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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde, em nível
de Mestrado, do Centro de Ciências da Saúde - CCS, da Universidade Federal do
Piauí, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a
seleção de candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde,
aprovado pela Resolução CEPEX Nº. 150/03, recomendado pela CAPES/MEC e
circunscritas às seguintes normas:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o
preenchimento de 18 (dezoito) vagas no Mestrado acima citado, que deverão estar
vinculadas e distribuídas conforme disponibilidade dos Professores Orientadores,
em consonância com as respectivas linhas de pesquisa.
Diante do não preenchimento de uma vaga, esta poderá ser redistribuída
mediante aceitação do segundo orientador, dentro da mesma linha de pesquisa.
Quando nenhum dos orientadores da linha em que se originou a vaga aceitá-la, a vaga
migrará para a linha de pesquisa de maior demanda, respeitando-se a ordem
decrescente do número de inscritos por orientador. Poderão candidatar-se profissionais
portadores de diploma de Curso de graduação (bacharelado/licenciatura) ou no último
período do curso de graduação na área da saúde ou em áreas afins.
1.1. Da distribuição das vagas
As 18 (dezoito) vagas disponíveis serão ofertadas especificamente por
orientador, segundo seus campos temáticos, dentro de cada linha de pesquisa e áreas
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de concentração, conforme Quadro 1 abaixo. Cada candidato deverá, portanto, se
inscrever em uma única área de pesquisa e para um único orientador.
Quadro 1 - Distribuição da oferta de vagas segundo Linhas de Pesquisa e
Orientadores e seus respectivos Campos Temáticos.
AREAS DE
CONCENTRACAO E
LINHAS
DE PESQUISA
Métodos Diagnósticos e
Análise das Condições de
Saúde
Linha 1- Investigação para o
diagnóstico em saúde
Linha 2- Nutrição e Saúde

Planejamento e Gestão em
Saúde
Linha 1- Análise de sistemas,
programas e serviços de
saúde;
Linha 2 - Análise de
situações de saúde.

ORIENTADORES E CAMPOS TEMÁTICOS

Número
de vagas

Benedito Borges da Silva
- Diagnóstico e Terapêutica em Oncologia, Ginecologia e
Mastologia ; Cirurgia Experimental.
Carlos Henrique Nery Costa
- Leishmanioses, HIV/AIDS e sepse e diagnóstico e tratamento
de doenças tropicais e infecciosas.
Dilina do Nascimento Marreiro
- Diagnóstico e Intervenção Nutricional; Biomarcadores e
Avaliação Nutricional.
Regilda Saraiva dos Reis Moreira Araújo
- Deficiências de micronutrientes. Anemia. Aleitamento Materno.
Diagnóstico nutricional. Consumo alimentar. Compostos
bioativos e doenças crônicas não transmissíveis. Intervenções
nutricionais.
Nadir do Nascimento Nogueira
- Diagnóstico e Intervenção Nutricional; Biomarcadores e
Avaliação Nutricional.
Semíramis Jamil H. do Monte
- Genômica e proteômica aplicada à saúde.
José Ivo dos Santos Pedrosa
- Política e Planejamento em Saúde; Avaliação de programas
de saúde.
Keila Rejane Oliveira Gomes
- Saúde sexual e reprodutiva na adolescência.
Raimundo Rosendo Prado Júnior
- Desgaste dental e bruxismo (epidemiologia, etiopatogenia,
estratégias de prevenção e tratamento); pesquisa baseada na
prática para investigação de aspectos clínicos e operatórios das
restaurações dentais ou suas substituições; Odontologia para
pacientes especiais.
Regina Ferraz Mendes
- Odontologia para Pacientes Especiais; Avaliação de Serviços
de Saúde; Análise de Situação de Saúde Bucal; Pesquisa
baseada na prática para investigação de aspectos clínicos e
operatórios das restaurações dentais ou suas substituições.
Viriato Campelo
-Informação em saúde: análise das situações de saúde na
cidade de Teresina.
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Local e período
As inscrições serão realizadas na Secretaria do Mestrado em Ciências e Saúde,
localizada na Avenida Frei Serafim nº 2280, Centro de Ciências da Saúde (CCS),
Teresina, Piauí, CEP 64001-020, fone (86) 3215-5856, no horário de 8:30 às 11:30 e
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de 14:30 às 17:30 horas, no período de 24 de setembro a 08 de outubro de 2010,
durante dias úteis.
As inscrições poderão ser feitas diretamente pelo candidato, por procurador com
firma reconhecida em cartório ou por correspondência postada (SEDEX), com Aviso de
Recebimento (AR), até a data limite de 08 de outubro de 2010. Não será permitida a
complementação de documentos depois de efetivada a inscrição.
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
A Primeira Etapa consistirá da verificação dos pedidos de inscrição que serão
homologados ou não. A inscrição do candidato será homologada depois de verificada a
comprovação, pela Comissão de Seleção, da documentação exigida neste Edital. A
relação das inscrições homologadas e das não homologadas será afixada no quadro
de avisos da Coordenação do Mestrado em Ciências e Saúde, e na página eletrônica
da UFPI (http://www.ufpi.br/mestsaude/).
A falta de algum documento comprobatório exigido para a inscrição é de inteira
responsabilidade do candidato e, portanto, não serão aceitos recursos nesse sentido.
Também não serão aceitos pedidos de revisão em nenhuma das demais etapas deste
processo seletivo.
2.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
a)

Formulário de inscrição preenchido e assinado pelo candidato ou procurador
devidamente documentado;

b)

Fotocópia da Carteira de Identidade, do CPF e do Título de Eleitor com
comprovantes de votação ou justificativa na última eleição em relação à data de
inscrição (1º e 2º turnos, onde tiver ocorrido);

c)

Comprovante do Certificado de Reservista;

d)

Fotocópia autenticada do Diploma ou Certidão de conclusão de Curso de
Graduação (Bacharelado/Licenciatura) ou ainda Declaração expedida pela
Coordenação do Curso correspondente de que o candidato está cursando o último
período do Curso de graduação em 2010/2 o, sendo que no ato da matrícula o
candidato deverá apresentar o diploma ou certidão de conclusão do curso;

e)

Fotocópia autenticada da inscrição no Conselho da categoria profissional ou
Declaração da inexistência de Conselho da Categoria, para os graduados.

f)

Curriculum Vitae comprovado, conforme modelo lattes (ver plataforma
lattes na página do CNPq – www.cnpq.br) e pontuado pelo próprio candidato,
conforme tabela de pontuação do currículo disponível na página do curso.
Destacamos que a ausência de pontuação do currículo no citado impresso,
inviabiliza a homologação da inscrição.
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g)

Uma fotografia 3 x 4 recente;

h)

Declaração de compromisso da instituição em que trabalha de liberar o
candidato, caso aprovado e classificado; no mínimo 20 horas semanais, durante
a vigência do curso.

i)

Declaração de aceitação das normas do Programa de Pós-Graduação em
Ciências e Saúde conforme formulário disponível na página eletrônica da UFPI
(http://www.ufpi.br/mestsaude/);

j)

Documento comprobatório de no mínimo uma das seguintes produções científicas na
área da saúde referentes ao período de 01/10/2008 a 15/10/2010:
- Artigo publicado e/ou aceito em periódicos indexados/qualis ou
- Trabalho científico apresentado e/ou aceito para apresentação em Congressos (ou
similares) de abrangência nacional / internacional ou
- Livro e/ou capítulo de livro publicado.

k)

Uma cópia do pré-projeto de pesquisa indicando objetivamente, com
fundamentação teórica, o problema focalizado, com parte textual de até 5 (cinco)
laudas impressas eletronicamente, encadernada em espiral, papel A4, fonte arial
12, espaçamento de linhas de 1,5 cm e margens de 2,5 cm, conforme a linha de
pesquisa do orientador ao qual o candidato concorre.

l)

Os documentos deverão ser entregues em um envelope lacrado. O conteúdo
desse envelope é de responsabilidade do candidato.

3. DA SELEÇÃO
O processo de seleção será desenvolvido em 5 (cinco) etapas:
Etapa I - Verificação e homologação dos pedidos de inscrição
23/09 a 08/10/2010
15/10/2010 às 17h30
18/10/2010
20/10/2010 às 17h30

Verificação e homologação dos pedidos de inscrição.
Resultado da homologação.
Apresentação de recurso.
Divulgação do resultado da Etapa I.

Etapa II - Prova escrita - Caráter eliminatório
22/10/2010
8h30 às 11h30

Prova escrita com nota mínima para aprovação igual 7,0 (sete).
A prova escrita será com base nas referências que constam
neste edital (anexo 1), conforme a área de inscrição do
candidato. Os textos estão disponibilizados em bases de dados
na internet.

29/10/2010 às 17h30 Divulgação do resultado da Prova Escrita.
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Etapa III – Análise do Pré-Projeto - Caráter eliminatório
03 e 04/11/2010

Análise dos pré-projetos pelos orientadores.

05/11/2010
17h30

Divulgação dos Resultados da Etapa III.

Etapa IV - Prova de Língua Inglesa – Caráter classificatório nesta etapa e
eliminatório na prova de segunda chance, a ser realizada após início do curso,
para candidatos com nota inferior a sete.
Prova de língua inglesa, na forma de interpretação de texto.
Somente será permitido o uso de dicionário após os
primeiros trinta minutos de prova.

09 /11/2010
15 às 17h

Etapa V - Curriculum vitae- Caráter Classificatório
08/11 e 11/11/2010

Análise de Curriculum Vitae.

4. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO
A classificação final dos candidatos será feita com base nos resultados obtidos
nas etapas relativas ao processo seletivo. Será considerado aprovado o candidato que
obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete).
Para cálculo da nota final será aplicada a seguinte fórmula: Nota final = (Nota do
pré-projeto pesquisa x 5) + (Nota prova escrita x 3) + (Nota curriculum vitae x 3) +
(Nota prova inglês x 2) / somatório de peso. O candidato cujo currículo obtiver maior
pontuação na vaga para o orientador pretendido terá nota 10 (dez); e as notas dos
currículos dos demais candidatos desta etapa serão calculadas utilizando-se regra de
três simples.
Em caso de empate da nota final, o desempate ocorrerá em observância à maior
nota obtida pelo candidato nas etapas do processo seletivo, de acordo com a seguinte
ordem de prioridade:
1º- nota obtida na análise do pré-projeto de pesquisa.
2º- nota obtida na prova escrita;
3º- produção científica comprovada no Curriculum Vitae;

22/11/2010
17h

- Homologação e divulgação do Resultado Final e das etapas IV e V.
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5. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
a.

Os candidatos deverão apresentar comprovante de inscrição e
documento de identidade original, com foto recente, antes de cada prova. A
ausência do candidato no dia, local e horário da realização da prova escrita ou da
prova de língua inglesa, será considerada como desistência do processo de
seletivo, sendo o candidato automaticamente eliminado;

b.

Durante a realização das provas escrita e de língua inglesa não será
permitido o uso de telefone celular ou qualquer dispositivo eletrônico de
comunicação, nem a troca de objetos pessoais entre os candidatos;

c.

Após o início das provas escrita (etapa II) e de língua inglesa (etapa IV)
não será permitido entrega de material de origem externa ao candidato;

d.

A inscrição do candidato portador de diploma de curso superior concluído
em instituição estrangeira estará sujeita a apresentação do documento de
revalidação e/ou equivalência;

e.

A lista dos nomes dos candidatos aprovados em cada etapa será afixada
no quadro de avisos da Coordenação do Mestrado em Ciências e Saúde e na
página eletrônica (http://www.ufpi.br/mestsaude/);

f.

Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos
entregues no ato de inscrição até o dia 10/12/2010. A partir desta data a
Coordenação do Mestrado em Ciências e Saúde não se responsabilizará pela
guarda dos mesmos;

g. Não será permitida a matrícula simultânea em:
1. dois programas de pós-graduação stricto sensu;
2. um programa de pós-graduação stricto sensu e um curso de graduação;
3. um programa de pós-graduação stricto sensu e um lato sensu.
h.

Informações adicionais serão disponibilizadas na Secretaria do Mestrado em
Ciências e Saúde/CCS/UFPI e na página eletrônica http://www.ufpi.br/mestsaude/;

i.

Formulários
serão
http://www.ufpi.br/mestsaude/;

j.

Os alunos aprovados e classificados farão matrícula institucional de 09 a 12
de fevereiro de 2011, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, SG 06. Estes
alunos realizarão matrícula curricular confirmando e-mail da coordenação no período de
23 a 24 de fevereiro de 2011.

k.

No ato da matrícula institucional o aluno tem que entregar a declaração de
conhecimento, reconhecida em cartório, disponível em www.ufpi.br/prppg

l.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde.

disponibilizados

na

página

Teresina, 22 de setembro de 2010.

Profa. Dra. Keila Rejane Oliveira Gomes
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde

eletrônica
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Prof. Ms. Antonio dos Santos Rocha Filho
Diretor do Centro de Ciências da Saúde
ANEXO 1
TEXTOS PARA PROVA ESCRITA
Área: Métodos Diagnósticos e Análise das Condições de Saúde
Guimarães, MCS. Uma Geografia para a ciência faz a diferença: um apelo da Saúde
Pública. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2010; 26(1): 50-58.
Pinho, MSL. Pesquisa em biologia molecular: como fazer? Revista Brasileira de
Coloproctologia, 2006; 26(3): 331-336.
Fialho, E; Moreno, FS; Ong TP. Nutrição no pós-genoma: fundamentos e aplicações de
ferramentas ômicas. Revista de Nutrição. Campinas, 2008; 21(6): 757-766.

Área: Planejamento e Gestão em Saúde
Guimarães, MCS. Uma Geografia para a ciência faz a diferença: um apelo da Saúde
Pública. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2010; 26(1): 50-58.
Lobato, LVC. Dilemas da institucionalização de políticas sociais em vinte anos da
constituição de 1988. Ciência&Saúde Coletiva, 2009; 14(03):721-730.

Ribeiro, JM; Siqueira, SAV; Pinto, LFS. Avaliação da atenção à saúde da criança
(0-5 anos) no PSF de Teresópolis (RJ) segundo a percepção dos usuários. Ciência
& Saúde Coletiva, 2010; 15(2):517-527.

