
 
 

 

EDITAL Nº 141/2013 

 

Processo Seletivo Discente do Programa de Mestrado e Doutorado em 

Saúde Coletiva  

Curso de Doutorado 

 

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 com as condições de habilitação às 6 (seis) vagas oferecidas para o primeiro 

semestre de 2014 pelo Curso de Doutorado do Programa de Mestrado e Doutorado em 

Saúde Coletiva, recomendado pela Capes, conforme decisão do CTC/ES, nos termos da 
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a
 reunião, ocorrida entre 10 e 14 de dezembro de 2012, e publicada no Portal Capes 

em 19 de dezembro do mesmo ano.  

 

I- Das normas aplicáveis 

Este Edital rege as normas do processo seletivo discente do curso de Doutorado para os 

candidatos ingressantes no primeiro semestre de 2014, assim como aplicam-se ao 

referido processo seletivo, supletivamente, as normas do Regimento da Pós-Graduação 

Stricto Sensu e demais normas da UniSantos. 

 

II- Área de concentração e linhas de pesquisa 

A área de concentração do Programa do Doutorado em Saúde Coletiva é: “Saúde, 

Ambiente e Mudanças Sociais”, contendo as seguintes linhas de pesquisa: 

1) Políticas, Espaço, Condições Sociais e Saúde;  

2) Epidemiologia, Ambiente e Saúde. 

  

III– Das inscrições 

1) As inscrições de candidatos estarão abertas nos períodos de 9 de dezembro de 2013 

a 31 de janeiro de 2014, de 2ª a 6ª-feira, no horário das 8h30 às 11h30, das 16h às 

20h30; e aos sábados, no horário das 8h30 às 11h30, na Secretaria de Apoio do 

Campus Dom Idílio José Soares, à Avenida Conselheiro Nébias, 300, térreo, no bairro 

da Vila Mathias, em Santos no Estado de São Paulo. 

2) No período de 23 de dezembro de 2013 a 6 de janeiro de 2014, a Universidade 

Católica de Santos estará fechada, no gozo de férias coletivas. E, nos sábados, dias 

11, 18 e 25 de janeiro de 2014, não haverá expediente. 

 

 



 
 

 

3)  O pedido de inscrição deverá ser dirigido à Coordenação do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva, por meio de formulário próprio assinado 

pelo candidato, acompanhado da seguinte documentação: 

a) cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Certidão de Conclusão de Curso, 

expedida pela instituição responsável do curso reconhecido ou credenciado; 

b) cópia autenticada do Diploma de Mestrado ou Certidão de Conclusão de Mestrado, 

expedida pela instituição responsável do curso reconhecido ou credenciado; 

c) Curriculum Lattes, no formato da Plataforma Lattes do CNpq, devidamente instruído 

com a cópia da publicação correspondente à dissertação de mestrado, na forma de artigo 

ou capítulo de livro; cópia das demais publicações que se inserem no campo da Saúde 

Coletiva, que decorram de periódicos indexados nacionais e internacionais ou na forma de 

capítulos de livro; bem como com cópia de manuscritos aprovados (instruídas com a 

respectiva carta de aceite) que ainda não foram publicados.  

d) Pré-projeto de pesquisa relacionado a uma das linhas de pesquisa do programa de 

Doutorado em Saúde Coletiva, devendo conter no mínimo 5 páginas. 

e) Original ou cópia autenticada do certificado de proficiência em língua inglesa, 

observando-se que alunos que obtiveram o título de mestre nos programas de pós-

graduação da UNISANTOS e que obtiveram a aprovação em exame proficiência em 

língua inglesa oferecido por aquela instituição estão dispensados desta exigência. Os 

candidatos que não possuem certificado de língua inglesa deverão se submeter ao exame 

exigido nos termos do inciso IV , item 3.1, deste edital; 

f) Original ou cópia autenticada do certificado de proficiência em língua espanhola, 

observando-se que alunos que obtiveram o título de mestre nos programas de pós-

graduação da UniSantos e que obtiveram a aprovação em exame proficiência em língua 

espanhola oferecido por aquela instituição estão dispensados desta exigência. Os 

candidatos que não possuem certificado de língua inglesa deverão se submeter ao exame 

exigido nos termos do inciso IV , item 3.1, deste edital; 

g) duas fotos 3x4 (recentes); 

h) comprovante da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).  

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

Nascimento ou Casamento e Certificado de Reservista. 

4. Serão aceitas inscrições por Sedex contendo toda a documentação necessária, 

inclusive comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, desde que postadas até 31 

de janeiro de 2014.  

 

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

1) Serão selecionados 6 (seis) candidatos para o preenchimento das vagas oferecidas. 

2) O processo seletivo discente é coordenado por Comissão Examinadora, previamente 



 
 

nomeada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde 

Coletiva 

3) A seleção dos candidatos se fará entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2014, observando-

se o seguinte cronograma: 

3.1 Análise de currículo e pré-projeto – 5 de fevereiro de 2014, a partir das 9h; 

3.2 Entrevista com os candidatos – 5 de fevereiro de 2014, a partir das 14h; 

3.3. Exame de proficiência em língua espanhola, obrigatório para todos os candidatos, 

ressalvado o disposto no inciso III, item 02, alínea “f” deste edital: 06 de fevereiro de 2014, 

às 9h;  

3.4. Exame de proficiência em língua inglesa, obrigatório para todos os candidatos, 

ressalvado o disposto no inciso III, item 02, alínea “e” deste edital, 06 de fevereiro às 14h; 

3.5. Os exames previstos nos itens 3.3 e 3.4 não serão eliminatórios, sendo necessária a 

obtenção da nota mínima 7,0 (sete) para a conclusão do Doutorado. Caso o candidato não 

obtenha a nota mínima, deverá repetir a prova até 06 (seis) meses após o ingresso no 

curso de Doutorado no Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva.  Na 

hipótese de uma segunda reprovação, em relação ao exame de proficiência no mesmo 

idioma, o aluno será desligado imediatamente do Programa; 

4) Os exames de proficiência em outros idiomas serão baseados na leitura de texto 

técnico da área de Saúde Coletiva. É permitido o uso de dicionário. 

 

V- Da avaliação final 

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

processo seletivo discente (inciso II, regras 02, 03 e 04 deste Edital), cuja nota final será 

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

ponderação: 

a) análise e avaliação do pré-projeto de pesquisa: peso 03 (três); 

b) entrevista: peso 03 (três); 

c) análise do Curriculum Vitae: peso 04 (quatro); 

2) Os alunos aprovados deverão integrar-se aos projetos de pesquisa em 

desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva.  

 

VI- Das informações adicionais 

a) Os resultados serão divulgados no dia 7 de fevereiro de 2014, no Portal da 

UNISANTOS e na Secretaria Acadêmica do Campus Dom Idílio José Soares; 

b) As matrículas serão realizadas entre 10 a 12 de fevereiro de 2014; 

c) Início do curso oferecido pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Saúde 

Coletiva: 13 de fevereiro de 2014; 

d) Esse Edital rege as normas do processo seletivo discente do Curso de Doutorado do 



 
 

Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva, para os alunos ingressantes em 

2014, 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.   

 

VII- Das Disposições Gerais 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora. 

 

 

Santos, 6 de dezembro de 2013. 

 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes  

Pró-Reitora Acadêmica da Universidade Católica de Santos  

 


