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EDITAL UESC N° 096/2020 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA A TURMA DE 2021.1 DO PROGRAMA DE 

PÓS- GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – NÍVEL MESTRADO 

ACADÊMICO 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso das suas 

atribuições, torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de 

candidatos para o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – Nível 

Mestrado Acadêmico, circunscritas às seguintes normas: 

 

1, DAS VAGAS E REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

1.1.  A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o 

preenchimento, de 16 (dezesseis) vagas do curso acima citado. Os candidatos 

deverão se identificar com uma das duas linhas de pesquisa do curso: 1) Saúde 

Mental, Álcool e Outras Drogas (4 vagas) e 2) Indicadores do Processo Saúde-

Doença e Agravos (12 vagas), cujas vagas estão distribuídas por orientador de 

acordo com o ANEXO V. 

1.2. Podem candidatar-se profissionais portadores de diploma ou concluintes de 

curso de graduação em Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Enfermagem, 

Educação Física, Farmácia, Nutrição, Psicologia, Medicina e outras áreas de 

conhecimento consideradas afins à temática central do programa. 

1.3. A classificação respeitará o número disponível de vagas específicas para 

cada orientador (conforme Anexo V). 

1.4. Os nomes dos candidatos aprovados, porém não classificados dentre o número 

disponível de vagas específicas por orientador (Anexo V), serão divulgados (por 

ordem de classificação) em uma lista de aprovados na condição de excedentes por 

linha de pesquisa. 

1.5. Caso o número de vagas não seja preenchido, parcialmente ou em sua 

totalidade, as vagas remanescentes poderão ser aproveitadas para os candidatos 

aprovados que se encontrem na lista de excedentes por linha de pesquisa. O 

aproveitamento destas vagas deverá ocorrer em comum acordo entre o candidato e 

o orientador com vaga ociosa, e deverá ser analisado e aprovado pelo colegiado. 

1.6. Seguindo o que rege o art. 94 da resolução CONSU 01/2018 do total de vagas 

ofertadas, o percentual mínimo 10% (dez por cento) sobre as vagas oferecidas para 

cada curso (02 vagas), serão destinadas a funcionários do quadro efetivo da UESC. 

Os candidatos às vagas institucionais submeter-se-ão a todas as etapas do 

processo seletivo, porém serão classificados em lista específica. 

1.7. Caso o número de vagas disponibilizado para demanda interna da UESC não 

seja preenchido, a vaga poderá ser aproveitada por candidatos aprovados que se 
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encontrem na lista de excedentes, de acordo com a disponibilidade do Programa. 

1.8. Os candidatos estrangeiros deverão ter domínio da língua portuguesa 

(comprovação de proficiência com certificado reconhecido pelo MEC) e inglês 

instrumental que será avaliado durante o processo seletivo. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 Período: 16/12/2020 a 25/01/2021 

2.2 As inscrições deverão ser feitas pelo preenchimento e submissão do 

formulário de inscrição (ANEXO I), e envio de toda documentação completa por 

email: ppgcs@uesc.br, colocando em Assunto: INSCRIÇÃO PPGCS 2021, até 

o horário de 23:59h (horário local) do dia 25 de janeiro de 2021.  

2.3 A inscrição somente será efetivada quando toda a documentação exigida, item 

3 deste edital, for enviada para o e-mail ppgcs@uesc.br. Caso seja enviada mais 

de uma inscrição, será considerada válida a última, respeitado o período de 

inscrição.  

2.4 O não atendimento a quaisquer dos requisitos deste edital e da 

regulamentação da UESC que o disciplina, inviabilizará a continuidade de análise 

da documentação ou avaliação do candidato no processo de seleção.  

2.5 Informações adicionais sobre o Programa podem ser encontradas na página 

do PPGCS http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/ppgcs/ 

 

3, DA DOCUMENTAÇÃO:  

3.1 Encaminhar os documentos abaixo relacionados, na seguinte ordem, em 

ARQUIVO PDF ÚNICO: 

1. Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo I).  

2. Declaração de concordância com as normas previstas neste edital e termo de 

anuência para gravação da exposição oral (Anexo II).  

3. Digitalização de documento oficial, atual, com foto (carteira de identidade, carteira 

nacional de habilitação, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional) e CPF. Para candidatos estrangeiros, digitalizar o passaporte e visto. 

4. Digitalização do título eleitoral (para candidatos brasileiros) e comprovante de 

quitação eleitoral da última eleição.  

5. Digitalização do certificado de reservista, exclusivamente para os candidatos do 

sexo MASCULINO. 

6. Digitalização da certidão de casamento (caso os títulos e documentos estejam 

com o nome de solteiro (a) e seja casado.  

mailto:ppgcs@uesc.br
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7. Digitalização do Diploma de graduação, certificado de colação de grau ou 

declaração de concluinte de curso de graduação até fevereiro de 2021.  

8. Digitalização do histórico escolar do curso de graduação.  

9. Digitalização do comprovante de vínculo empregatício, se houver, considerando-se o 

atestado do empregador, contrato de trabalho ou carteira de trabalho com registro do 

empregador. 

10. Documento comprobatório de proficiência em língua portuguesa 

(exclusivamente para candidatos estrangeiros de língua não portuguesa). 

11. Curriculum vitae no formato Lattes completo (http://lattes.cnpq.br/), atualizado e 

cadastrado no banco de dados do CNPq, devidamente comprovado, restrito ao 

período de atuação dos últimos cinco anos (2016-2020). Digitalizar todos os 

documentos que comprovem as informações contidas no Curriculum vitae na mesma 

sequência do barema (ANEXO III). Esse modelo de currículo é válido para todos os 

candidatos, inclusive os estrangeiros. 

O arquivo dos documentos que tratam os itens de 1 a 11 deve ser um único 

arquivo em pdf, sendo enviado de acordo com o descrito no item 2.2 deste edital e 

o arquivo pdf nomeado com NOME e ÚLTIMO SOBRENOME.  

 
3.2 Os candidatos estrangeiros deverão ter domínio da língua portuguesa e inglês 

instrumental.  

3.3 Os aprovados terão que apresentar cópia autenticada do diploma no prazo de 12 

meses, a partir da primeira matrícula no Programa. Os candidatos diplomados no 

exterior deverão entregar, no prazo de 12 meses, cópia autenticada do diploma de 

graduação, com revalidação do diploma por universidade brasileira.  

3.4 A ausência dos documentos e na ordem especificada no item 3.1, implicará na 

desclassificação do candidato. O não atendimento a qualquer dos requisitos 

constantes neste edital e na regulamentação da UESC que o disciplina, inviabilizará 

a continuidade da participação do candidato no processo de seleção. 

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO:  

4.1. A Comissão de Seleção analisará a documentação apresentada e decidirá 

sobre a homologação dos pedidos de inscrição. O resultado será divulgado na 

página da UESC (www.uesc.br) até o dia 03/02/2021, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato a obtenção desta informação. 

4.2. A comissão de seleção se isenta de responsabilidade por eventuais atrasos na 

entrega da documentação no e-mail do PPGCS, em virtude de problemas com a 

internet de quem está enviando a documentação, de forma que os documentos que 

chegarem após a data da homologação não serão analisados. 

http://lattes.cnpq.br/)
http://lattes.cnpq.br/)
http://www.uesc.br/
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4.3. O candidato que se julgar insatisfeito com o resultado da homologação das 

inscrições poderá encaminhar recurso à Comissão de seleção (ANEXO IV) via e-mail 

(ppgcs@uesc.br), no prazo máximo de um dia útil contado a partir da divulgação 

estipulada no item 4.1. 

 

5. DA SELEÇÃO:  

O processo de seleção constará das seguintes etapas: 

Etapa 1 

 

Etapa 2 

Dia 10 a 

12/02/2021 
Análise de Curriculum vitae (Lattes) (Etapa classificatória) 

Observação 

Será realizada pelos membros da comissão de seleção, com base 

na documentação apresentada. A PRESENÇA DO CANDIDATO 

É DISPENSADA. Esta etapa seguirá a análise dos itens 

constantes no ANEXO III deste edital. Somente serão avaliados 

nesta etapa os currículos dos candidatos aprovados na etapa 1. 

 

 

Dia 08/02/2021 Prova de inglês (Etapa eliminatória) 

 

Será realizada de forma remota via plataforma Google Meet. 

Maiores detalhes sobre os procedimentos para a prova serão 

divulgados no site da UESC. O PPGCS não se responsabilizará 

por quaisquer problemas de ordem técnica que inviabilizem a 

prova do candidato. O link da sala será compartilhado no e-mail 

do candidato no dia da prova. Será responsabilidade do candidato 

estar presente na sala no horário previsto.  

Horário Das 8:00 às 12:00 

Resultado 
Os resultados serão divulgados até as 18:00h no site da 

UESC (www.uesc.br). 

Observação 1 

Os candidatos estrangeiros procedentes de países cuja língua 

oficial é o inglês ou com proficiência na língua não estão 

dispensados da prova de inglês. A prova de inglês terá duração 

de 4 horas.  

Observação 2 

Recurso (ANEXO IV): poderá ser interposto da divulgação do 

resultado até o dia 09/02/2020 às 23:59h (horário local), via e-mail 

(ppgcs@uesc.br). 
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Etapa 3 

De 10 a 

12/02/2021 

Entrevista do orientador com os candidatos à sua vaga 

(Etapa Classificatória) 

 

Somente participará desta etapa os candidatos aprovados na 

etapa 1. Maiores informações sobre os temas e referências que 

podem ser discutidos na entrevista podem ser encontrados no 

ANEXO V e outros detalhes serão divulgados no site da UESC. O 

PPGCS não se responsabilizará por quaisquer problemas de 

ordem técnica que inviabilizem a prova do candidato. O link da 

sala virtual para realização da entrevista será definido e divulgado 

juntamente com resultado da etapa 1, até às 18 horas (horário 

local) do dia 09/02/2021 no e-mail do candidato. 

Horário Das 9:00 as 12:00 ou das 14:00 as 17:00 a critério do orientador 

Observação 

Cada orientador deverá fazer uma entrevista com os candidatos 

à(s) sua(s) vaga(s), atribuindo a cada candidato uma nota de 0 a 

10 de acordo com os seus critérios. Na impossibilidade da 

presença do orientador a entrevista será feita pelo COLEGIADO. 

Os temas e ou referências bibliográficas para a entrevista de 

cada orientador estão descritas no ANEXO V. 

5.1 O não comparecimento do candidato nos dias e nos horários previstos por este 

edital ou estipulados pela Comissão de Seleção, inviabilizará a continuidade de 

participação do candidato no processo de seleção e, consequentemente, resultará 

na sua desclassificação. 

5.2 Os candidatos com notas abaixo de 7 na Prova de Inglês não seguirão para 

as etapas seguintes. Ou seja, não farão a entrevista e o currículo não será avaliado. 

 

6. DA AVALIAÇÃO: 

6.1 Para cada candidato será atribuída uma nota de zero a 10 em cada parâmetro 

considerado na avaliação, conforme a seguinte tabela: 

Etapa NOTA 

Prova de inglês De zero a dez 

Curriculum vitae no formato Lattes De zero a dez 

Entrevista com o orientador pretendido De zero a dez 

6.2 A nota final de cada candidato(a) ao Programa será atribuída entre zero e 10, 

será dada pela expressão (3I+4C+3T)/10 em que ‘I’ é a nota obtida na prova de 

Língua Inglesa, ‘C’ é a nota obtida na análise de curriculum vitae e ‘T’ é a nota da 
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entrevista com o orientador. 

6.3 Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por vagas disponibilizados pelo(a) 

orientador(a) em ordem decrescente das médias obtidas. Na hipótese de empate, 

será classificado o(a) candidato(a) que obtiver maior nota na análise de curriculum 

vitae (etapa 2). Serão divulgadas listas de excedentes (uma por linha), caso ocorra, 

na página eletrônica da UESC. 

6.4 No caso de aprovação no processo seletivo, porém, esgotada a capacidade de 

orientação do docente, conforme o quadro apresentado no ANEXO V, o(a) 

candidato(a) poderá ser remanejado para outro(a) orientador(a) do PPGCS que 

tenha disponibilidade e capacidade de orientação. Neste caso, será enviado por e-

mail (ppgcs@uesc.br), uma manifestação de comum acordo entre candidato e 

orientador pretendido, que deverá ser avaliado e aprovado pelo Colegiado do 

Programa. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO: 

7.1 O resultado da avaliação dos candidatos será divulgado em duas etapas 

subsequentes, como resultado preliminar e final, contendo a classificação dos 

aprovados por nome, por linha de pesquisa e por orientador, conforme indicado na 

Ficha de Inscrição (Anexo I), em ordem decrescente da nota final. Não serão 

divulgadas notas individuais ou parciais dos candidatos. 

7.2 A divulgação ocorrerá por meio da publicação de Portaria Oficial, na página 

eletrônica da UESC (www.uesc.br).  

 

Resultado Preliminar 

Até dia 

22/02/2021 

Será divulgado na página eletrônica da UESC. O candidato que se 

julgar prejudicado e insatisfeito com o resultado preliminar da seleção 

poderá encaminhar recurso justificado à Comissão de Seleção, pelo e-

mail: ppgcs@uesc.br, no prazo máximo de 2 dias úteis a contar da 

data de divulgação do resultado preliminar (Anexo IV). 

 

Resultado Final  

Até dia 

27/02/2021 

Divulgação da lista dos aprovados após análise dos recursos quanto 

ao resultado preliminar: será publicada na página eletrônica da UESC 

(www.uesc.br) 

 

8 DA MATRÍCULA E DO INÍCIO DAS AULAS: 

8.1 A matrícula inicial será realizada de acordo com os seguintes procedimentos: 

 Período  Conforme calendário acadêmico UESC 

 Horário  A definir (mais detalhes serão divulgados posteriormente) 

mailto:ppgcs@uesc.br
http://www.uesc.br/
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 Local  A definir (mais detalhes serão divulgados posteriormente) 

 Documentos  Mais detalhes serão divulgados posteriormente. 

a) O candidato selecionado deverá efetuar matrícula no início de cada semestre, 

para garantia da continuidade dos seus estudos, segundo o calendário acadêmico 

da UESC, divulgado em http://www.uesc.br. 

b) O candidato aprovado e selecionado no processo seletivo que não efetuar a 

matrícula no primeiro semestre do curso, automaticamente perderá seu direito a 

vaga. 

8.2 Uma vez aprovado, o candidato que apresentar, na inscrição, o certificado, ou a 

declaração, relativos à conclusão de curso de graduação, deverá apresentar cópia 

autenticada do diploma no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da data da 

primeira matrícula, sob pena de ser desligado do curso. 

8.3 Os candidatos diplomados no exterior terão 12 meses, contados a partir da data 

da primeira matrícula, para entregar cópia autenticada do diploma de graduação, 

além do comprovante da tramitação dos mesmos junto ao órgão de reconhecimento 

de instituição de ensino superior no Brasil, sob pena de ser desligado do curso. 

8.4 No ato da matrícula, os candidatos estrangeiros deverão apresentar, além da 

ficha de matrícula, a cópia do visto, comprovante de proficiência em Língua 

Portuguesa e cópia do diploma de maior titulação reconhecido por universidade 

brasileira ou cópia do comprovante da tramitação do mesmo junto ao órgão de 

reconhecimento de instituição de ensino superior no Brasil. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados pela comissão 

de seleção e homologados pela plenária do Colegiado do PPGCS. 

9.1 Em caso de necessidade de mais informação ou esclarecimentos, o candidato 

poderá enviar mensagem pelo e-mail: ppgcs@uesc.br. 

 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 3 de novembro de 2020. 

 
 
 

ALESSANDRO FERNANDES SANTANA 
 REITOR 

http://www.uesc.br/
mailto:ppgcs@uesc.br
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ANEXO I DO EDITAL UESC N° 096/2020 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA SAÚDE- NÍVEL 

MESTRADO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

SELEÇÃO MESTRADO - TURMA: 2021.1 

Nome completo: 

RG: Data de emissão: Org. Expedidor/UF: 

CIC/CPF: Data de nascimento: Naturalidade: 

Nacionalidade: Estado Civil: Sexo: 

Passaporte (se estrangeiro): 

Título de eleitor: Seção: Zona: 

Cônjuge: 

Filiação: 

Pai:_______________________________________________________________ 

Mãe:______________________________________________________________ 

Endereço residencial: 

Bairro: Cidade: UF CEP: 

E-mail (letra legível): Telefone(s): DDD 

Pessoa para contato urgente (Tel.): 

Possui vínculo empregatício? 

(  ) SIM            ( )NÃO 

Empresa / Instituição: 

Endereço Profissional: Telefone(s):DDD 

Cidade: Bairro: UF  

Cargo/Função: Tempo de Serviço: E-mail (legível): 

Situação funcional pretendida ou provável durante o curso: 

(   ) Licenciado   (   ) Afastado sem vencimentos     (   ) Outros/Especificar: 
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Bolsa: Pretende candidatar-se a Bolsa de Demanda Social (DS) da CAPES, CNPq ou 

FAPESB?   

( ) SIM ( ) NÃO 

Vaga a concorrer (marque SOMENTE uma das opções de orientador de acordo 

com a vaga disponibilizada (ANEXO V) e a linha de pesquisa pretendida: 

Linha 1 - Saúde mental, álcool e outras 

Drogas 

 

(   ) Alexandre Justo de Oliveira Lima (VAGA 1) 

(   ) Alexandre Justo de Oliveira Lima (VAGA 2) 

(   ) Eduardo Ary Vilela Marinho 

  

Linha 2 - Indicadores do processo 

saúde/doença e agravos 

 
(   ) Aline de Oliveira Conceição 

(   ) David Ohara 

(   ) Eduardo da Silva Alves 

(   ) Eduardo Koji Tamura 

(   ) Luciene Campos 

(   ) Milena Magalhães Aleluia 

(   ) Sandra Rocha Gadelha Mello 

Local, dia, mês, ano: 

 

 

Assinatura: 
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ANEXO II DO EDITAL UESC nº 096/2020 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS NORMAS PREVISTAS NESTE 

EDITAL E TERMO DE ANUÊNCIA PARA GRAVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO ORAL 

 

Declaro, para os devidos fins, ter conhecimento de que: 

1. São condições para admissão no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde, nível Mestrado Stricto Sensu: 

a) apresentar todos os documentos solicitados no ato da matrícula; 

b) ser diplomado em curso de graduação como bacharel ou licenciado com 
diplomado em Curso superior reconhecido pelo MEC; 

c) demonstrar conhecimentos específicos e capacidade potencial de 
produção na área pretendida; 

d) indicar o nome do orientador e da linha de pesquisa na ficha de inscrição. 

2. A seleção terá validade para matrícula até a realização do próximo 
processo seletivo. 

3. O(a) candidato(a) que não efetivar sua matrícula perderá o direito à vaga que 
poderá ser preenchida por aquele(a) imediatamente classificado(a); 

4. Esta inscrição será anulada irrevogavelmente caso as informações 
prestadas nesta ficha não possam ser comprovadas; 

5. Os(a) candidatos(as) aprovados(as) na seleção deverão dispor de 40 horas 
semanais para dedicar-se aos estudos, considerando que o programa requer tempo 
integral de dedicação para seu desenvolvimento, tanto durante o período de 
aquisição de créditos em disciplinas, quanto de desenvolvimento da pesquisa de 
dissertação. Os(As) candidatos(as) aprovados(as), que tenham vínculo 
empregatício, deverão entregar, no ato da matrícula, documento expressando 
compromisso do empregador de liberar o estudante para atender 
adequadamente as aulas e demais atividades do curso. 

6. A aceitação pelo(a) orientador(a) ou a aprovação no exame de Seleção não 
implica na concessão automática de bolsa. 

7. Autorizo e concordo com a cessão de direito de imagem e voz apenas para 
uso interno da instituição, para fins exclusivos de registro, divulgação e segurança 
do processo seletivo. 

8. Estou ciente do Regimento Atual do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde (RESOLUÇÃO CONSEPE 52/2019), disponível na página do 
PPGCS http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/ppgcs/ e se aprovado 
no processo seletivo, declaro meu compromisso com o estabelecido neste 
documento. 

 

_________de  de 2020. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/ppgcs/
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ANEXO III DO EDITAL UESC nº 096/2020 

ITENS A SEREM CONSIDERADOS NA ANÁLISE 

DO CURRÍCULO 

 

 

ITEM 

(somente serão consideradas as 

atividades comprovadas realizadas nos 

últimos cinco anos, 2016-2020) 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

(pontos) 

POR 

UNIDADE 

OBTIDO 

(pontos) 

Grupo 1: 

Formação 

Acadêmica 

(Valor 

Máximo 

3 pontos) 

1.1 Curso de Pós-Graduação stricto 

sensu na área ou em área correlata 
1,4 0,7  

1.2 Curso de Pós-Graduação lato sensu 

na área ou em área correlata 
1 0,5  

1.3 Cursos com carga horária < 40 horas 0,2 0,04  

1.4 Cursos com carga horária > 40 horas 0,4 0,08  

Grupo 2: 

Produção 

Científica 

(Valor 

Máximo 32 

pontos) 

Produção científica: técnica e 

bibliográfica, certificadas pelo órgão 

competente da instituição de origem. 

   2.1 Artigo científico na área ou área 

correlata. 

Pontos por unidade de acordo com o 

Fator de Impacto (JCR) para periódicos*: 

≥ 4,3 = 15 pontos 

livre 

15  

De 2,950 a 4,299 = 10 pontos 10  

De 1,800 a 2,949 = 8 pontos 8  

De 1,100 a 1,799 = 5 pontos 5  

De 0,300 a 1,099 = 2 pontos 2  

De 0,001 a 0,299 = 1 ponto 1  

Indexada/Sem Fator de Impacto = 0,5 

ponto 
0,5  

*Primeiro autor, autoria compartilhada 

e/ou correspondente terá sua pontuação 

acrescido 0,5 ponto 

  

2.2 Resumos, resumos expandidos ou 

artigos apresentados ou publicados em 

congressos na área de ciências da 

saúde ou biológicas como 1o autor 

5 0,5  
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2.3 Resumos, resumos expandidos ou 

artigos apresentados ou publicados em 

congressos na área de ciências da 

saúde ou biológicas como co-autor 

2,5 0,25  

2.4 Participação em evento científico 

(como ouvinte) 
0,5 0,02  

2.5 Trabalho premiado em evento 

científico (por premiação para o autor do 

trabalho) 

2 0,5  

Grupo 3: 

Atividade 

em 

pesquisa 

(Valor 

Máximo 25 

pontos) 

 

3.1 Bolsista de iniciação científica ou e 

de apoio técnico (PROIIC, PIBIC, 

FAPESB, outros) /ano (carga horária de 

pelo menos 20h/semana); 

12 
3/ano (ou 

proporcional) 
 

3.2 Estágio em pesquisa, remunerado 

ou não, iniciação científica voluntária 

(carga horária de pelo menos 

20h/semana)/ano 

6 
1,5/ano (ou 

proporcional) 
 

3.3 Participação em mobilidade 

estudantil no exterior / semestre 
6 1,5/semestre  

3.4 Coordenação e/ou organização de 

eventos técnico- científicos 
0,8 0,08  

3.5 Curso ministrado /treinamento (com 

carga horária mínima de 8 horas) 
0,2 0,05  

Grupo 4: 

Experiência 

Profissional 

(Valor 

Máximo 

10 pontos) 

4.1 Monitoria na graduação, tutoria 

presencial ou no ensino à distância, 

estágio profissional não-curricular e 

similares (com carga horária de pelo 

menos 20 h/semana) / semestre 

3 

0,5 

(ou 

proporcional) 

 

4.2 Docente de ensino superior / 

semestre (com pelo menos 1 turma e 1 

disciplina de 60 h ou equivalente) 

6 
1 (ou 

proporcional) 
 

4.3 Exercício profissional nas áreas de 

Ciências da Saúde e áreas afins / por 

semestre 

1 
0,25 (ou 

proporcional) 
 

TOTAL     

Observação: A nota final do Barema de cada candidato(a) ao Programa será atribuída 

entre zero e 10 e será dada pela expressão (G1+G2+G3+G4)/7 em que ‘G1’ é a nota 

obtida no Grupo 1, ‘G2’ no Grupo 2, ‘G3’ no Grupo 3 e ‘G4’ no Grupo 4. 
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NOME DO CANDIDATO:     

ASSINATURA:   

DATA:    

ANEXO IV DO EDITAL UESC nº 096/2020 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

 

À presidência da banca de Seleção do Mestrado em Ciências da Saúde 

 

 

CONFORME JUSTIFICATIVO ABAIXO, SOLICITO REVISÃO DA ANÁLISE DE: 

 

 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Prova de Inglês 
 

Resultado Preliminar Avaliação-Currículo 
oCurricular 

Homologação da inscrição 
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ANEXO V DO EDITAL UESC Nº 096/2020 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGA POR ORIENTADOR E TEMAS E REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS PARA A ENTREVISTA 

Orientador 
Nº de 
vagas 

Linha de Atuação 
Temas e/ou referências para a 

entrevista 

Linha 1 - Saúde mental, álcool e outras Drogas 

Alexandre Justo de 
Oliveira Lima 

(ajolima@uesc.br) 
 

2 

VAGA 1: Estudos de 
estratégias de 
tratamento da 

dependência em 
modelos animais. 

 KOOB, G.F. VOLKOW. N.D. 
Neurobiology of addiction: a 
neurocircuitry analysis. Lancet 
Psychiatry, 2016;3(8):760-773. 

VAGA 2: Estudos 
relacionados ao 

cuidado em saúde 
mental em tempos de 

pandemia 

 DIMENSTEIN, Magda et al. 
Estratégia da Atenção Psicossocial 
e participação da família no cuidado 
em saúde mental. Physis, v. 20, n. 
4, p. 1209-1226, 2010. 

 RODRIGUES, Maria Goretti 
Andrade et al. Saúde Mental, 
Articulações Intersetoriais e o Apoio 
da Universidade em Tempos de 
COVID-19. Diversitates International 
Journal. Vol. 12, N.1, 06-16, 2020. 

 WANG, C. et al. Immediate 
psychological responses and 
associated factors during the initial 
stage of the 2019 coronavirus 
disease (COVID-19) epidemic 
among the general population in 
china. International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health, 17(5), 1729, 2020.  

 https://www.paho.org/bra/index.php
?option=com_content&view=article&
id=6301:covid-19-interrompe-
servicos-de-saude-mental-na-
maioria-dos-paises-revela-pesquisa-
da-
oms&Itemid=839#:~:text=A%20pan
demia%20est%C3%A1%20aumenta
ndo%20a,e%20drogas%2C%20ins
%C3%B4nia%20e%20ansiedade. 

Eduardo Ary Villela 
Marinho 
(eavmarinho@uesc.br) 

2 

Estudo pré-clínico das 
bases neurais da 

dependência química. 
Estudo de métodos 
alternativos para o 

tratamento da droga 
adição. 

Não foram disponibilizadas temas e/ou 
referências específicas para a entrevista. 
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Linha 2 - Indicadores do processo saúde/doença e agravos 

Aline Oliveira 
Conceição 
(aoconceicao@uesc.br) 

1 

Plantas medicinais e a 
saúde humana. 

Atividade biológica de 
plantas medicinais. 

O/A candidato/a deverá, no momento 
da entrevista, apresentar um pré-
projeto de pesquisa na linha de 
pesquisa do orientador. Para 
informações sobre o pré-projeto, 
entrar em contato Profª Aline por e-
mail (aoconceicao@uesc.br) 

David Ohara 
(dohara@uesc.br) 

3 
Atividade Física, 
Comportamento 

Sedentário e Saúde. 

 CHAPUT, J.P. et al. Public health 
guidelines on sedentary behaviour 
are important and needed: a 
provisional benchmark is better than 
no benchmark at all. Br J Sports 
Med, 54, n. 5, p. 308-309, 2020. 

 STAMATAKIS, E. et al. Is the time 
right for quantitative public health 
guidelines on sitting? A narrative 
review of sedentary behaviour 
research paradigms and findings. Br 
J Sports Med, 53, n. 6, p. 377-382, 
2019. 

 TREMBLAY, M.S. et al. Sedentary 
Behavior Research Network (SBRN) 
- Terminology Consensus Project 
process and outcome. Int J Behav 
Nutr Phys Act, 14, n. 1, p. 75, 06 
2017. 

Eduardo da Silva 
Alves 
(esalves@uesc.br) 
 

2 
Atividade Física, Sono e 

Estresse 

Não foram disponibilizadas temas 
e/ou referências específicas para a 
entrevista. 

Eduardo Koji Tamura 
(ektamura@uesc.br) 

2 

Efeitos da melatonina e 
modulação de sua 

produção em processos 
fisiopatológicos. 

 
Cronobiologia: ritmos 
biológicos e a saúde 

humana. 

 NELSON RJ, CHBEIR S. Dark 
matters: effects of light at night on 
metabolism. Proc Nutr Soc. 
77(3):223-229, 2018; 

 REITER R.J. et al. Melatonin: 
exceeding expectations. Physiology 
(Bethesda). 29(5): 325 – 333, 2014. 

 ZISAPEL N. New perspectives on 
the role of melatonin in human 
sleep, circadian rhythms and their 
regulation. Br J Pharmacol. 
175(16):3190-3199, 2018. 

Luciene C. Gastalho 
Campos 
(lcgcluiz@uesc.br) 

1 
Genética Molecular 

aplicada ao estudo de 
Doenças Humanas. 

 Livro de Alberts, Biologia Molecular 
da Células - 6a Ed. 2017, ARTMED. 
Capítulos 1 ao 7      

 MITCHELL et al, Vibrational 
spectroscopy of biofluids for disease 
screening or diagnosis: Translation 
from the laboratory to a clinical 
setting, Journal of Biophotonics, 
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2014 

 JANINE AUCAMP et al, The diverse 
origins of circulating cell-free DNA in 
the human body: a critical re-
evaluation of the literature. Biol. 
Rev., 2018 

 HEIDI SCHWARZENBACH et al., 
Cell-free nucleic acids as 
biomarkers in cancer patients, Nat 
Rev Cancer 2011  

 SIRAVEGNA et al., Integrating liquid 
biopsies into the management of 
cancer, Nat. Ver. Clin. Oncol. 2017. 

 EMILY CROWLEY et al., Liquid 
biopsy: monitoring cancer-genetics 
in the blood, Nat Rev Clin Oncol 
2013  

 DHARANIJA MADHAVAN et al., 
Cancer diagnosis and prognosis 
decoded by blood-based circulating 
microRNA signatures, Front. Genet., 
2013 

 GLORIA BERTOLI et al., 
MicroRNAs: New Biomarkers for 
Diagnosis, Prognosis, Therapy 
Prediction and Therapeutic Tools for 
Breast Cancer, Theranostics 2015 

Milena Magalhães 
Aleluia 

(mmaleluia@uesc.br) 

2 
Aspectos moleculares e 

biomarcadores de 
hemoglobinopatias 

 MARCO ANTONIO ZAGO, 
ROBERTO PASSETTO FALCÃO & 
RICARDO PASQUINI. Hematologia: 
Fundamentos e Prática. Editora 
Atheneu. 2013. (capítulo: doenças 
hematológicas hereditárias). 

Sandra Rocha 
Gadelha 
(srgmello@uesc.br) 

1 
Virologia Humana e 

epidemiologia molecular 

Não foram disponibilizadas temas e/ou 
referências específicas para a 
entrevista. 

 


