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EDITAL Nº 08/2013 

 

VAGAS REMANESCENTES - PRORROGAÇÃO  

PROGRAMA DE MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA – 2013 

PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2012 

 

A Pró-Reitora Acadêmica da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, resolve PRORROGAR o período de inscrições, 

e, por conseqüência, o calendário, previsto no Edital nº 80/2012-A, de 21/12/2012, publicado 

em nosso site. 

 

A Pró-Reitora Acadêmica da Universidade Católica de Santos (UniSantos), no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais, torna pública a abertura de processo seletivo 

discente de 15 (quinze) vagas remanescentes, conforme inciso III, alínea “b”, do edital número 

80/2012,  e regulado pelas normas deste edital, para os candidatos selecionados no primeiro 

semestre de 2013, referentes ao curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu e Pesquisa em Saúde Coletiva, aprovado pelo Conselho Universitário em 29/06/1999 e 

recomendado pela CAPES em 12/11/2004.  

 

I – Das normas aplicáveis 

Este Edital rege as normas do processo seletivo discente de vagas remanescentes do curso de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva, para os candidatos 

que pretendam ingressar no primeiro semestre de 2013, assim como são aplicáveis ao referido 

processo seletivo, supletivamente as normas do Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu e 

demais normas da UniSantos. 

II – Das áreas de concentração e das linhas de pesquisa 

As áreas de concentração do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Saúde Coletiva e as respectivas linhas de pesquisa são as seguintes: 
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1 – Políticas e Práticas de Saúde, cujas linhas de pesquisa são: 

a) Políticas de Saúde, Organização de Serviços e Espaço Urbano; 

b) Condições Sociais, Modos de Vida e Desigualdades em Saúde.  

2 - Ambiente e Saúde, cujas linhas de pesquisa são:  

a) Avaliação de Exposição e Risco Ambiental; 

b) Epidemiologia de Doenças Infecciosas. 

 

III - Das inscrições 

1. As inscrições para os candidatos estão abertas para o período de 14 de janeiro a 8 de 

fevereiro de 2013, de 2ª a 6ª feira, no horário das 9h às 11h30 e das 17h às 20h, na 

Coordenadoria de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa (COPOP), especificamente 

na Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão, número 144, sala 207, CEP 

11070-906, Santos-SP; 

2. O pedido de inscrição, indicando a opção por linha de pesquisa, deverá ser dirigido à 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa em Saúde 

Coletiva, por meio de formulário próprio a ser fornecido pela Secretaria Acadêmica do 

Campus Dom David Picão, assinado pelo candidato, acompanhado da seguinte 

documentação: 

a) original ou cópia autenticada do diploma de graduação ou certidão de conclusão de curso, 

expedida pela instituição responsável do curso reconhecido ou credenciado; 

b) original ou cópia autenticada do histórico escolar; 

c) curriculum lattes impresso (no formato da Plataforma Lattes do CNPq); 

d) duas fotos 3x4 (recentes); 

e) comprovante da taxa de inscrição no valor de R$ 180,00 (centro e oitenta reais). O boleto 

para pagamento deve ser retirado na Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão;  

f) duas cópias dos documentos pessoais: R.G., CPF, Título de Eleitor, Certidão de 

Nascimento ou Casamento e Certificado de Reservista. 

 

IV – Das etapas do processo seletivo discente e da avaliação final 

1) Serão selecionados 15 (quinze) candidatos para o preenchimento das vagas oferecidas. 

2) A seleção dos candidatos se fará entre os dias 18 a 20 de fevereiro de 2013, 

observando-se o seguinte cronograma: 

a) prova escrita: dia 18 de fevereiro de 2013, às 9h; 

b) exame de proficiência em língua inglesa: dia 18 de fevereiro de 2013, às 14h30. 
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c) entrevista e análise do Curriculum Vitae: dias  19 e 20 de fevereiro de 2013, a partir das 

9h30; 

3) As seguintes regras são aplicadas à prova escrita:  

a) deverá ser realizada em língua nacional, com três horas de duração e constará da análise 

e da interpretação de texto da área de Saúde Coletiva; 

b) deverá ser feita à tinta e sem consulta a qualquer material bibliográfico ou a anotações 

pessoais; 

c) será eliminatória, sendo que os candidatos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete inteiros) 

serão desclassificados. 

4) A entrevista e análise do Curriculum Vitae serão realizadas por Comissão Examinadora, 

nomeada pela Coordenação do Programa de Mestrado em Saúde Coletiva, destinada a obter 

esclarecimentos a respeito do Curriculum Vitae e outros dados da carreira acadêmica e 

profissional do candidato. Nessa etapa serão atribuídas notas em relação à entrevista e em 

relação ao Curriculum Vitae.  

5) O exame de proficiência em língua inglesa será baseado na leitura de texto técnico da área 

de Saúde Coletiva. 

6) A avaliação final de cada candidato compreende a atribuição de nota em cada etapa do 

processo seletivo discente (inciso IV, regras 3 e 4 deste Edital), cuja nota final será apurada 

por meio de média ponderada, observando-se os seguintes valores de ponderação: 

a) prova escrita: peso 05 (cinco); 

b) entrevista: peso 02 (dois); 

c) análise do Curriculum Vitae: peso 02 (dois); 

A prova de língua inglesa ela não será eliminatória, sendo necessária a obtenção da nota 

mínima 7,0 (sete) para a conclusão do mestrado. Caso o candidato não obtenha a nota 

mínima, deverá realizar outra prova até 01 (um) ano após o ingresso no Programa de 

Mestrado em Saúde Coletiva.  

7) Os alunos aprovados deverão integrar-se aos projetos de pesquisa em desenvolvimento no 

Programa de Mestrado em Saúde Coletiva.  

 

V – Das informações adicionais 

a) Os resultados serão divulgados no dia 21 de fevereiro de 2013 pelo Portal da UniSantos 

e pela Secretaria Acadêmica do Campus Dom David Picão; 
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b) As matrículas serão realizadas entre os dias 22 a 23 de fevereiro de 2013, observando-

se que a Secretaria Acadêmica do Campus do Dom David Picão. 

c) Esse Edital rege as normas do processo seletivo discente do Programa de Mestrado em 

Saúde Coletiva, para os alunos ingressantes em 2013, assim como, aplicam-se ao referido 

processo seletivo supletivamente as normas do Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu 

e Pesquisa e demais normas da UniSantos.  Os períodos de funcionamento da Secretaria 

Acadêmica do Campus Dom David Picão para efetuar a matrícula dos candidatos aprovados 

são os seguintes: de 2ª a 6ª-feira, no horário das 9h às 11h30 e das 17h às 20h30; e aos 

sábados, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30; 

d) Início do curso oferecido pelo Programa de Mestrado em Saúde Coletiva: 25 de fevereiro 

de 2013. 
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VII – Das Disposições Gerais 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora. 

 

 

Santos, 21 de janeiro de 2013. 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora Acadêmica da Universidade Católica de Santos 

 


