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CHAMADA ESPECIAL PARA PROCESSO SELETIVO PARA OS 

CURSOS DE MESTRADO E DE DOUTORADO – 2020/1º SEMESTRE 

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A “DEFESA DE PROJETO, ANÁLISE DE 

CURRÍCULO, DO HISTÓRICO ESCOLAR E ENTREVISTA”  

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do IRR/FIOCRUZ MINAS divulga a 

relação dos candidatos – ao Curso de Mestrado e Doutorado homologados e convocados para a “Defesa de 

Projeto, análise de currículo, do histórico escolar e entrevista, segundo cronograma abaixo: 

 

1- ESCALA DE APRESENTAÇÃO 

 

Data/Link para 

acesso 

Horário Nº. Inscrição Nome Nível 

 
26/05/2020                         

Link para acesso: 
será enviado por 
e-mail para cada 

candidato 
 

09:00 148655-222020 Camila Amormino Corsini Mestrado Acadêmico 

09:50 148608-222020 Gerdson Magno Barbosa Mestrado Acadêmico 

10:40 148783-222020 Heloisa Alves Costa Mestrado Acadêmico 

11:30 148651-222020 Juan Jonathan Gonçalves Mestrado Acadêmico 

14:00 148982-222020 Laura Peixoto de Magalhães Mestrado Acadêmico 

14:50 148759-212020 Gabriela de Oliveira Doutorado Acadêmico 

15:40 148682-212020 Nádia Ladendorff de Oliveira Doutorado Acadêmico 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. O candidato deverá enviar para os e-mails andrea.dias@fiocruz.br e ensinoirr@gmail.com no dia 

25/05/2020 até as 16:30h os slides da apresentação do projeto em PDF.  

2. O link para acesso e as orientações da forma de apresentação serão enviados para o e-mail de cada 

candidato no dia 25/05/2020 até as 16:30h. 

  

2 – SELEÇÃO 

O exame de seleção para ingresso no Mestrado e Doutorado constará de: 

Defesa da proposta de pesquisa que foi apresentada no ato da inscrição. A defesa será remota e constará de 

uma apresentação oral de até 10 (dez) minutos pelo candidato, seguida de arguição por até 20 minutos pela 

Comissão Examinadora, valendo 60 (sessenta) pontos, seguido por exame do Curriculum Lattes e do histórico 

escolar e entrevista específica, valendo 40 (quarenta) pontos. A entrevista irá avaliar os conhecimentos 

específicos do aluno em relação ao projeto e à área de pesquisa, e, se necessário, seu desempenho 

acadêmico e atuação na pesquisa.  
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 A entrevista, apresentação de projeto e arguição serão realizadas de forma remota. O candidato é 

responsável por garantir banda de internet com velocidade compatível para emissão de som e imagem em 

tempo real e acessar o link remoto a ser informado no deferimento da inscrição. O candidato se 

responsabilizará por testar a conexão com a Secretaria do Programa, quando solicitado. 

 O programa não se responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato. Em caso de falha na 

comunicação on-line por parte do programa de pós-graduação, será remarcado novo horário, obedecendo ao 

período de divulgação dos resultados presente no item V desta Chamada. 

Nesta etapa será obrigatória a autorização da gravação e utilização da imagem e/ou som de voz, como parte 

dos requisitos da seleção pública para o mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

da Saúde (Anexo VI). 

Caso seja necessário, a arguição/entrevista poderá ter duração de até 30 min. A critério da banca 

examinadora, o Barema disponibilizado no Anexo III desta Chamada poderá ser ajustado e/ou modificado, 

devendo o barema final ser publicado por ocasião da liberação dos resultados.   

Observações: 

1. Para efeitos de classificação, só serão considerados os candidatos com média global igual ou maior 

que 70% (setenta por cento).  

2.  A banca examinadora será composta por até quatro docentes, podendo incluir membros internos e 

externos à instituição indicados pela CPG. 

3. O candidato terá 24 (vinte quatro) horas, a contar da data de divulgação dos resultados, para interpor 

junto à Secretaria da Pós-graduação do curso de Ciências da Saúde (formulário próprio a ser 

disponibilizado pela Secretaria), recurso contra os resultados do processo seletivo. A Coordenação da 

Pós-graduação será a instância definidora e terá até 48 (quarenta e oito) horas para pronunciamento. 

4. Não será permitido ao candidato gravar em áudio e/ou vídeo o processo seletivo. 

3 – CRONOGRAMA 

Cronograma das Atividades – Mestrado e Doutorado  

Atividade Data Horário 

Inscrição 
18 e 19/05/2020                                

(por e-mail)  

00:00 de 18/05 às 
23:59 de 19/05/2020 

Deferimento da inscrição 20/05/2020                                 Até às 16:30 

Defesa do Projeto de Pesquisa, 
entrevista e análise de currículo 

25, 26 e 27/05/2020  
08:30 às 17:00 

(Conforme escala a 
ser divulgada) 

Resultado Até dia 29/05/2020 Até às 16:30 

Recurso 
01/06 ou até 24h após divulgação 

do resultado (por e-mail)  
8:30 às 16:30 

Resultado final da seleção após 
recurso 

02/06 ou até 48h após o prazo da 
interposição do recurso  

Até às 16:30 
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Registro da Matrícula 03 e 04/06/2020                                 8:30 às 16:30 

    
 4 – LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 
Secretaria de Ensino do Instituto René Rachou – FIOCRUZ MINAS  
Rua Uberaba, 780 – Térreo (Unidade Geraldo Campos Valadão da ESP/MG) 
Bairro - Barro Preto, CEP 30.180-080 - Belo Horizonte - MG 
Telefones: (31) 3295-1492 e 3295 7727  
Horário: 08:30h às 12:00h e 13:00h às 16:30h 
 

IX – INFORMAÇÕES 
 
E-mail:  ensinoirr@gmail.com  

Home Page: http://qoppa.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/cienciasdasaude/  

Plataforma SIGA: www.sigass.fiocruz.br  

Belo Horizonte, 20 de maio de 2020 

 
 

Dra. Andréa Teixeira de Carvalho 

Coordenadora do Programa 
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