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 CHAMADA PARA PROCESSO SELETIVO PARA O 

CURSO DE MESTRADO – 2021 

FLUXO CONTÍNUO 

 

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA 

 “APRESENTAÇÃO PRELIMINAR DE PROPOSTA DE PESQUISA E ENTREVISTA" 

2ª CHAMADA 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Instituto René Rachou – Fiocruz-Minas divulga a 

relação de candidatos ao Mestrado, em fluxo contínuo - 2ª CHAMADA, homologados e convocados para a 

“Apresentação preliminar de proposta de pesquisa e entrevista, segundo escala abaixo: 

 

1- ESCALA DE APRESENTAÇÃO 

Data/Link para acesso Horário Nº. Inscrição Nome 

 
17/05/2021                          

 
(O link para acesso 

será enviado por               
e-mail para cada 

candidato) 

09:00h 161098-222021 Amanda Cupertino de Freitas 

09:50h 161099-222021 André Luiz de Menezes 

10:40h 161085-222021 Franklin Pereira Araujo 

11:30h 161082-222021 Isabela Marques Naziazeno 

13:30h 161119-222021 Julia Pereira Martins 

14:20h 161087-222021 Mariana Alves Lima 

15:10h 161080-222021 Natália Gregório Custódio 

16:00h 161118-222021 Tâmilla Mayane Alves Fidelis dos Santos 

18/05/2021                          
 

09:00h 161077-222021 Thabata Santos Garcia 

09:50h 161083-222021 Thais Cristina Ferraz de Oliveira 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. O candidato deverá enviar para os e-mails sec-ensino.minas@fiocruz.br e ensinoirr@gmail.com até o 

dia 13/05/2021 às 15:00h 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 do 

candidato no dia 14/05/2021até às 16:30h. 

 

2 – SELEÇÃO 

                                                                                   : 

 Etapas:  

Parte I - Classificatória  

            C                     Escolar. Exame do currículo (Plataforma Lattes do CNPq; 

http://lattes.cnpq.br) devidamente comprovado, conforme Anexo III                    . A análise      

                                                                       20 (vinte) pontos. 

 

Parte II – Eliminatória e Classificatória  

 

mailto:sec-ensino.minas@fiocruz.br
mailto:ensinoirr@gmail.com
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 Apresentação, no formato remoto, de uma Proposta Preliminar de Pesquisa,               , no máximo, 

10 (dez) minutos, para banca examinadora composta por até 4 (quatro) professores externos e/ou 

internos ao Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde. A apresentação deverá contemplar, em 

linhas gerais, Racional, Hipótese a ser investigada, Objetivos, Delineamento experimental e Resultados 

esperados                                 50 (cinquenta) pontos. O                                  

                                                                        ,                          

                                       -                                                    

         . Nesta etapa de seleção, a apresentação de uma proposta preliminar de pesquisa não implica 

em compromisso assumido pelo candidato para desenvolver a dissertação no mesmo tema. Uma vez 

aprovado, o candidato terá 4 (quatro) meses para indicar o orientador (corpo docente disponível na 

página do Programa por ocasião da indicação) e submeter o projeto final de dissertação, conforme 

estabelecido no Regimento do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde.  

 Após a apresentação, o candidato será submetido a uma discussão com a banca examinadora (sobre a 

proposta propriamente dita), bem como uma entrevista, onde pontos gerais poderão ser avaliados e 

esclarecidos, incluindo sua história acadêmico-científica, conhecimentos adquiridos durante a formação 

acadêmica e capacidade crítica. A entrevista com a banca examinadora terá duração máxima de 30 

(trinta) minutos, sendo a                30 (trinta) pontos.   

 Somente serão aprovados os candidatos que lograrem resultado global (partes 1 e 2) igual ou superior a 

70% (setenta por cento). Os candidatos serão ranqueados por pontuação, sendo a aprovação final 

condicionada ao número de vagas disponíveis.  

                                                                                           , conforme 

escala a ser divulgada; 

 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 o 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 do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde (Anexo V). 

 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: 

 Para efeito de classificação, só serão considerados os candidatos com média global igual ou superior 

a 70% (setenta por cento) no somatório das duas partes da Seleção. 
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 O candidato terá 24 (vinte quatro) horas, a contar da divulgação dos resultados, para interpor recurso 
junto à CPPG/CS. A CPPG/CS será a instância definidora e terá até 48 (quarenta e oito) horas para 
pronunciamento. 

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

V – CRONOGRAMA 

Cronograma das Atividades – Mestrado 

Atividade 
1ª Chamada 2ª Chamada 

Data Horário Data Horário 

Inscrição 
28 e 29/01/2021                

(por e-mail) 

00:00h de 28/01 
às 23:59h de 
29/01/2021                 

03 e 04/05/2021            

(por e-mail)  

00:00h de 03/05            
às 23:59h de 
04/05/2021             

Deferimento da 
inscrição 

02/02/2021                                 Até às 16:30h 06/05/2021 Até às 16:30h 

Etapa - parte 2: 
Apresentação 
preliminar de 
proposta de 
pesquisa e 
entrevista 

22, 23 e 
24/02/2021                                 

08:30h às 17:00h 
(Conforme 

escala a ser 
divulgada) 

17, 18 e 
19/05/2021 

08:30h às 17:00h    
(Conforme 

escala a ser 
divulgada) 

Resultado até 26/02/2021                                 Até às 16:30h 21/05/2021 Até às 16:30h 

Recurso 
01/03/2021                                
(por e-mail) 

8:30h às 16:30h 
24/05/2021 
(por e-mail) 

8:30h às 16:30h 

Resultado final da 
seleção após 
recurso 

02/03/2021                                
ou até 48h após o 

prazo de 
interposição do 

recurso 

Até às 16:30h 

25/05/2021             
ou até 48h após o 

prazo de 
interposição do 

recurso 

Até às 16:30h 

Registro da 
Matrícula 

03 e 04/03/2021 
(por e-mail)                             

8:30h às 16:30h 
26 e 27/05/2021 

(por e-mail) 
8:30h às 16:30h 

Matrícula em 
disciplinas 

04 e 05/05/2021 
(por e-mail) 

8:30h às 16:30h 

                         

4 – LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 
Secretaria de Ensino do Instituto René Rachou – FIOCRUZ-MINAS  
Rua Uberaba, 780 – Térreo 
Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP/MG) 
Unidade Geraldo Campos Valadão 
Bairro - Barro Preto, CEP 30.180-080 - Belo Horizonte - MG 
Telefones: (31) 3295-1492 e 3295-7727  
Horário: 09:00h às 12:00h e 13:00h às 16:00h 
 

5 – INFORMAÇÕES 
 
E-mail: sec-ensino.minas@fiocruz.br e ensinoirr@gmail.com 
Home Page: http://qoppa.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/cienciasdasaude/  
Plataforma SIGA: www.sigass.fiocruz.br  

 
Belo Horizonte, 05 de Maio de 2021 

 
Dra. Nágila Francinete da Costa Secundino 

Coordenadora  
Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 

mailto:sec-ensino.minas@fiocruz.br
mailto:ensinoirr@gmail.com
http://qoppa.cpqrr.fiocruz.br/posgraduacao/cienciasdasaude/
http://www.sigass.fiocruz.br/

