvalho 

 

 
2 - DA SELEÇÃO  

 
Todas as etapas do processo de seleção serão realizadas de forma presencial. As etapas 

serão realizadas conforme cronograma descrito no Item VII da Chamada Pública. 

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

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

análise da carta de intenção e da análise do currículo Lattes. 

As etapas, descritas abaixo, serão conduzidas por uma banca examinadora composta por 3 

(três) membros, sendo pelo menos 1 (um) deles externo à instituição. 

 

A) Análise da proposta de pesquisa 

• A primeira etapa, de caráter eliminatório, será constituída pela análise da proposta 

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

a banca irá considerar: (a) estrutura do texto, justificativa, relevância, originalidade, 
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atualidade e adequação à temática proposta (35%); (b) adequação e clareza dos 

objetivos (20%); (c) Adequação e clareza da metodologia proposta (35%); (d) 

viabilidade da proposta (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 da proposta de pesquisa, arguição oral, análise da carta de intenção 

e análise do currículo 

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

apresentação do projeto de pesquisa, arguição oral do candidato, análise da carta de 

intenção e análise do currículo Lattes. Os candidatos impossibilitados de realizar 

entrevista no período estabelecido serão eliminados do processo de seleção. 

• Na apresentação da proposta e arguição oral (60%), serão considerados os seguintes 

quesitos: (a) clareza da apresentação, utilização dos recursos audiovisuais e capacidade 

de argumentação com a banca (15%); (b) conhecimento sobre o tema de interesse 

(18%); (c) domínio da metodologia proposta, com demonstração de sua clareza e 

coerência (18%); (d) defesa quanto à adequação à linha de pesquisa do programa, 

indicada na inscrição do processo seletivo (9%). A defesa constará de uma 

apresentação oral de até 15 (quinze) minutos pelo candidato, seguida de arguição de 

até 30 (trinta) minutos, pela Comissão Examinadora. 

• A análise da carta de intenção (10%) irá considerar o conteúdo da mesma elaborado 

conforme orientações da chamada pública. 

• A análise do currículo Lattes (30%) irá considerar experiência em pesquisa, experiência 

profissional e produção intelectual, observando-se os comprovantes entregues no ato 

da inscrição, que deverão estar organizados segundo os itens constantes no Anexo I 

(Ficha de Pontuação) da chamada pública. 

 

 

3 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Apenas serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70% (setenta 

por cento) dos pontos distribuídos na segunda etapa. 

A classificação final será por ordem decrescente da nota obtida, para cada linha de 

pesquisa. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios, nesta ordem de 
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prioridade: (a) maior nota obtida na apresentação oral da proposta de pesquisa e arguição 

oral; e (b) maior nota na avaliação do currículo. 

O resultado final será divulgado pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva, situada na unidade administrativa da Maternidade Odete Valadares (MOVE) e no site 

do Programa, conforme cronograma divulgado na chamada pública. 

 

 

4 - DOS RECURSOS 

Será permitida revisão das notas referentes à primeira e à segunda etapas do processo 

seletivo para os candidatos ao curso de doutorado, desde que as solicitações sejam feitas pelo 

e-mail: pgsco.minas@fiocruz.br, utilizando o Anexo VII e respeitando o cronograma divulgado 

na chamada pública. Os candidatos deverão explicitar e fundamentar os pontos questionados 

utilizando exclusivamente o Anexo VII. A Comissão de Seleção do PPSCO será a instância 

definidora e, conforme cronograma divulgado, fará seu pronunciamento, sendo o mesmo feito 

por escrito e disponibilizado para o candidato. 

 

 

5 – CRONOGRAMA 

Atividade Data Horário 

Inscrição 31/10 a 01/11/2022 8:30 às 23:59 do dia 

01/11/2022 

Deferimento da inscrição 03/11/2022 Até às 16:30 

Análise do projeto de pesquisa 

entregue - Etapa 1 

10 e 11/11/2022 9:00 às 17:00 

Resultado da Etapa 1 16/11/2022 Até às 16:30 

Apresentação de recurso da Etapa 1  17/11/2022 8:30 às 16:30 

Resposta ao recurso da Etapa 1 18/11/2022 Até às 16:30 

Resultado da Etapa 1 e convocação 

para Etapa 2 

18/11/2022 Até às 16:30 

Defesa de projeto de pesquisa, 

arguição e análise de currículo 

(Etapa 2)** 

29 e 30/11/2022 08:30 às 17:00 

Resultado da Etapa 2 01/12/2022 Até às 16:30 

Apresentação de recurso da Etapa 2 02/12/2022 8:30 às 16:30 

Resposta ao recurso da Etapa 2 05/12/2022 Até às 16:30 

Resultado Final da seleção 07/12/2022 Até às 16:30 

Registro de Matrícula 20 e 21/12/2022 Até as 16:30 

** Conforme escala a ser divulgada 
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6 – LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Secretaria de Ensino 

Rua Uberaba, 780 – sala 03 – (Subsolo) - Barro Preto. CEP: 30180-080- Belo Horizonte  

Telefone: (31) 3295.7727 – 3275.1440 

Horário: 09:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 

 

XI – INFORMAÇÕES 

E-mail: pgsco.minas@fiocruz.br 

Home Page: www.minas.fiocruz.br/posgraduacao/saudecoletiva   

Plataforma SIGA: www.sigass.fiocruz.br 

 

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2022. 

 

 

 

Paula Dias Bevilacqua 

Coordenadora do Programa 
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