EDITAL PPGEnf/UFSM Nº 001/2019 - PNPD/CAPES

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências da Saúde
Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem – Mestrado e Doutorado

EDITAL PPGEnf/UFSM Nº 001/2019 PNPD/CAPES
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PÓS-DOUTORADO
O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Santa Maria torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo de
bolsista para o Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES –
http:www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes).
1. Perfil do Pós-Doutor em Enfermagem:
Pesquisador que tenha compatibilidade e interesse em desenvolver plano de
trabalho junto ao PPGEnf/UFSM. Além disto, comprometido com o processo de
construção do conhecimento na área da saúde e em enfermagem nas suas
diferentes formas ou métodos de produção, articulação de parcerias e
socialização de sua produção teórico/científica em âmbito nacional e
internacional.
2. Objetivo do Estágio Pós-doutoral
Promover a realização de estágio de pós-doutorado para produzir pesquisas e
estudos avançados na área da saúde, fortalecendo os grupos de pesquisa do
PPGEnf/UFSM.
3. Critérios para o Candidato Integrar o Estágio Pós-Doutoral do
PPGEnf/UFSM
Os candidatos ao estágio de pós-doutorado serão selecionados considerando a
adequação de suas propostas às linhas de pesquisa, bem como a integração a
um dos grupos de pesquisa do PPGEnf/UFSM, atendendo aos seguintes
critérios específicos:
- possuir título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos
avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma
obtido em Instituição Estrangeira, este deverá ser analisado pelo PPGEnf.
- disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se
estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e ou publicação de
trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e ou prêmios de mérito
acadêmico;
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- ter uma linha de trabalho/pesquisa reconhecida, identificada por meio de
produção científica e que se articule com a do grupo de pesquisa em que
pretende se inserir;
- apresentar uma Proposta de Trabalho com: explicitação da aderência a, pelo
menos, uma das linhas de pesquisa oferecidas pelo programa; definição da
inserção no grupo de pesquisa e em outras atividades didático pedagógicas do
PPGEnf/UFSM; indicação da produção científica pretendida como resultado do
estágio pós-doutoral; além de um plano de trabalho a ser desenvolvido durante
o período do estágio;
- ter seu plano de trabalho aprovado pelo pesquisador supervisor e pelo
coordenador do grupo de pesquisa.
- não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
- o candidato pode se inscrever no estágio pós-doutoral de acordo com o
Programa Nacional de Pós-Doutorado (Portaria Nº 086/03.07.2013);
*Recomenda-se ao candidato estrangeiro, o domínio da língua portuguesa.
4. Documentos necessários para inscrição:
- ficha de inscrição preenchida – ANEXO A;
- cópia do RG e CPF, se estrangeiro documento de identificação;
- cópia dos diplomas de graduação, mestrado e doutorado (frente e verso)
autenticado;
- documento da instituição de origem manifestando concordância com a
atuação do pós-doutorando no PPGEnf – UFSM;
- declaração de dedicação exclusiva às atividades a serem desenvolvidas no
período. Em caso de possuir vínculo empregatício, apresentar documento
oficial de liberação total de suas atividades pelo período de tempo de
realização do Pós-Doutorado.
- Currículo atualizado na Plataforma Lattes ou se estrangeiro conforme a
Portaria Nº 086/2013 (disponível na página da CAPES);
- projeto de pesquisa a ser desenvolvido conforme normas da ABNT;
- plano de trabalho a ser desenvolvido – modelo em ANEXO B - (supervisor
pretendido, atividade de ensino, pesquisa e, se necessárias inserção social,
detalhar o cronograma para desenvolver as atividades, metas e produtos a
serem alcançados);
- Carta de aceite do provável supervisor;
- manifestação do candidato acerca das expectativas em relação ao
desenvolvimento pessoal e das possibilidades de parcerias em pesquisa a
partir do pós-doutorado;
OBS: as correspondências com a documentação completa devem ser
enviadas pelo Correio via SEDEX no período de 23 de outubro a 06 de
novembro de 2019 para:
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem,
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Centro de Ciências da
Saúde – CCS, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – PPGEnf,
Sala 1302 – Prédio 26 - Faixa de Camobi, Km 09/Santa Maria, RS - CEP:
97105-900.
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A responsabilidade pela inscrição e envio dos documentos é
exclusivamente do candidato. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo
fone: (55) 3220 8029 ou e-mail: ppgenf@ufsm.br
5. Da Seleção
Compreenderá a análise do currículo do candidato (instrumento em ANEXO C).
Será avaliada a coerência entre o projeto de pesquisa, o plano de trabalho e
linha de pesquisa. Será indicado para receber a Bolsa PNPD/CAPES o
candidato que, preenchendo os requisitos necessários, obtiver a maior
pontuação final atribuída pela Comissão de Bolsas, respaldada pelo Colegiado
de Pós-Graduação do Programa.
Após a divulgação do resultado o candidato poderá solicitar pedido de
reconsideração em até dois (02) dias úteis. Tais pedidos devem ser
formalizados junto à Secretaria do PPGEnf/CCS.
6. Período para o desenvolvimento do Estágio
O Estágio Pós-Doutoral terá a duração conforme Artigos 13 e 14 da Portaria Nº
086/03.07.2013 do Programa Nacional de Pós Doutorado (modalidade ‘a’ e ‘b’;
modalidade ‘c’).
7. Divulgação dos Resultados
a) O resultado final da seleção será divulgado na página do PPGEnf:
www.ufsm.br/ppgenf até o dia 12 de novembro de 2019.
b) Maiores Informações: secretaria do PPGEnf/UFSM - Fone: (55) 3220-8029.
Santa Maria, 22 de outubro de 2019.

____________________________________________
Profª Drª Eliane Tatsch Neves
Coordenadora do PPGEnf/UFSM
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Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências da Saúde
Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem

Ficha De Inscrição – Pós-Doutorado
PPGEnf/UFSM
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Data de nascimento: ___/____/______ Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Naturalidade:__________________________. CPF: _______________________
Identidade nº:________________ Órgão exp.:_________ Data:___________
Endereço residencial: _____________________________________________________
Bairro:_______________ Cidade:_______________ CEP: __________ Estado: ____
Telefone Celular: (___)______________ Telefone Fixo:(___)_____________________
E-mail: ________________________________________________________________
Curso de graduação:
Título obtido: _____________________________Conclusão: ______________
Faculdade: ______________________Universidade: ____________________
Cursos de pós-graduação:
1. Título obtido: __________________ Conclusão: ________________________
Faculdade: ____________________Universidade: ______________________
2. Título obtido: _____________________ Conclusão: _____________________
Faculdade: __________________ Universidade: _______________________
Indicar o docente supervisor do PPGEnf conforme Edital: ___________________
Assinalar a modalidade de inscrição:
(

) Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem

vínculo empregatício;
(

) Estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício;
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( ) Docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em Instituições de Ensino
Superior ou Instituições Públicas de Pesquisa.

Santa Maria, ____ de ____________________ de 2019.

__________________________________
Assinatura
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Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências da Saúde
Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem – Mestrado e Doutorado

ANEXO B
MODELO DE PLANO DE TRABALHO
Dados de Identificação:
Nome:
Instituição de origem/ Programa/ departamento:
Período do estágio:
Linha de Pesquisa:
Atividades propostas:
1. Atividades de Pesquisa: apresentar projeto de pesquisa contendo: Problemática,
impacto esperado para o campo a que se destina, sustentação teórico e metodológica
apropriada ao objeto de estudo, cronograma.
2. Participação nas atividades do Grupo de Pesquisa – considerando suas contribuições
com relação a trabalhos já desenvolvidos e em desenvolvimento pelo grupo e professor
orientador
3. Atividades de ensino – relativas a colaboração em disciplinas que enfoquem sua
expertise e co-orientação a alunos pós graduandos.
4. Atividades de extensão – aquelas que sustentem os seu projeto de pesquisa e
atividades do professor orientador e grupo de pesquisa. Auxilio a organização de eventos
e seminários acadêmicos.
5. Produção de artigos individuais e coletivos em Revista nacionais e internacionais
Qualis A1, A2 ou B1, produções de outros materiais, como capítulos de livros, elaboração
de materiais de estudo, traduções de textos de circulação restrita, visitas acadêmicas,
palestras e outros.
6. Atividades de divulgação do trabalho – estabelecer os meios de divulgação de
produções como eventos, periódicos e outros meios digitais.
7. Cronograma
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Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciências da Saúde
Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem – Mestrado e Doutorado

ANEXO C
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
ANÁLISE DO CURRÍCULO
Nome: ________________________________________________________________________
Instituição de trabalho: ___________________________________________________________
Área de atuação: _______________________________________________________________
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA/ TITULAÇÃO

PONTOS

1.1 Especialização - máximo 2

4,0

1.2 Residência

6,0

1.3 Mestrado

10

1.4 Doutorado

15

1.5 Doutorado com período no exterior

30

1.6 Domínio de idioma estrangeiro – fala, lê e escreve (teste de proficiência –
TOEFL/ITP/IELTS e outros equivalentes de outras línguas; publicações em língua
estrangeira; contatos internacionais comprovados;)

20

PONTU
AÇÃO

2. ATUAÇÃO PROFISSIONAL (especificar e comprovar o local de trabalho, o tipo de atividade exercida e o
período de atuação) (dos últimos 5 anos)
2.1 Assistência

0,5/ano

2.2 Docência
2.2.1 Docência em nível superior
2.2.2 Orientação de trabalhos de conclusão de curso (máximo 10 estudantes)

1,5/ano
1,0/
estudante
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2.2.3 Co-orientação de trabalhos de conclusão de curso (máximo 5 estudantes)

0,5/
estudante

2.3 Ensino em nível lato sensu (especialização)
2.3.1 Disciplinas ministradas (máximo 4 disciplinas)

2.3.2 Orientação de trabalhos de conclusão do curso (máximo 5 estudantes)

0,5/
disciplina
2,0/
estudante

2.4 Ensino em nível stricto sensu
2.4.1 Orientação de Mestrado

3,0

2.4.2 Co-orientação de Mestrado

1,5

2.4.3 Orientação de Doutorado

5,0

2.4.4 Co-orientação de Doutorado

2,5

2.5 Assessorias e Consultorias (membros de comissões/conselhos/corpo
editorial/revisor periódico) (máximo 5 comprovantes)

0,5/cada

3. ATIVIDADE DE PESQUISA (dos últimos 5 anos)
3.1 Líder de grupo de pesquisa cadastrado no Diretório do CNPq

5,0/ano

3.2 Membro de grupos de pesquisa (Declaração pelo Pesquisador do GP)

2,0/ano

3.3 Autoria/coordenação de projetos de pesquisa aprovados por Comissões de Pesquisa
ou Comitê de Ética (Máximo 3 projetos) – considerar coordenação de projetos
financiados - com pontuação maior - considerar projetos multicêntricos também

3,0 cada

3.4 Coautoria na elaboração dos projetos de pesquisa aprovados por Comissões de
Pesquisa ou Comitê de Ética (Máximo 3 projetos)

2,0 cada

3.5 Participação em projetos de pesquisa (Máximo 5 projetos)

3.6 Coorientação de projeto de pesquisa (Máximo 2 estudantes)

1,5/
projeto
2,0/
estudante

4. PRODUÇÃO INTELECTUAL (Artigos – Considerar Qualis da Enfermagem) (dos últimos 5 anos)
4.1 Artigo publicado em periódico indexado Qualis A1

16,0/cada

4.2 Artigo publicado em periódico indexado Qualis A2

14,0/cada
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4.3 Artigo publicado em periódico indexado Qualis B1

12,0/cada

4.4 Artigo publicado em periódico Qualis B2

4,0/cada

4.5 Artigo publicado em periódico Qualis B3

3,0/cada

4.6 Artigo publicado em periódico Qualis B4

2,0/cada

4.7 Artigo publicado em periódico Qualis B5

1,0/cada

4.8 Artigos aceitos para publicação (com comprovante de aceite ou declaração de prelo)
Pontuação de acordo com Qualis do periódico
5. PRODUÇÃO TÉCNICA (dos últimos 5 anos)
5. 1. Livro
5.1.1 Autoria/organização de livro com ISBN e/ou Conselho Editorial

5,0/cada

5.1.2. Autoria de capítulo de livro com ISBN e/ou Conselho Editorial

2,0/cada

5.1.3 Autoria de manual técnico ou de capitulo livro e livro sem ISBN

1,0/cada

5.2 Produções tecnológicas
5.2.1 Inventos e adaptações tecnológicas na saúde (patenteados)

5,0/cada

5.2.2 Produção de filme, vídeo e software técnico/ científico

1,0/cada

5.3 Participações e aprovações
5.3.1 Participação em Bancas Examinadoras (de Concurso na Área de Enfermagem e da
Saúde) (máximo 5 bancas)

1,5/cada

5.3.2 Participação em Bancas Examinadoras (TCC de Graduação) (máximo 10 bancas)

0,5/cada

5.3.3 Participação em Bancas Examinadoras (TCC de Especialização/Residência)
(máximo 5 bancas)

1,0/cada

Participação em Bancas de Mestrado

2,0

Participação em Bancas de Doutorado

5,0

Participação em Bancas de Livre Docente/Titular

10,0

5.3.4 Aprovação em Concurso/Seleção Pública para Ensino Superior

2,0 cada

6 ATIVIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (Declaração pelo Coordenador da Extensão) (dos últimos
5 anos)
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6.1 Autoria/Coordenação de Projetos de Extensão/Ensino Universitário (máximo 2
projetos)

3,0/cada

6.2 Coautoria na elaboração dos projetos de extensão (máximo 2 projetos)

2,0/cada

6.3 Participação como membro de projeto de Extensão (máximo 2 projetos)

2,0/cada

7 OUTROS
7.1 Outros dados relevantes a critério da Comissão de Seleção

até 3
pontos

Total de pontos:
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