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Pró-Reitoria de Pesquisa ê Pós-GÍaduação

pRocRAMADE pós-cRADUAçÃo EM slúno EAMBTENTE

MESTRADOACADEMICO

(Aprovado pela Resolução 13/1995-CONSEPE)

EDITAI PPPG N" 4212010

A PRÓ-RI,ITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO comunica aos interessados que

estarão abertas, no período de 0I/1212010 a 14/01/2011, no horário normal de

expediente, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente,

localizada no Pavilhão Pedagógico (prédio do DepaÍamento de Patologia), na Praça da

Madre Deus n " 02 - CEP 65025-560, no Bairro da Madre Deus, em São Luís - MA, as

inscrições para seleção ao Curso de Mestrado em Saúde e Ambiente, obedecendo aos

seguintes requisitos:

1. CLIENTELA: profissionais graduados em curso superior de duração plena e

reconhecidos pelo MEC para desenvolver projetos nas liúas de pesquisa do Programa

vinculados aos docentes relacionados no item 2 (dois) deste Edital.

1 .1 Área de Concentração com suas respectivas liúas de pesquisa:

SAUDE DE POPULAÇÕES
o Epidemiologia Clinica e controle das doenças endêmicas no Estado do

Mararúão;
. SUS, direito sanitrírio, políticas setoriais, particìpação e controle setorial;
o Raça, etnia, gênero e saúde;
r Ergonomia e eco eficiência de sistema;
o Epistemologia e história das ciências, ìnstituições, políticas e práticas de

saúde
PRODUTOS NATURAIS

r Química e farmacologia de produtos naturais

o Produção de biorreagentes
o Produto de abelhas (qualidade do mel e apitoxina)

QUALIDADE AMBIENTAL
. Risco e poluição ambiental
. Direito e gestão ambiental
o Percepção e educação ambiental
. Biologia e ecologia de populações humanas

Estes profissionais deverão atender a peÌo menos um dos seguintes requisitos:
a) ter paÍicipado de projeto de pesquisa e/ou extensão, (o TTC, monografia não será

considerado);

Campus Univemitiirio do llacanga - Avenida dos Portugueses. S/Ì.l CEP 65085-580.
t-ones (98) 2109 8503 / 8504 - lúLi\\!\.'rl-m.r-br SÃO LUiS,MA



ffiìUNIVERSIDADE FEDERAL Do MAnlxsÃo
Fundação lnslilüida nG tems da Lei n'5.152, de 2ll10/19ô6 - São Llis - ilerenhtu.

Pró.Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

b) ter publicado no mínimo dois resumos em eventos científicos;

c) ter publicado artigo em periódico indexado com corpo editorial recoúecido na área

ou capítulo de liwo com registro no ISBN.

2. NÚMERO DE VAGAS:

São 20 (vinte) vagas distribuídas de acordo com as seguintes áreas do programa: saúde

de populações (08), produtos naturais (05) e qualidade ambiental (07).

Não havendo o preenchimento das vagas de qualquer área de concentração haverá

remanejamento dessas vagas para outas dentro das iireas de concentração, com o

preenchimento destas segundo a ordem de classificação dos alunos aprovados e com

prévia consulta da disponibilidade dos professores das areas de concentração.

3. INSCRIÇÕES

3. 1. DOCUMENTOS NECESSARIOS:

a) Cópia do diploma ou certificado de Conclusão do Curso de Graduação. Se o

candidato não tiver concluído o curso de graduação, deverá apresentar uma declaração

da Coordenadoria do Curso de que se enconÍa em fase de conclusão e para efetivação

da matrícula, deverá apresentar a cópia do certificado ou diploma de conclusão. Caso o

candidato não apresente o diploma ou declaração de que concluiu o curso no ato da

matricula, esta será recusada. No caso de curso de graduação rcalizado no exterior, o

diploma deve estar REVALIDADO por Instituição de Ensino Brasileira credenciada

pelo MEC;

b) Histórico escolar do Curso de Graduação;

c) Copia impressa do Curriculum Vitae cadastrado na plataforma Lattes (disponíveÌ no

site www.cnpq.bl ou httBl4qÍtçS44Bq.br/, acomparhado de comprovação dos títulos e

devidamente assinado; para efeito da seleção será considerada toda a produção

científica dos últimos 5 anos (2006 a 2010);

d) Ficha de inscrição devidamente preenchida (formulírio próprio);

e) Carteira de Identidade, título de eleitor e CPF;

f) Duas fotos tamanho 3x4 recentes;

g) Comprovante de Pagamento da Tara de Inscrição no valor de R$ 200,00 (guia de

Recolhimento disponível na Secretaria do Curso);

h) Cópia do comprovante de atendimento a pelo menos um dos requisitos exigidos no

item 1 (Clientela), nos sub-itens a, b, c);
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i) Procuração parlicular, no caso da inscrição ser realizada por outrem.

4. CUSTO DO CURSO POR PARTICIPANTE:

Taxa de inscrição para o exame de seleção no valor de R$ 200,00;

Obs.: Não haverá devolução de valores da inscrição em nenhuma hipótese.

5. SELEÇÃO: Será realizada no período de 3110112011 a 2510212011 e obedecerá aos

seguintes critérios:

a) Prova escrita de coúecimento na iárea de Saúde e Ambiente, de caráter classificatório

e eliminatório com nota mínima 7 (sete) que terá peso 3 (três);

b) Prova de Proficiência de Língua estrangeira (Inglês) de caráter classificatório e

eliminatório que terá peso 2 (dois) com nota mínima 7 (sete);

c) Análise do Cuniculum lltae, de caráter classificatório que terá peso 2 (dois);

d) Prova Oral de caráter classificatório que terá peso 3 (três);

5.1. PROVA DE CONHECIMENTO EM SAUDE E AMBIENTE: Versará sobre temas

de Saúde e Ambiente. A bibliografia sugerida paÍa esta prova encontra-se disponível no

site do programa (www. ppqsa. ufma. br) e no Anexo iI deste Edital;

5.2. PROVA DE PROFICIÉNCIA DE LÍNGUA ESTRANGETRA (n{GLÊS):

Consistirá em interpretação de texto científico de temas relacionados á Saúde e

Ambiente de caráter eliminatório (nota mínima - 7) e classificatório; sendo permitido

uso de dicionário.

5.3 ANÁLrSE DO CURRICULUM VITAE (MODELO LATTES/CNPq): Somenre

para os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) nas provas escrita e

de inglês. Consistirá em uma análise e pontuação dos documentos comprobatórios

apresentados pelo candidato. Os aspectos analisados no Curriculum vitae, serão a

produção cientiÍìca e experiência profissional do candidato. No Anexo I do presente

Edital constam os critérios de pontuação do currículo.

5.4 _ PROVAORAL:

Somente para os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) nas provas

escrita e de inglês. A Prova Oral consistira de 3 (três) questões, que abordarão a

Problemática da Saúde e Ambiente, totalizando 10 pontos. Nesta prova será considerada

a capacidade de exposição de ideias de forma clara e objetiva. Para fins de
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amazenamento dessas inforrnações, essa prova deverá ser documentada na forma

escrita pelo próprio candidato.

5.5 - Caso haja empate entre candidatos terá prioridade o candidato com maior nota na

prova escrita. Persistindo o empate, a maior nota no Currículo Lattes, seguindo da maior

nota da prova de inglês e por ultimo o candidato de maior idade.

5.6- O resultado final será dado pela média ponderada das notas da prova escrita, prova

de inglês, nota do currículo e da prova oral conforme fórmula abaixo:

NotaFinal: (PE x 3) + (PI x 3) + 1NC x 3) + (PO x 1)

l0

PE : Prova Escrita / PI:Prova de Inglês / NC:Nota de Cunículo / PO:Prova Oral

6. CLASSIFICAÇÃO: por ordem decrescente de classificação.

7. CRONOGRAMA:

Todas as etapas do pÍocesso seletivo se desenvolverão na sede do Programa de Saúde e

Ambiente. As datas de realização das inscrições, das etapas do processo seletivo, bem

como da divulgação dos resultados, constam da tabela abaixo:

Data Etapa Horário

0l/ 12/2010 a l4/01/2011 Periodo de Inscrições 8:00 às 12:00 e 14:00 às l7:00

3u0tn0t1 Realização da Prova Escrita e da Prova de Inglês 8:00 às 12:00 (Prova Escrita) e

l4:00 às 17:00 (Prova de lnglês)

15/02/2011
Divulgação das notas da Prova Escrita e Prova de
Ìnglês

Até às Ì 7:00 horas

t6/021201t
Prazo para recebimento de recursos da Prova Escrita
e Prova de lnglês

Até às 17:00 horas

2t/02/2011
Julgamento dos recursos da Prova Esctita e Prova de
Inglês

8:00 às 12:00 Horas

22/02111 e 23/02/2011
Divulgação da lista dos aprovados na primeta etapa
da seleção e dos horários da Prova Oral

09;00 Horas

24102/ll e 25102/20t1 Realização da Prova Oral 8:00 as 12:00 e l4:00 às l8:00

25/0212011
Análise do Curriculum Vitae

8:00 às 12:00 e 14:00 às l8:00

01/03/20n
Divulgação das notas da Prova Oral e do Curriculum

Vitae
Até às 17:00 horas

02/0312011
Prazo para recebimento de recuÍsos da Prova Oral e

Culrículo Até às 17:00 horas

ltl lO3/2011
Julgamento dos recüsos da Prova oral e do
Currículo

8:00 às 12:00

03103/2011
Divulgação dos resultados dos reçursos da Prova oral
e Currículo

Às 17:00 horas



,ffiUNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Fundaçâo lnsÍli.lá nos t€mos dâ Lêi no 5.152, dê 21/10/1956 - São Luis . iileraíhão.

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

8. RESULTADO: A lista final dos classificados será diwlgada na semetaria do

Programa e, nos sites www.ufma.br e $'u,w.ppg!q!úllqfu. Os candidatos serão

cÌassificados por ordem decrescente da pontuação final obtido no processo seletivo.

O aproveitamento dos candidatos classificados será feito mediante o

preenchimento das vagas conforme fixado no item 2 deste Edital. Quando o número de

candidatos classificados excederem o número de vagas fixadas, e havendo desistência,

até o início das primeiras disciplinas, as vagas abertas serão preenchidas obedecendo-se

à ordem de classificação para admissão no respectivo Curso.

09. MATRÍCULA: Os candidatos aprovados e classificados serão matriculados

mediante apresentação de: formulario de matrícula devidamente preenchido e assinado

(modelo na secretaria do curso); cópia do certificado ou diploma de conclusão de curso

de graduação e, no caso de estrangeiro, diploma devidamente revalidado e; declaração

da instituição onde trabalha liberando parcialmente o candidato para participar do curso,

ou, quando não houver vínculo empregatício, do próprio candidato, comprometendo-se

a paÍicipar integralmente do curso.

10. INÍCIO DO CURSO: O início do curso está previsto para o dia 2810312011, nas

dependências do Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente, podendo ser em

tumo matutino e vespeÍino, devendo o aluno dedicar tempo integral ao programa.

11. OUTRAS TNFORMAÇÕES:

11.1. Pedidos de inscrição de candidatos de outros Estados deverão ser enviados pelos

Correios até o prazo final das inscrições, com todos os documentos estabelecidos no

item 3.2 deste editai;

11.2. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato

que:

a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer etapas da seleção;
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04/03/2011
Divulgação da lista dos aprovados na seleção

As l7:00 horas

14 a 19/03/2011
Matrícula

8:00 às 12:00 e 14:00 as l8;00

28t0312011
Início das aulas

As 8:00 Horas



'àffiJ
UNIVERSIDADE FEDERAL Do MARANHÃO

Fundaçâo lníihlida nc tefts dâ Lêi i" 5.152, dê 21/10/19ô6 - São Llis - lla6nhão,

Pró-Reitorìa de Pesquisa e Pós.Graduação

b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas

neste Edital;

c) Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horarios

previstos;

d) Não confirmar a sua participação no programa, por meio da efetivação da matrícula,

na data especificada neste edital, no caso de ser selecionado.

11.3. A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria do

Programa por um período de até 4 (quatro) meses após a dil'ulgação do resultado final.

Findo esse período, a documentação será inutilizada, salvo se o candidato providenciar

envelope endereçado e pagamento das taxas postais para sua devoÌução via correio, ou

recolher pessoalmente sua documentação.

11.4. A Comissão Examinadora e/ou ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em

Saúde e Ambiente caberá decidir sobre as questões não previstas no presente Edital.

11.5. Para maiores informações, dirigir-se à Secretaria do Programa de Pós-Graduação

em Saúde e Ambiente, localizado no Pavilhão Pedagógico (prédio do Departamento de

Patologia), na Praça da Madre Deus n'02 - CEP 65025-560, no Bairro da Madre Deus,

em São Luís - MA, telefone (98) 3232-3837 ou acessaÍ a pâgina do Programa na

Internet \riww.pp gsa.ufma.br

os William
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EDITAL PPPG N'. 42/2OIO

ANEXO I
Critérios para avaliação do Curriculum l4tae. SomenÍe serão considerados os itens
devidamente comprovados. O cálculo da pontuação do currículo do Candidato será feito
de acordo com a seguinte fórmula: NOTA - A x 10/B, onde A representa o número de
pontos atribuídos no Currículo do Candidato avaliado e B a pontuação do Candidato
que atingiu o maior número de pontos de acordo com o estabelecido no Anexo deste
Edital. A pontuação será computada com um máximo de 2 (duas) casas decimais.

Descrição Pontos

Publicações - últimos 5 anos

Artigos publicados em periódicos científicos indexados

Qualis A1 50

Qualis A2
Qualis B1

Qualis B2

Qualis 83

30
25
20
15

10
Qualis
Qualis 85
Qualis C

TrabaÌhos completos publicados em anais de eventos científicos-------------------------- 10

Resumos publicados em livros de resumos de eventos científicos (máximo 20 pontos):
Evento científico intemacional (eventos fora do Brasil)- ---------------05
Evento científico nacional--------- ----------------------03
Ë.'ar+n nian+ífi nn Íâô;^6ôl

Evento científico local

Capítulos de livros científicos------ --------------------25

Livros científi 0

Experiência Acadêmica e ProÍissional

Bolsista de iniciação cientifica ou de extensão por ano----------------------------------- 10
(Documento expedido pelas Pró-reitorias da IES)

Experiência de iniciação cientifica ou de extensão sem bolsa - por ano------------ 10
(Documento expedido pelo Coordenador do Projeto)

Experiência didática em monitoria - por ano-------- ---------------------2,5
Atividade docente de ensino superior - por ano----------- --------------- 10

Atividade docente de ensino médio ou fundamental por ano----------- -----------------2,5
Apresentação de trabalho em eventos científicos em forma de comunicação oral ou
painel (miiximo de 20 pontos) últimos 5 aÌÌos-------------- ------------02

Curso ou oficina ministrad4 paiestra ou conferência proferida, composição de mesa
redonda, coordenação de grupo de trabalho nos últimos 5 anos (mráximo 10 pontos)---0l
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ANEXO II

LISTADE REFERÉNCIAS

1. COURA, José Rodrigues. Dinâmica das Doenças Infecciosas e parasitárias.
Ed. Guanabara Koogan, 2005.

2. FLETCHER, Robert H. et al. Epidemiotogia Clínica: elementos essenciais.
3.ed. Editora Artmed, 2003.

3. FEITOSA, Antonio Cordeiro Feitosa; TROVÃO, José Ribamar. Atlas do
Maranhão: espaço geo-histórico e cultural. Editora Grafiset, 2006.

4. VIEIRA, Regine Helena Silva dos Femandes et al. Microbiologia, Higiene e
Qualidade do Pescado. São Paulo: Livraria Varela, 2003.

5. BITTON, G. Wastewater Microbiolory. In: Ecological and Applied
Microbiology. Ed. New York: Wiley-Liss, Inc., 2005.

6. GRANT, W.D; LONG P.E. Microbiologia Ambiental. Zaragoza: Editorial
Acribia, S.A. 1998.

7. PEREIRA, Renato Grespo; GOMES, Abilio Soares. Biologia Marinha. Rio de
Janeiro: Editora Interciência, 2002.

8. AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva et al. Saúde e Ambiente: uma reflexão da
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO.
Revista Brasileira de EpidemioÌogia, v.6, n.2, 87 -94, 2003.


