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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 (Aprovado pela Resolução Nº 790 – CONSEPE, de 22 de setembro de 2010) 

EDITAL  PPPG Nº. 37/2010 

           A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO comunica aos interessados que as 

inscrições para o Curso de Especialização em Ciências da Saúde, estarão 

abertas no período de 09 de novembro a 10 de dezembro de 2010, no horário 

de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00, na Secretaria do CCBS, localizada na Av. dos 

Portugueses, Campus Universitário do Bacanga, s/n.  

 
I. CLIENTELA: 

      
 Profissionais graduados nas áreas das Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e 
áreas afins. 
 

II. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

• Fotocópia do diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso; 

• Fotocópia do histórico escolar; 

• Fotocópia da carteira de identidade e CPF; 

•Curriculum Vitae, com comprovantes dos últimos cinco anos; 

• 1 fotografia 3x4 recente; 

• Pagamento da taxa de inscrição (em formulário próprio disponível na Secretaria);  

• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais). 

 

III. NÚMERO DE VAGAS: 30 (trinta). 

 

IV. CARGA HORÁRIA: 390 HORAS. 

 

 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 



V. CUSTO DO CURSO POR PARTICIPANTE: 

• Taxa de inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais)  

• Taxa de mensalidade: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), totalizando 16 

mensalidades, que deverão ser pagas até o dia 10 (cinco) de cada mês.  

Observação: Não haverá inscrição condicional nem devolução de valores.  

 

VI. SELEÇÃO:  

 Será realizada no período de 13 a 15 de dezembro de 2010 obedecendo 

aos seguintes critérios: 

1. Análise do Curriculum Vitae, de caráter classificatório, seguindo critérios 

de pontuação estabelecidos pelo Colegiado do Curso, no Anexo deste 

edital, à disposição dos interessados na Secretaria do Curso. Serão 

considerados os itens: produção científica, atividade de pesquisa e 

extensão dos ÚLTIMOS 5 ANOS. 

  

VII. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

Nos casos de empate, o critério de desempate será a ordem de inscrição. 

Terão prioridade àqueles que primeiro fizeram as inscrições no Curso. As inscrições 

serão registradas com data, hora e carimbo do Curso. Caso continue o empate será 

considerado o de maior idade. 

 

VIII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Os resultados serão disponibilizados no dia 16 de dezembro de 2010, na 

Secretaria do CCBS, localizada na Av. dos Portugueses, Campus Universitário do 

Bacanga, s/n. 

 

IX. APRESENTAÇÃO DE RECURSOS: 

Os recursos devem ser apresentados pelo candidato ou por seu 

representante legal no endereço indicado no item VIII, e encaminhados por escrito à 

Coordenação do curso em duas vias nos dias 17 e 20 de dezembro de 2010. Os 

recursos deverão estar devidamente fundamentados, ficando para o dia 21 de 

dezembro de 2010 o prazo de divulgação do resultado dos recursos. 

 



 

X. MATRÍCULA:  
 

Os candidatos selecionados serão matriculados no período de 03 a 07 de 

janeiro de 2011, no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00, na Secretaria do 

CCBS, localizada na Av. dos Portugueses, Campus Universitário do Bacanga, s/n, 3º 

Bloco do Prédio do Integrado. 

 

XI. INÍCIO DO CURSO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO: 

 

           O início do curso está previsto para 10 de janeiro de 2011, devendo ser 

ministradas nas 1as. semanas de cada mês  no horário das 18 às 22h. 

• LOCAL: Salas de aula do CCBS (3º Bloco do Prédio do Integrado – Campus 

Bacanga). 

• Outras informações: na Secretaria do CCBS, localizada na Av. dos 

Portugueses, Campus Universitário do Bacanga, s/n, 3º Bloco do Prédio do 

Integrado. 

• Telefone: (98) 3301 – 8502 / (98) 3301 – 8537 

                                        

São Luís, 08 de novembro de 2010. 

 
Fernando Carvalho Silva 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo  
 
 Critérios para avaliação do Curriculum Vitae. Somente serão 

considerados os itens devidamente comprovados. 

Descrição  Pontos  
Formação    

  Cursos acadêmicos de curta duração: cada 8 horas-aula – últimos 5 anos 
(máximo 10 pontos) 

1 

  Participação em congressos científicos (por congresso) – últimos 5 anos 
(máximo 10 pontos) 

2 

Publicações – últimos 5 anos    

  Artigos publicados em periódicos científicos indexados 
Qualis A1 
Qualis A2 
Qualis B1 
Qualis B2  
Qualis B3 
Qualis B4 
Qualis B5 
Sem Qualis 

 
20 
15 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

  Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos (Máximo de 
até 20 pontos) 
Evento científico Internacional 
Evento científico Nacional 
Evento científico Local/Regional 

 
 

4 
2 
1 

  Resumos publicados em livros de resumos de eventos científicos (máximo 20 
pontos) 
Evento científico internacional 
Evento científico nacional 
Evento científico local ou regional 

 
 

2 
1 

0,5 
Experiência Profissional    

  Bolsista de iniciação cientifica ou de extensão – por ano 10 
  Experiência de iniciação cientifica sem bolsa – por ano 5 
  Experiência didática em monitoria – por ano 5 
  Atividade docente de ensino superior – por ano 10 
  Orientação concluída de monografia de graduação ou especialização 2 
  Experiência profissional na área de saúde – por ano  5 
  Curso ou oficina ministrado, palestra ou conferencia proferida, composição de 

mesa redonda, coordenação de grupo de trabalho (máximo de 10 pontos) – 
últimos 5 anos 

1 



  Participação como membro da equipe em projetos de pesquisa ou extensão - 
por projeto (máximo de 10 pontos) – últimos 5 anos 2 

   

 

 

Tabela de pontuação: 

 

Intervalo pontuação Nota 
0 a 17 pontos 1 
18 a 35 pontos 2 
36 a 53 pontos  3 
54 a 71 pontos 4 
72 a 89 pontos 5 
90 a 107 pontos 6 
108 a 125 pontos 7 
126 a 143 pontos 8 
144 a 161 pontos 9 
Acima de 162 pontos 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


