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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO EM SAÚDE, AMBIENTE E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA, 
 

EDITAL No 001/2013 – Turma 2014 
 

Inscrições para a seleção ao Curso de Mestrado em Saúde, Ambiente e Sociedade na 
Amazônia 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia do Instituto 
de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, estará recebendo inscrições para o 
processo seletivo de candidatos ao Curso de Mestrado em Saúde, Ambiente e Sociedade na 
Amazônia, nas datas e demais condições especificadas no presente Edital. 
 
1. OBJETIVOS DO CURSO 
a) Capacitar o aluno a planejar, analisar e realizar investigações na área da saúde coletiva, 
utilizando, de forma integrada, conceitos e recursos metodológicos como epidemiologia, 
ciências sociais em saúde, comunicação e informação em saúde e de outras áreas correlatas; 
aprimoramento dos conhecimentos básicos teóricos e práticos, imprescindíveis à execução 
de atividades científicas e técnicas; 
b) Formar docentes e pesquisadores em saúde na região, para o desenvolvimento de 
modelos analíticos de processos de produção e modulação de agravos na Amazônia, 
tomando como referência o quadro epidemiológico, econômico, sócio-antropológico, 
histórico, biológico e ambiental no cenário regional e suas interligações de subordinação aos 
contextos nacional e internacional de globalização da Amazônia; 
c) Estimular nos discentes a capacidade de participar na organização e planejamento, 
implantação, monitoramento e avaliação de propostas de programas, planos e políticas de 
saúde, atuando não apenas nos diversos níveis do Sistema Único de Saúde, mas também 
junto às organizações representativas da sociedade civil e nas instituições de ciência e 
tecnologia da região. 
 
2. LINHAS DE PESQUISA DE ORIENTADORES COM DISPONIBILIDADE DE VAGAS 
 
2.1. Socioantropologia, Política, Planejamento e Gestão em Saúde na Amazônia 

Orientador Disponibilidade de vagas 

Marília de Souza Araújo  01 

Hilton Pereira da Silva 02 

Irland B. Gonzaga Martens 01 

Marcos Valério Santos da Silva 01 

Marcieni Ataíde de Andrade 02 

Regina Fátima Feio Barroso 01 

Pedro Paulo Freire Piani 01 

 
2.2 Epidemiologia das doenças infecciosas e crônicas não transmissíveis na Amazônia 

Orientador Disponibilidade de vagas 

Marília de Souza Araújo 01 

Maria do Socorro C. B.O. Bastos  01 

Irland B. Gonzaga Martens 01 
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Nelson Veiga Gonçalves  02 

João Farias Guerreiro 02 

José Luiz Fernandes Vieira 02 

Edna Aoba Yassui Ishikawa 01 

Antonio David Corrêa Normando 01 

 
3. CLIENTELA 
Graduação em cursos reconhecidos pelo MEC, nas áreas de Ciências da Saúde, Biológicas, 
Exatas, Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. 
 
4. VAGAS 
Serão ofertadas, exclusivamente, 20 (vinte) vagas. 

 
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
5.1. Formulário de inscrição, fornecido pelo PPGSAS, devidamente preenchido; 
5.2. Documento de identificação com fotografia (original e fotocópia); 
5.3. Cadastro de Pessoa Física; 
5.4. Declaração de quitação eleitoral ou comprovante (em caso de comprovante, eleitores 
de Belém deverão apresentar o do 2º turno) 
5.5. Comprovante de cumprimento das obrigações militares (quando couber) 
5.6. Diploma ou certificado de conclusão do Curso de Graduação (original e fotocópia); 
5.7. Histórico Escolar do curso de graduação; 
5.8. Curriculum vitae, modelo Lattes, comprovado; 
5.9. Duas fotografias 3x4 atuais; 
5.10. Terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que 
apresentem a documentação exigida dentro do prazo previsto no item 5 do presente edital.  
 
5.11. Todos os documentos pessoais devem vir acompanhados de fotocópia que será 
conferida e retida pela Secretaria do Programa; 
 
5.12. Em caso de candidato (a) estrangeiro (a), a lista acima deve ser acompanhada de 
passaporte e declaração de legalidade no país, e conformidade com item3; 
 
5.13. O pedido de inscrição ao mestrado de aluno concluinte de curso de graduação poderá 
ser acatado, condicionalmente, devendo o mesmo, caso aprovado no processo seletivo, 
apresentar documento comprobatório de conclusão do curso de graduação no ato da 
matricula. A não apresentação do documento aludido implicará no cancelamento 
automático da matrícula do candidato. 
 
5.14. As atividades do curso serão desenvolvidas em tempo integral. 
 
5.15. O Curriculum vitae (CV) será avaliado por meio da Ficha de Pontuação Curricular 
preenchida com a respectiva pontuação para cada atividade. As cópias dos documentos 
comprobatórios referentes ao CV deverão ser numeradas sequencialmente, na ordem dos 
itens do Anexo I.  
 
6. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
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6.1. O processo seletivo será realizado em quatro etapas, nas datas e horários que constam 
do item 12 deste edital. 
 
6.1.1. Primeira etapa - Prova Escrita: A prova escrita terá duração de quatro horas e será 
realizada em endereço a ser divulgado juntamente com a homologação das inscrições. A 
prova deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, não sendo considerada a resposta à 
lápis e interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso do candidato que 
tenha obtido autorização para atendimento diferenciado, solicitada em requerimento 
próprio, disponível na secretaria do Programa de Pós-graduação em Saúde, Ambiente e 
Sociedade na Amazônia. 
 
6.1.1.1. A identificação das provas somente será feita após a correção e a atribuição das 
notas. 
 
6.1.2. Segunda etapa – Avaliação de Currículo: A avaliação de Currículo consistirá em uma 
análise e pontuação dos documentos comprobatórios apresentados pelo candidato 
conforme a Ficha de Pontuação Curricular (Anexo I). 
 
6.1.3. Terceira etapa – Prova de língua inglesa ou francesa: A Prova de conhecimento de 
Língua Inglesa ou francesa constará de um texto em Inglês ou Francês, versando sobre tema 
de Saúde Coletiva, selecionado pela Comissão de Seleção e extraído de periódico da área 
para interpretação pelo candidato no prazo máximo de 2 h (duas horas), sendo permitido o 
uso de dicionário. Esta prova terá caráter classificatório com nota mínima igual a 6,0 (seis). 
Os candidatos aprovados e não classificados na prova de conhecimento da língua inglesa ou 
francesa, deverão ser submetidos a nova avaliação até a realização do exame de 
qualificação. 
 
6.1.3.1 Estarão dispensados da prova de conhecimento da língua inglesa aqueles candidatos 
que apresentarem um dos seguintes comprovantes: exame TOEFL (500 pontos mínimo), 
exame Michigan, Cambridge ou British Council, Profile (www.ufpa.br/profile) realizados nos 
últimos 12 (doze) meses ou, ainda, comprovante de haver estudado pelo menos um (01) ano 
em país de língua inglesa. 
 
6.3.1.2. Os documentos referentes às comprovações indicadas acima, devem ser entregues 
no ato da inscrição à secretaria. O candidato que optar por apresentar documentação 
comprobatória não poderá fazer o exame oferecido pelo Programa no mesmo semestre. 
 
6.1.3.3. No caso de candidato estrangeiro deverá ser realizado prova de conhecimento de 
língua portuguesa, que constará de um texto em português, selecionado pela Comissão de 
Seleção, extraído de periódico da área para interpretação pelo candidato no prazo máximo 
de 2 h (duas horas), sendo permitido o uso de dicionário. Esta prova terá caráter 
classificatório devendo o candidato obter nota mínima igual a 6,0 (seis). 
 
6.1.4. Quarta etapa – Prova Oral: consistirá em arguição e defesa de uma Proposta de estudo 
realizada por uma banca composta por pelo menos três docentes do programa. Não serão 
permitidas solicitações de remarcação de datas e/ou horários para a prova oral. 
 



4 
 

6.1.4.1. A entrega da Proposta de estudo deverá ser realizada conforme item 12, 

antecipadamente a sua defesa oral. 

6.1.4.2. A Proposta de estudo deve ser resumida em até 10 (dez) páginas, elaborada de 

acordo linha de pesquisa do Programa PPGSAS e deve conter: Problema de pesquisa 

claramente colocado, Objetivo(s) compatíveis e factíveis, Importância do estudo e 

contribuição para a área da Saúde Coletiva, Ideias explicitadas cotejadas em bibliografia, 

Adequação e atualização bibliográfica ao tema Estrutura lógica no desenvolvimento do texto 

e Ortografia. 

 

7. DA FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
7.1. A cada uma das provas será atribuída uma nota de zero (0) a dez (10) pontos. 
 
7.1.1. Prova Escrita: Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo que a nota mínima para 
aprovação é 6,0 pontos. A prova escrita versará sobre os temas cujo conteúdo e referências 
bibliográficas se encontram no Anexo II deste edital. 
 
7.1.2. Prova de Avaliação de Currículo: Esta etapa é classificatória. O Curriculum vitae, 
modelo lattes, será avaliado conforme a Ficha de Pontuação Curricular elaborada pela 
Comissão de Seleção. 
 
7.1.3. Prova de língua inglesa e/ou francesa: Esta etapa é classificatória, sendo que a nota 
mínima para aprovação é 6,0 pontos, versando sobre tema de Saúde Coletiva, selecionado 
pela Comissão de Seleção e extraído de periódico da área para interpretação pelo candidato 
no prazo máximo de 2 h (duas horas), sendo permitido o uso de dicionário. 
 
7.1.4. Prova Oral: Esta etapa é eliminatória e classificatória, sendo constituída de uma 
arguição e uma defesa oral da Proposta de estudo. As duas notas (prova oral e Proposta do 
Estudo) serão somadas e divididas por 2 (dois). A nota mínima para aprovação é 6 (seis). 
Nesta avaliação o candidato deverá estar preparado para discutir suas intenções de 
pesquisa, comentar a sua trajetória curricular e seu interesse em cursar o Mestrado e 
realizar a defesa oral de sua proposta de estudo conforme critérios especificados no Anexo 
IV. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
8.1. A nota final da cada candidato será a soma ponderada das notas obtidas nas provas, 
sendo atribuídos os seguintes pesos para cada uma das provas: 
 
8.1.1. Prova Escrita: Peso 4 
8.1.2. Prova de Avaliação de Currículo: Peso 2 
8.1.3. Prova de língua inglesa: Peso 1 
8.1.4. Prova Oral: Peso 3 
 
8.2. A classificação dos candidatos aprovados far‐se‐á pela ordem decrescente das notas 
finais. 
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8.3. Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de classificação, 
preencherem o número de vagas oferecidas. 
 
8.4. Em caso de empate, serão considerados os critérios apresentados abaixo na seguinte 
ordem de prioridade: 
a) maior pontuação na prova oral; 
b) maior pontuação na prova escrita. 
c) Ser mais idoso, considerando-se ano, mês, dia e hora de nascimento. 
 
8.5. Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar 
as vagasremanescentes outros candidatos aprovados, sendo respeitada a ordem de 
classificação dentro do prazo de matrícula no programa. 
 
9. CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 
Estará automaticamente eliminado o candidato que: 
 
9.1. Ausentar-se em qualquer uma das etapas presenciais, que sejam prova escrita, prova de 
língua estrangeira e prova oral. 
 
9.2. Apresentar-se em qualquer uma das provas presenciais com atraso superior a quinze 
(15) minutos. 
 
9.3. Não obtiver a nota mínima de seis (6,0) na prova escrita e prova oral. 
 
9.4. Ser flagrado utilizando qualquer espécie de consulta eletrônica e/ou visual. 
 
10. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
A divulgação dos resultados do processo seletivo será feita pela Secretaria do Programa por 
ordem de classificação, divulgada na Secretaria do Curso do Programa de Pós-graduação em 
Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia. 
 
11. DURAÇÃO DO CURSO 
O curso terá a duração máxima de quatro semestres, prorrogáveis por mais um semestre. 
 
12. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Atividades Datas e Horários 

Publicação do edital 18/12/2013 

Inscrição dos candidatos (na Secretaria do Programa),ou via 
sedex com postagem datada ao prazo final de inscrição 

19/12 a 20/01/2014 (9 às 
12 h e 14 às 17 h) 

Homologação das inscrições 24/01/2014 

Prova escrita 28/01/2014 (8 às 12 h) 

Divulgação do resultado da prova escrita 03/02/2014 (15 h) 

Análise de Currículo 04/02/2014 

Prova de Língua Estrangeira 07/02/2014 (9 às 11 h) 

Divulgação da lista dos aptos à 4a. Etapa e o calendário de 
realização de prova oral 

12/02/2014 
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Entrega da proposta de estudo  12 a 14/02/2014 

Prova oral dos candidatos aprovados na nas etapas anteriores 18 e 19/02/2014 (8 às 12 h 
e 14 às 18 h) 

Divulgação dos Aprovados na Seleção 24/02/2014 (15 h) 

 
13. MATRÍCULA 
Período: 1ª quinzena de março de 2014, no horário de 9 às 12 h e 14 h às 17 h, de acordo 
com o calendário acadêmico. 
Local: Secretaria do Curso de Pós-Graduação, no Instituto de Ciências da Saúde da UFPA, 
Praça Camilo Salgado, nº 1, Umarizal, Belém, Pará, CEP 66.050-060, Belém, PA. 
Início previsto do Curso: 03/2014 

Observações: 
Para a efetivação da matrícula o candidato deverá preencher um Termo de Compromisso 
com o Curso de Pós-Graduação (modelo fornecido pelo Programa), devidamente assinado, 
além da carta de anuência de um docente do curso assumindo a responsabilidade de 
orientador (modelo fornecido pelo Programa). 
 
14. BOLSAS DE ESTUDO 
As Bolsas serão concedidas mediante deliberação da CAPES, respeitando os seguintes 
requisitos: 
- Classificação obtida no processo de seleção ao Curso de Mestrado; 
- Dedicação integral ao Curso; 
- Não ter qualquer vínculo empregatício ou qualquer outro rendimento; 
- Não ter bolsa de outra agência de fomento. 
 
Para os casos omissos neste edital serão adotadas medidas e critérios estabelecidos pelo 
Colegiado do Curso. 
 
 
 

Belém, 18 de dezembro de 2013. 
 

Prof. Dr. João Guerreiro 
Coordenador do PPGSAS/UFPA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO EM SAÚDE, AMBIENTE E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA 
 

ANEXO I- FICHA DE PONTUAÇÃO DE CURRICULAR 

Nº DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: ________ 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO Pontuação 
atingida 

Numeração dos 
documentos 

comprobatórios A) PRODUÇÃO CIENTÍFICA  MÁXIMO 45 
pontos 

Artigos publicados em periódicos QUALIS da 
área da SC A1, A2, B1 e B2 

5 pontos 
cada 

  

Artigos publicados em periódicos QUALIS da 
área da SC B3 e B4 

3 pontos 
cada 

  

Artigos publicados em periódicos QUALIS da 
área da SC B5, C ou não indexados 

2 pontos 
cada 

  

Autoria de livros publicados 5 pontos 
cada 

  

Autoria de capítulos de livros publicados 3 pontos 
cada 

  

Resumo de trabalho publicado em anais de 
congresso internacional ou comprovante de 
apresentação 

1 pontos 
cada 

  

Resumo de trabalho publicado em anais de 
congresso nacional ou comprovante de 
apresentação 

0,7 pontos 
cada 

  

Resumo de trabalho publicado em anais de 
congresso regional ou comprovante de 
apresentação 

0,3 pontos 
cada 

  

B) FORMAÇÃO ACADÊMICA  15 pontos  

Pós-Graduação Lato Sensu na Área da Saúde 
Coletiva 

5 pontos 
cada 

  

Pós-Graduação Lato Sensu na Área da Saúde 
(outras) 

3,5 pontos 
cada 

  

Monitoria, Extensão, Programa de Educação 
Tutorial e afins 

1 ponto 
semestre 

  

C) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  15 pontos  

Magistério Superior na Área de Saúde 1,5 por 
semestre 

  

Orientação de monografia de especialização 2 pontos 
cada 

  

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 
de graduação 

1 ponto cada   
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Orientação de Monitoria, Iniciação Científica ou 
Extensão 

1 ponto cada   

Magistério Técnico na Área de Saúde 1 ponto por 
ano 

  

Outras atividades profissionais relacionadas à 
Área de Saúde ou afins 

1 ponto por 
ano 

  

D) PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS PESQUISA  15 pontos  

Bolsista de Iniciação científica 2 por 
semestre 

  

Membro de equipe de projeto de pesquisa com 
carta do coordenador projeto 

1 por ano   

Participação  de  grupos  de  pesquisa  com  
carta do coordenador projeto 

0,5 ano   

E) FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  10 pontos  

Cursos na Área de Saúde com carga horária 
entre 20 e 40 Horas 

0,5 pontos 
cada 

  

Cursos na Área de Saúde com carga horária > 
40 horas 

1 ponto cada   

Estágio não curricular comprovado 0,5 por 
semestre 

  

TOTAL  100 pontos  

 

Avaliador: ________________________________________ 

 
Data: ______/_______/________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO EM SAÚDE, AMBIENTE E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA, 
 
 

ANEXO II - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECOMENDADA PARA A PROVA DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
BEZERRA, Ítalla Maria Pinheiro et al. Velhas e novas formas de intervenção em saúde: os 
modelos assistenciais em análise. Saúde em debate, Rio de Janeiro, vol.35, n.89, p.197-206, 
2011. Disponível em: 
http://www.saudeemdebate.org.br/UserFiles_Padrao/File/SDv35n89.pdf.  
 
DE SOUZA MINAYO, M. C., de Assis, S. G., Deslandes, S. F., & de Souza, E. R. (2003). 
Possibilidades e dificuldades nas relações entre ciências sociais e epidemiologia. Ciencia e 
Saúde Coletiva, v.08, n.01, p.97-107, 2003. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v8n1/a08v08n1.pdf 
 
MOTA E, KERR LRFS. Medidas de ocorrência de doenças, agravos e óbitos. In: Almeida-Filho 

N, Barreto ML. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. p. 95-117.  

MEDRONHO, Roberto A.; BLOCH, Kátia Vergetti; LUIZ, Ronir Raggio;WERNECK, Guilherme 
Loureiro (Ed.). Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. Capítulos: 04 - Distribuição 
das doenças no espaço e no tempo e 29 - Sistemas de Informação em Saúde 
 
MENDES, Eugênio Vilaça. Capítulo 1 – As situações das condições de saúde e os sistemas de 
atenção à saúde. In: _____. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde, 2011. 549 p.: il. p. 25-59. Disponível em: 
http://new.paho.org/bra/apsredes/index.php?option=com_content&view=article  
 
PAIM, Jairnilson. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. Saúde  no 
Brasil 1 The Lancet, 2011. may, p.11-31. 
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor1.pdf.  
 
BUSS Paulo Marchiori; FILHO, Alberto Pellegrini. A Saúde e seus Determinantes Sociais 
PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, 2007. 

http://new.paho.org/bra/apsredes/index.php?option=com_content&view=article
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor1.pdf
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
MESTRADO EM SAÚDE, AMBIENTE E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA, 

 
ANEXO III - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Inscrição n°.: 
 
 
1) Dados pessoais: 
Nome 
Data nascimentoLocal 
NacionalidadeCPF 
RGÓrgão Expedidor UF 
 

2) Endereço residencial: 

Rua/Av.  
Nº 

 Complemento  Bairro  
Cidade  UF  CEP  
Email  Tel. residencial  
Celular  Tel. comercial  
 

3) Área de Concentração pretendida: 

(  )Socioantropologia, Política, Planejamento e Gestão em Saúde na Amazônia 
(  ) Epidemiologia das doenças infecciosas e crônicas não transmissíveis na Amazônia 
 
4) Documentos em anexo: (a ser checado pela secretaria do PPGSC) 
Proposta de estudo em três vias 
Documento de Identidade e CPF (cópias autenticadas) 
Declaração de quitação eleitoral ou comprovante (eleitores de Belém deverão apresentar o 
comprovante referente ao 2º turno) 
Comprovante de cumprimento das obrigações militares (quando couber) 
Diploma e/ou certificado do Curso de Graduação ou declaração de concludente (cópia 
autenticada) 
Histórico escolar do curso de graduação; 
Curriculum vitae em 3 (três vias) comprovado, modelo Lattes; 
Duas fotografias 3x4 atuais (colorida e recente); 
Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição; 
Procuração (com firma reconhecida) em caso de a inscrição ser feita por 
procurador (opcional). 
 

___________________, ____/____/2013.                   ________________________________ 

 
Local                                                                                                              Assinatura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO EM SAÚDE, AMBIENTE E SOCIEDADE NA AMAZÔNIA, 
 

 
 

ANEXO IV - CRITÉRIOS AVALIATIVOS DA PROVA ORAL E DA PROPOSTA DE ESTUDO  
 
Nome candidato: _________________________________________ No.. Inscrição: _________ 
 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE ESTUDO 
ITENS VALOR 

MÁXIMO 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
Problema de pesquisa claramente colocado 2  
Objetivo(s) compatíveis e factíveis 1  
Importância do estudo e contribuição para a área da Saúde 
Coletiva 

2  

Idéias explicitadas cotejadas em bibliografia 2  
Adequação e atualização bibliográfica ao tema 1  
Estrutura lógica no desenvolvimento do texto e Ortografia 2  

TOTAL 10  

Avaliador:______________________________________________ 
Data: ___/____/_____ 
 

AVALIAÇÃO DA PROVA ORAL 
ITENS VALOR 

MÁXIMO 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
Objetivos, motivos e expectativas do candidato em relação 
ao Mestrado 

2,5  

Domínio teórico do candidato sobre a apresentação da 
Proposta do Estudo 

2,5  

Experiências acadêmicas e profissionais do candidato e sua 
relação com a Proposta do Estudo 

2,5  

Tempo, disponibilidade e dedicação do candidato ao 
Mestrado 

2,5  

TOTAL 10  

 

Avaliador:______________________________________________ 
Data: ___/____/_____ 
 
Observações opcionais: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ANEXO V - COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
Dra. Marcieni Ataíde de Andrade 

Dra. Maria do Socorro C. B.O. Bastos 

Dr. Nelson Veiga Gonçalves 

Dr. Hilton Pereira da Silva 

Dr. Pedro Paulo Freire Piani 

 

 

 


