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PROCESSO SELETIVO 01/2016 

CREDENCIAMENTO DE NOVOS DOCENTES PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU EM ASSISTÊNCIA E AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

- NÍVEL MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

 A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Strictu sensu em Assistência e Avaliação em 

Saúde (PPGAAS) nível: Mestrado – da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás vem 

tornar público aos interessados, que se encontram abertas as inscrições para a chamada de 

credenciamento de novos docentes para o PPGAAS, no período de 16/05/2016 a 03/06/2016. Maiores 

informações podem ser obtidos na Secretaria do PPGAAS, nas segundas, quartas e sextas-feiras, 

exceto feriados de 08:00 às 12:00, e de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 

14:00 às 17:00 horas , na Faculdade de Farmácia/UFG, Rua 240, esquina com a 5ª Avenida, s/n Setor 

Leste Universitário, CEP: 74605-170 – Goiânia – Goiás, ou pela home-page do Programa 

(http://www.ppgaas.farmacia.ufg.br), ou ainda, pelo telefone da Secretaria do Mestrado (0xx62) 3209-

6442 ou 3209-6044, e-mail: ppgaas@gmail.com  

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Strictu sensu em Assistência e Avaliação em 

Saúde (PPGAAS) nível: Mestrado – da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás torna 

público aos interessados, o edital para credenciamento de docentes com título de doutor para atuarem 

como docentes permanentes, colaboradores ou visitantes no PPGAAS. A classificação dos professores 

como permanente, colaborador ou visitante obedecerá aos critérios estabelecidos pela Portaria da 

CAPES n° 174, de 30 de dezembro de 2014, e norma de credenciamento estabelecido na Instrução 

Normativa nº 3. 

 

 

 

2. CRONOGRAMA 
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Publicação da Chamada 13/05/2016 

Período de Inscrições 16/05/2016 – 03/06/2016 

Divulgação das Homologações das 

Inscrições 

06/06/2016 

Prazo de Recursos das Inscrições 

Indeferidas 

07/06/2016 – 08/06/2016 

Divulgação dos Recursos das Inscrições 

Indeferidas 

10/06/2016 

Análise das Candidaturas pela Comissão 

de Seleção do PPGAAS 

10/06/2016 – 16/06/2016 

Divulgação dos Resultados 17/06/2016 

Prazo para Pedido de Recursos 20/06/2016 – 21/06/2016 

Divulgação do Resultado dos Recursos 22/06/2016 

Divulgação do Resultado Final 23/06/2016 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições poderão ser realizadas no período de 16 de maio de 2016 a 03 de junho de 2016 via e-

mail: ppgaas@gmail.com   

 

3.1 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1.1 Na inscrição, o proponente deverá encaminhar via e-mail (ppgaas@gmail.com) os seguintes 

documentos em pdf: 

a) Fotocópia do diploma de doutorado nas seguintes áreas:  

 1) Ciências Biológicas – Áreas:  Biologia Geral, Genética, Morfologia, Bioquímica, 

 Fisiologia, Farmacologia, Imunologia, Microbiologia, Parasitologia. 

 2) Direito 

 3) Economia 

 4) Física 

 5) Física Médica 

mailto:ppgaas@gmail.com
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 6) Informática 

 7) Química 

 8) Saúde – Área de Conhecimento Ciências Saúde (CAPES) – Áreas:  Medicina, Nutrição, 

 Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Saúde Coletiva, Educação Física, Fonoaudiologia, 

 Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

 9) Veterinária 

           10) Demais áreas afins às linhas de pesquisa do PGAAS.  

b) Ficha de inscrição (Anexo I); 

c) Carta de solicitação (Anexo II); 

d) Currículo Lattes atualizado contendo cópias dos documentos comprobatórios dos itens constantes 

na tabela de pontuação (ANEXO III). O descumprimento desse item incorrerá na desclassificação do 

candidato; 

e) Um projeto de pesquisa guarda-chuva que esteja em consonância com as linhas de pesquisa do 

PPGAAS; 

f) Apresentação de ementa de disciplina a ser ministrada no PPGAAS. As disciplinas ofertadas 

atualmente pelo PPGAAS podem ser visualizadas no endereço eletrônico do programa 

http://ppgaas.farmacia.ufg.br 

g) Comprovação da existência de projeto financiado por agência oficial de fomento (PROEXT, FAPs, 

CNPq, FINEP, CAPES, entre outras) em vigência. 

h) Comprovação de orientação concluída e aprovada em trabalhos de conclusão de curso, programas 

de iniciação científica, orientação ou coorientação em cursos stricto sensu. 

i) Comprovante de vigência de bolsa de produtividade do CNPq, quando for o caso. 

 

3.1.2 O proponente será excluído quando verificada qualquer falsidade nas declarações ou 

irregularidades nos documentos apresentados. 

 

4. DAS VAGAS 

 

Serão oferecidos 07 (sete) vagas para credenciamento de novos docentes para atuarem no PPGAAS.  
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4.1 A classificação dos professores como permanente, colaborador ou visitante obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Portaria da CAPES n° 174, de 30 de dezembro de 2014. 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1 Todo o processo de seleção será desenvolvido nas dependências da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

 

5.2 A seleção obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Adequação do projeto de pesquisa proposto às linhas de pesquisas do PPGAAS. 

Caso o projeto de pesquisa (“guarda-chuva”) apresentado no momento da inscrição não esteja em 

consonância às linhas do PPGAAS, o candidato será desclassificado. Informações sobre as linhas de 

pesquisa do PPGAAS podem ser acessadas pelo endereço http://ppgaas.farmacia.ufg.br 

b) Pontuação de acordo com a tabela de pontuação (ANEXO III). 

As produções científicas aceitas para efeito de pontuação serão aquelas publicadas a partir do ano de 

2013, seguindo os critérios estabelecidos pelo Comitê da Área Farmácia da CAPES. Podendo ser 

acessada pelo endereço http://www.capes.gov.br 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1 A ordem de classificação dos candidatos obedecerá ao somatório do número de pontos atribuídos 

na tabela de pontuação (ANEXO III) dentro do número de vagas definido pela coordenadoria do 

PPGAAS. 

 

5.2 Candidatos que não atingirem o mínimo de 400 pontos serão desclassificados. 

 

5.3 Em caso de empate no número de pontos, prevalecerão os seguintes critérios, na seguinte ordem: 

1º) Número de produções científicas em periódicos com fatores de impacto mais relevantes; 

2º) Bolsista em produtividade do CNPq 

3º) Atividades acadêmicas relacionadas com a Pós-Graduação (orientação em outros PPGs ou 

coorientação.); 

4º) Financiamento de projeto de pesquisa em execução 
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6. DOS RECURSOS 

6.1 Caso o proponente tenha justificativas fundamentadas para contestar a homologação da inscrição 

e/ou o resultado, poderá apresentar recurso no prazo de até dois dias úteis, conforme cronograma (item 

2). 

 

7. DOS RESULTADOS 

7.1 O resultado final dos proponentes classificados será homologado pela Coordenadoria do PPGAAS 

e divulgado na página eletrônica do Programa (http://ppgaas.farmacia.ufg.br), conforme cronograma 

apresentado no item 2. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

8.1 A inscrição do proponente implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas 

nesta chamada. 

8.2 Não serão homologadas as inscrições dos proponentes que não entregarem, no momento da 

inscrição, os documentos solicitados no item 3.1.1. 

8.3 Acarretará a eliminação do proponente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 

tentativa de burla de quaisquer das normas definidas nesta chamada. 

8.4 O professor credenciado deverá oferecer vagas de orientação no processo seletivo de candidatos 

para o ano letivo de 2017 e participar das reuniões ordinárias do PPGAAS a partir de 2016. Além 

disso, poderá assumir oferta(s) de disciplina(s) a partir do segundo semestre de 2016. 

8.6 Os casos omissos nesta chamada serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGAAS. 

 

 

 

Goiânia, 29 de abril de 2016. 

 

 

 

Prof. Dr. Flavio Marques Lopes 

Coord. PPGAAS/FF/UFG 

 

 


