
 

 

EDITAL Nº 03/2015  

 

Edital de seleção de bolsista de Pós-Doutorado do 

Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES  

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado 

em Atenção Integral à Saúde (PPGAIS) da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) e 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), no uso 

de suas atribuições, torna público a abertura do processo de seleção de candidatos 

para 1 (uma) bolsa de estudos, em nível de Pós-Doutoramento, vinculada ao 

Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) de acordo com o estabelecido 

na Portaria CAPES nº 086, de 0-3/07/2013.  

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 Este processo seletivo é referente a 1 (uma) vaga de Pós-Doutorado com Bolsa do 

PNPD/CAPES para atuação no PPGAIS.  

 

1.2 A concessão da bolsa de Pós-Doutorado visa, primordialmente: 

a) Reforçar grupos e linhas de pesquisa do PPGAIS (descritos no anexo I deste 

edital); 

b) Promover a inserção de novos pesquisadores nos projetos desenvolvidos pelo 

programa de pós-graduação; 

 

1.3 A bolsa, no valor de R$ 4.100,00 mensais, será concedida pelo prazo mínimo 12 

meses, renováveis anualmente por até 60 meses, em casos permitidos de renovação 

anual, de acordo com a Portaria nº. 086, de 03 de julho de 2013 da CAPES e seus 

anexos.    

 

1.4 O início das atividades do bolsista selecionado, bem como a implementação da 

bolsa, dar-se-á no início do segundo semestre de 2015.   



 

 

1.5 Ficará a critério da Comissão de seleção de bolsista PNPD do PPGAIS o não 

preenchimento da vaga inicialmente definida. 

 

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
 
I – possuir título de doutor ou Ata de Defesa, quando da implementação da bolsa, 
obtido em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, recomendados pela CAPES e 
reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, 
este deverá ter sido revalidado conforme legislação nacional;  

II – possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 
currículo com histórico de registro de publicação de trabalhos científicos e tecnológicos 
de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 

III – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

IV - O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem 

vínculo empregatício (bolsa de 12 (doze) meses prorrogável até 60 (sessenta) meses); 

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício (bolsa de 12 (doze) 

meses prorrogável até 60 (sessenta) meses); 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa (bolsa de até 12 (doze) meses). 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço 

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. Professores 

substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso IV, sem prejuízo de 

suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-

Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social. 

§ 2º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso IV deverão apresentar 

comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o 

prazo de vigência da bolsa. 

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso IV não poderão realizar o 

estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício. 

  

 



 

 

3. INSCRIÇÃO DO CANDIDATO  

3.1 Local da Inscrição: 

 A inscrição deve ser realizada pessoalmente na secretaria do PPGAIS, localizada no 

Setor de Pós-Graduação da UNICRUZ ou no Departamento de Ciências da Vida 

(DCVida) da UNIJUI, conforme endereços abaixo: 

UNICRUZ - Universidade de Cruz Alta 

Campus Universitário Dr. Ulysses Guimarães  

Prédio da Pós-Graduação, subsolo da biblioteca “Visconde de Mauá” 

Secretaria de Pós-Graduação  

Rodovia Municipal Jacob Della Méa, Km 5.6 – Distrito Parada Benito 

98020-290 - Cruz Alta, RS.  

OU  

UNIJUÍ - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul  

Departamento de Ciências da Vida  

Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde  

Rua do Comércio, 3000 - Bairro Universitário 

98700-000 Ijuí – RS 

 

3.2 Documentação necessária para inscrição:  

a) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço;  

b) Curriculum Lattes atualizado, disponibilizado na Plataforma Lattes do CNPq, ou se 

estrangeiro, currículo com histórico de publicação de trabalhos científicos e 

tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme Anexo III da 

Portaria CAPES nº 086 de 03 de julho de 2013; 

c) Cópia do Diploma e do Histórico Escolar de Doutorado; 

d) Projeto de pesquisa (limite de 10 (dez) páginas), contendo: resumo, introdução, 

justificativa, objetivos, metodologia, cronograma, orçamento. O projeto entregue no ato 

da inscrição tem como finalidade ser objeto de avaliação no processo seletivo apenas, 

não necessariamente será o projeto vinculado à Bolsa PNPD. 

e) Carta de intenções; justificando as razões da escolha pelo PPGAIS e indicando a(s) 

linha(s) de pesquisa em que deseja atuar; 



 

 

f) Plano de trabalho (2) para o período mínimo de 12 meses da bolsa, contendo:  

I) Proposta de disciplina(s) nova(s) que poderá ministrar no PPGAIS, com justificativa;  

II) Indicativo de qual(quais) disciplina(s) poderá ministrar, dentre as disciplinas da 

grade curricular atual do PPGAIS (consulte o anexo I), com justificativa; 

III) Possíveis temáticas de orientação de discentes do programa e sua coerência com 

a(s) linha(s) de pesquisa do PPGAIS, com justificativa. 

 

g) Carta do possível orientador, contendo a assinatura e manifestação de interesse na 

orientação do candidato; 

h) Candidato docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício deve anexar 

comprovante de aprovação do afastamento pela sua instituição, quando da 

implementação da bolsa.   

i) O projeto entregue no ato da inscrição tem como finalidade ser objeto de avaliação 

no processo seletivo apenas, não necessariamente será o projeto vinculado à Bolsa 

PNPD. 

 

4. Critérios de seleção: 

Fase I (peso 10 pontos): Análise do projeto de pesquisa (classificatória)  

Nessa etapa o projeto de pesquisa do candidato será avaliado tendo em vista: a) a 

adequação ao modelo de projeto exigido no Edital; b) pertinência da investigação à 

área de concentração e vínculo com as linhas de pesquisa do PPGAIS, c) 

conhecimento e inovação da proposta, d) exequibilidade da proposta.  

Fase II (peso 50 pontos): Análise do Currículo do Candidato (classificatória) 

a) O currículo do Candidato, gerado na Plataforma Lattes, será avaliado com sistema 

de pontuação, considerando Planilha de pontuação conforme anexo II deste edital; 

b) O candidato com maior pontuação de acordo com o anexo II. Receberá 50 pontos e 

os demais terão pontuação proporcional. 

 

Fase III (peso 40 pontos): Apresentação do projeto de pesquisa (20 pontos), 

plano de trabalho (10 pontos) e entrevista (10 pontos) (classificatória):  



 

 

Nessa etapa o projeto de pesquisa do candidato será avaliado por uma banca 

examinadora tendo em vista:  

 

a) Pertinência da investigação à área de concentração e vínculo com as linhas de 

pesquisa do PPGAIS; 

b) Capacidade de arguição; 

c) Avaliação da proposta de plano trabalho, quanto ao potencial em contribuir com 

atividades de ensino e pesquisa do PPGAIS; 

d) O candidato terá de 25 a 30 minutos para apresentação do projeto de pesquisa 

e plano de trabalho. 

 

4.Cronograma 

Divulgação do Edital 17 de abril de 2015 

Prazo de inscrição 17 de abril a 12 de maio de 

2015 

Homologação das inscrições 13 de maio de 2015 

Prazo para recursos 14 de maio de 2015 

Resultado de recursos da Homologação das 

inscrições 

15 de maio de 2015 

PROCESSO SELETIVO Apresentação dos projetos 

(fase III) 

18 a 22 maio de 2015 

Divulgação do resultado preliminar 29 maio de 2015 

Prazo para recursos até 1 de junho de 2015  

Divulgação do resultado final 3 de junho de 2015 

Assinatura do termo de concessão de bolsa 4 a 8 de junho de 2015 

Inicio das atividades do bolsista Segundo semestre de 2015 

 

5. Atribuições do bolsista PNPD 

a) Dedicar-se às atividades do projeto de pesquisa vinculado a bolsa PNPD; 

b) Ministrar anualmente o mínimo de 4 créditos em disciplina (s) do PPGAIS; 

c) participar do seminário temático; 

d) Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do colegiado 

do PPGAIS, como requisito de renovação a cada 12 meses de bolsa; 

f) Encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da bolsa 

para avaliação do colegiado do PPGAIS; 



 

 

 

g) Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não  

observância das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 

circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 

fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação 

pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 

 

Além das informações constantes deste Edital, o candidato deve ter ciência da 

Portaria CAPES nº 086 de 03/07/2013, disponível em: 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes. 

 

                                        Cruz Alta, 15 de abril de  2015. 

 

     

Profª. Drª Roberta Cattaneo Horn  Profª. Drª Eva Teresinha de Oliveira Boff 

 Coordenadora do PPG Atenção          Coordenadora Adjunta do PPG 

Atenção Integral à Saúde e Presidente da          Integral à Saúde  

       Comissão de Bolsas PNPD     

 

 

http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes


 

 

 

 

ANEXO I Apresentação do PPGAIS: Informações relevantes ao candidato 

 

1. Apresentação 

    O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Atenção Integral à Saúde é 

um projeto interinstitucional com característica interdisciplinar, em associação ampla 

entre a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) 

e a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ). O Programa foi recomendado pela 

CAPES/MEC, em dezembro de 2013 e reconhecido pelo MEC, em setembro de 2014, 

para oferta de Mestrado Acadêmico, que teve início em maio de 2014. 

   O Programa dedica-se à pesquisa e à produção de conhecimento no campo da 

Saúde, com ênfase em duas linhas: Processos saúde-doença-cuidado e Processos 

químicos e biológicos em saúde. 

   O público-alvo do Programa proposto é composto por profissionais com formação 

superior na área de saúde e profissionais com formação em áreas afins (Química, 

Biologia e Física). 

 

2. Linhas de Pesquisa 

I. Processos saúde-doença-cuidado 

Investiga a atenção à saúde, nas diferentes fases do curso da vida. Estuda, de forma 

interdisciplinar, os aspectos epidemiológicos, assistenciais e educacionais em saúde, 

com foco na proteção, cuidado, reabilitação e na prevenção de riscos, agravos, 

intercorrências e modalidades terapêuticas em saúde. 

II. Processos químicos e biológicos em saúde 

Desenvolve pesquisa experimental e aplicada de forma interdisciplinar. Investiga e 

desenvolve biomarcadores por meio de estudos In vitro, com modelos animais e com 

seres humanos. Compreende a produção de conhecimentos científicos de forma a 

subsidiar e qualificar a atenção à saúde. 



 

 

3. Disciplinas 

Disciplinas 

Obrigatórias 
Seminário Temático: Abordagem Interdisciplinar em Saúde 
Políticas Públicas em Saúde  
Epidemiologia 
Educação em Saúde 
 

Eletivas – Linha 1 
Atenção Saúde Mental 
Reabilitação Físico-funcional das Doenças Crônicas Não-Transmssíveis 
Avaliação e Intervenção Nutricional em Indivíduos e Populações 
 
 Eletivas – Linha 2 
Bases Fisiológicas do Exercício Físico para Populações Especiais 
Ensaios Químicos e Biológicos Aplicados em Saúde 
Experimentação em Modelos Animais 
Biomarcadores Celulares e Moleculares das Populações 
 
 Eletivas – Linha 1 e 2 
Biomedicina Vascular: da homeostasia às doenças crônicas degenerativas 
Docência na Educação Superior 
Fisiopatologia das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

 

Disciplinas e Ementas  

Disciplinas obrigatórias 

Epidemiologia 

Carga Horária: 60   Créditos: 04 

Ementa: bases conceituais da epidemiologia e as aplicações da mesma no cotidiano 

dos serviços de saúde. Influência do universo social e cultural sobre as 

representações e práticas na área da saúde. Principais delineamentos da pesquisa 

epidemiológica, utilizando-se como exemplos estudos clássicos e identificando a 

aplicabilidade desses estudos para os serviços de saúde.  Aborda tópicos da 

bioestatística necessários para compreender as questões epidemiológicas que afetam 

a sociedade como um todo. 

 
Políticas Públicas em Saúde 

Carga Horária: 45     Créditos: 03 

Ementa: organização, funcionamento e modelos de gestão do Sistema Único de 

Saúde, analisando criticamente a relação entre os modelos de atenção à saúde 

predominantes com a evolução das políticas de saúde no Brasil. Conceitos e 



 

 

instrumentos do planejamento e programação em saúde na perspectiva de sua 

aplicação para o equacionamento e a resolução do conjunto de problemas relativos ao 

arranjo das práticas de cuidado da saúde e aos modelos assistenciais. Conceitos de 

saúde, processo saúde-doença e os modelos de atenção à saúde no contexto 

nacional e internacional; a evolução das políticas públicas de saúde no Brasil até a 

implementação do Sistema Único de Saúde; os princípios organizativos e doutrinários 

do SUS, as leis que regem a sua organização e financiamento; os níveis de atenção 

em saúde, a importância da Atenção Primária (Unidades Básicas de Saúde - UBS e 

Estratégia de Saúde da Família - ESF); as políticas de saúde para alguns grupos 

específicos (saúde da mulher e do homem, recém-nascido, criança, adolescente, 

adulto, idoso, vigilância em saúde, saúde mental). 

 

Educação em Saúde 

Carga Horária: 60  Créditos: 04 

Ementa: abordagem do papel do profissional da saúde enquanto educador, cuidador e 

promotor da saúde humana, considerando a diversidade cultural e social, a igualdade 

de direitos e de oportunidades reais de acesso a bens e serviços. Estuda a 

diversidade de situações que exigem ações de promoção e recuperação da saúde e 

de prevenção de agravos e doenças. Analisa as formas de mobilização e organização 

dos diversos grupos sociais, na luta em defesa de seus interesses coletivos, voltados 

para a melhoria de condições de vida, trabalho, educação, saúde e lazer, conforme 

princípios do SUS que consideram a integralidade da atenção como um direito coletivo 

e não como privilégios individuais.  

 

Seminário Temático: Abordagem Interdisciplinar em Saúde 

Carga horária: 45  Créditos: 03 

Ementa: estuda aspectos da atenção integral à saúde a partir de temáticas relevantes 

socialmente, propicia a vivência da prática interdisciplinar de modo a ampliar os 

conteúdos teóricos. As temáticas deverão ter como base a realidade local, regional, 

nacional e internacional, comprometidas no processo de cuidados integral a saúde, 

promovendo oportunidade para gerar hipóteses para possíveis projetos de pesquisa 

no sentido de transformar a realidade apresentada.  



 

 

 

Disciplinas eletivas - Linha 1 

 

Bases Fisiológicas do Exercício Físico para Populações Especiais 

Carga Horária: 45  Créditos: 03 

Ementa: respostas fisiológicas agudas e crônicas ao exercício físico, e fatores 

limitantes do desempenho físico, em populações com doenças crônicas não-

transmissíveis. Conhecimentos metodológicos sobre instrumentos e medidas como 

meio de avaliação individual e de grupos sociais específicos quanto ao diagnóstico de 

parâmetros da atividade motora e sua evolução diferencial com fatores intrínsecos e 

extrínsecos, bem como a aplicação dos princípios para a prescrição de exercícios 

físicos para populações saudáveis. Programas individualizados para sujeitos com 

características de risco diagnosticado à saúde, principalmente cardiovascular, e 

benefícios da prática da atividade física para essas pessoas. Influência do exercício na 

metabolização dos medicamentos e a influência dos medicamentos no desempenho e 

nas respostas fisiológicas do exercício. Interação entre fármacos e o exercício físico 

como um instrumento na prescrição de exercícios físicos qualificando o atendimento 

das necessidades da população em geral e portadores das mais variadas doenças 

crônico degenerativas.  

 

Reabilitação Físico-Funcional das Doenças Crônicas Não-transmissíveis 

Carga horária: 45  Créditos: 03 

Ementa: estratégias de prevenção e reabilitação para indivíduos com limitações físico-

funcionais relacionadas às doenças pulmonares, renais, cardiovasculares e 

neurológicas. 

 

Atenção à Saúde Mental 

Carga Horária: 30  Créditos: 02 

Ementa: aborda as bases neurobiológicas dos transtornos mentais, reconhecimento 

de transtornos mentais pelos profissionais da saúde na atenção primária, prevenção e 

tratamento.     

 

Avaliação e intervenção nutricional em indivíduos e populações 

Carga Horária: 30  Créditos: 02 



 

 

Ementa: principais métodos de avaliação do estado nutricional nos diferentes 

momentos do ciclo da vida e condições fisiológicas de indivíduos e populações. 

Planejamento e implementação de avaliações e intervenções nutricionais em ensaios 

clínicos e populacionais, enfatizando a importância de hábitos alimentares saudáveis 

como forma de promoção da saúde e prevenção de doenças.  

 

Disciplinas eletivas - Linha 2 

Biomarcadores celulares e moleculares das populações  

Carga horária: 45  Créditos: 03 

Ementa: versa sobre diversas áreas do conhecimento promovendo interações entre a 

Ciência Básica e a Ciência Aplicada, destacando o estudo de marcadores das funções 

orgânicas, tais como: marcadores de estresse oxidativo, da função renal e hepática, 

do sistema imune, dos processos inflamatórios, do sistema de coagulação, 

relacionando-as com as grandes enfermidades e doenças crônico-degenerativas.   

 

Ensaios Químicos e Biológicos Aplicados em Saúde 

Carga Horária: 45  Créditos: 03 

Ementa: conceitos e técnicas de cálculos e preparo de soluções; Noções de 

segurança em laboratórios de ensaios químicos e biológicos; Métodos de 

amostragem; Validação de metodologia analítica e estatística básica aplicada; 

Introdução aos métodos analíticos; Métodos clássicos de análise; Métodos 

espectrométricos de análise: absorção atômica e molecular; Métodos de separação: 

Cromatografia líquida de alta eficiência e eletroforese capilar. Normas de utilização de 

animais e do biotério; Equipamentos e materiais de uso rotineiro no laboratório de 

experimentação animal; Vias de administração e coleta de fluidos em animais de 

laboratório; Modelos experimentais de doenças. Ensaios de toxicidade in vivo e in 

vitro.  

 

Experimentação em modelos animais  

Carga Horária: 45  Créditos: 03 

Ementa: enfatiza o estudo em Animais de laboratório; Ética e Biossegurança em 

experimentação animal; Legislação e aspectos relacionados; Biotérios de criação e 

experimentação; Nutrição e alimentação; Padronização genética, camundongos 

mutantes e geneticamente modificados; Modelos de doenças humanas; Modelos em 

imunologia, genética e fisiologia; Outros modelos animais; Bem-estar animal; Patologia 

do animal de laboratório e influência na experimentação; Padronização microbiológica; 



 

 

Verificação do estado de saúde e prevenção de doenças; A segurança no trabalho 

com animais infectados; Riscos sanitários para o investigador/manipulador; Métodos 

de anestesia e analgesia. Seleção do agente anestésico; Procedimentos 

experimentais básicos; Face pós-experimental: Eutanásia; Modelos alternativos in 

vitro. 

 
Disciplinas eletivas - Linhas 1 e 2 

Biomedicina vascular: da homeostasia às doenças crônicas degenerativas.  

Carga horária: 45  Créditos: 03 

Ementa: aborda aspectos da fisiologia e fisiopatologia vascular, ressaltando a função 

e disfunção do endotélio, compreendendo a interface imunológica, metabólica, 

bioquímica, citológico, inflamatórias e do balanço redox aplicados ao entendimento 

dos processos degenerativos das bases das doenças crônicas degenerativas, 

perfazendo a ponte para a realização da atenção integral a saúde. 

 
Fisiopatologia das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis  

Carga Horária: 45  Créditos: 03 

Ementa 

Discute mecanismos das doenças crônicas não transmissíveis com ênfase nas 

doenças cardiovasculares, pulmonares metabólicas, nefrológicas e oncológicas. 

 

Docência na Educação Superior  

Carga horária: 45  Créditos: 03 

Ementa: reflete filosoficamente acerca de alguns dos principais temas recorrentes da 

educação, incluindo suas condições de possibilidade, seus processos e finalidades, a 

fim de subsidiar teórica e criticamente a atuação na docência superior e a inserção em 

processos de formação humana em geral.  

 

Atividades orientadas:  

Seminário de Pesquisa  

Carga Horária: 60  Créditos: 4 

Ementa: articula os projetos de pesquisa dos discentes do Programa, com foco na 

atenção integral à saúde, como forma de socialização, reflexão e aprimoramento das 

pesquisas.  



 

 

 

4. Grupos de pesquisa vinculados ao Programa: 

Grupo de Pesquisa em Atenção à Saúde 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6564679112950739  

 

Grupo Multidisciplinar de Saúde 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1355078844524178  

 

Grupo de Pesquisa em Fisiologia – GPeF  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2240049752647125  

 

Grupo de Pesquisa CIÊNCIA 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7842742619077888  

 

Grupo de Pesquisa em Envelhecimento Humano - GERON 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8620864458134250  

 

Grupo de Estudos em Fisiologia e Reabilitação  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4848763173751468  

 

Grupo Interdepartamental de Pesquisa Sobre Educação em Ciências – GIPEC 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9366135183514870 

 

Grupo Interdisciplinar de Estudos do Envelhecimento Humano (GIEEH) 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0828471902730315 
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http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9366135183514870
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0828471902730315


 

 

 

5. Corpo docente permanente do PPGAIS e possíveis orientadores 

Carine Cristina Callegaro     
ccallegaro84@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/2397275314121643 
 
Eliane Roseli Winkelmann          
elianew@unijui.edu.br             
http://lattes.cnpq.br/9972212126180165  
 
Eva Teresinha de Oliveira Boff 

evaboff@unijui.edu.br 

http://lattes.cnpq.br/2030857590136290  

 

Eniva Miladi Fernandes Stumm 

eniva@unijui.edu.br 

http://lattes.cnpq.br/6324085186499342 

  
Evelise Moraes Berlezi 
evelise@unijui.edu.br 
http://lattes.cnpq.br/8373298120143786 
 
Janaina Coser 

coser@unicruz.edu.br; 

http://lattes.cnpq.br/1643949172355654 

 
Janice de Fatima Pavan Zanella 
janicezanella@yahoo.com.br 
http://lattes.cnpq.br/2470330330007790 
 
Jonatas Zeni Klafke 
jonzeni@hotmail.com 
http://lattes.cnpq.br/5553784237288517 
 
Ligia Beatriz Bento Franz 
ligiafra@unijui.edu.br 
http://lattes.cnpq.br/7967146155959284 
 
Mirna Stela Ludwig 
ludwig@unijui.edu.br 
http://lattes.cnpq.br/2511633395598835 
 
Paulo Ricardo Nazario Viecili 
vieciliprn@uol.com.br 
http://lattes.cnpq.br/1109358211515934 
 
Roberta Cattaneo Horn 
rcattaneo@unicruz.edu.br 
http://lattes.cnpq.br/4282856921907832 
 
Solange Beatriz Billig Garces 

http://lattes.cnpq.br/2397275314121643
http://lattes.cnpq.br/9972212126180165
mailto:evaboff@unijui.edu.br
http://lattes.cnpq.br/2030857590136290
mailto:eniva@unijui.edu.br
http://lattes.cnpq.br/6324085186499342
http://lattes.cnpq.br/8373298120143786
mailto:coser@unicruz.edu.br
http://lattes.cnpq.br/1643949172355654
http://lattes.cnpq.br/2470330330007790
http://lattes.cnpq.br/5553784237288517
http://lattes.cnpq.br/7967146155959284
http://lattes.cnpq.br/2511633395598835
http://lattes.cnpq.br/1109358211515934
http://lattes.cnpq.br/4282856921907832


 

 

sgarces@unicruz.edu.br 
http://lattes.cnpq.br/9299928216605398 
 
Thiago Gomes Heck 
thiago.heck@unijui.edu.br 
http://lattes.cnpq.br/1807845200526002 
 
 

 

http://lattes.cnpq.br/9299928216605398
http://lattes.cnpq.br/1807845200526002


 

 

Anexo II – Planilha de pontuação a ser preenchida de acordo com o Currículo Lattes. 

 

PONTUAÇÃO 

POR ITEM

SEÇÃO/ITEM PONTOS
2012 2013 2014 2015 pontuação por item

Artigos completos publicados em periódico com Qualis A1 10 0

Artigos completos publicados em periódico com Qualis A2 8,5 0

Artigos completos publicados em periódico com Qualis B1 7 0

Artigos completos publicados em periódico com Qualis B2 5,5 0

Artigos completos publicados em periódico com Qualis B3 4 0

Artigos completos publicados em periódico com Qualis B4 2,5 0

Artigos completos publicados em periódico com Qualis B5 1 0

Artigos sem qualis ou submetidos 0,5 0

Livro (Autor) publicados ou em editoração (aceito) 10 0

Livro (organizador) publicados ou em editoração (aceito) 5 0

Capitulo de livro publicado ou em editoração (aceito) 3 0

Trabalho publicado em anais de evento internacional ( pontua-se até 2 trabalhos por ano) 0,5 0

Trabalho publicado em anais de evento local, regional e nacional ( pontua-se até 2 trabalhos por ano) 0,3 0

Avaliador de trabalhos científicos em eventos acadêmicos ( pontua-se até 2 eventos por ano) 0,2 0

Revisor de periódico (pontua-se até 2 pareceres por ano) 0,3 0

Bancas de Trabalho de conclusão de curso ( pontua-se até 2 bancas por ano) 0,1 0

Bancas de Dissertação de Mestrado 0,2 0

Palestrante em eventos acadêmicos ou cursos de formação (pontua-se Até 2 palestras  por ano) 0,2 0

Bancas de Tese de Doutorado 0,4 0

Experiência docente (pontua-se até 2 disciplinas de 4 créditos por ano) 0,2 0

Projetos aprovados em financiamento externo como proponente 7 0

0

Pontuação currículo Lattes  (2012 - 2015)

Indique nos espaços em amarelo o número de itens que consta no seu 

currículo (por exemplo: coloque 1 se tiver publicado 1 artigo B1, 2 se tiver 

publicado 2 artigos B1...)  PREENCHER SOMENTE OS ESPAÇOES EM 

AMARELO

TOTAL  


