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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM 

SAÚDE 

 

 

EDITAL Nº. 01/2017 - SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA NACIONAL 

DE PÓS-DOUTORADO/CAPES  

 

A Coordenação do Programa de Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 

(PACCS), da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense, torna pública, pelo presente Edital, a abertura do Processo Seletivo para o 

Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES, para o preenchimento de uma 

vaga, regulamentado pela Portaria CAPES nº. 086/2013. O pesquisador selecionado 

deverá atuar junto ao PACCS/UFF na área de concentração Complexidade do Cuidado 

em Enfermagem e Saúde, no âmbito da linha de pesquisa O Cuidado em seu Contexto 

Sociocultural. 

 

1–INSCRIÇÃO  

1.1 – A inscrição se realizará na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, situada no 6º andar da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

na Rua Dr. Celestino, 74 Centro, Niterói-RJ, CEP: 24.020-091, nos dias úteis, no 

período 16 e 17 de janeiro de 2017 das 10h00min (dez) às 16h00min (dezesseis) horas, 

pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante a apresentação de instrumento 

de mandato.  

1.2 – A inscrição poderá ser realizada por correspondência via SEDEX 10, desde que 

recebida até a data de encerramento das inscrições. A responsabilidade da 

correspondência é única e exclusivamente do candidato.   

a) O candidato que se inscrever por correspondência deverá, obrigatoriamente, 

comunicar ao Programa por e-mail: paccs@enf.uff.br, não configurando esta 

comunicação como inscrição. 

 

1.3 – As inscrições por correspondência serão verificadas quando do seu recebimento 

pela Banca Examinadora no que se refere ao cumprimento dos requisitos para a sua 

aceitação, conforme itens 2 e 3 deste Edital.  

1.4 – São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a 

documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou 

complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer título.  
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2 – REQUISITOS DO CANDIDATO  

2.1 – Possuir Graduação em Enfermagem ou Graduação em áreas afins das linhas de 

pesquisa do programa. 

 

2.2 – Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos 

avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 

instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Colegiado do PPGCCS/UFF.  

 

2.3 – Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se 

estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos 

científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme 

anexo do Programa Nacional de Pós-doutorado/PNPD, conforme anexo da Portaria 

CAPES nº 086/2013, 

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

 

2.4 – Não ser aposentado ou estar em situação equiparada.  

 

2.5 – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades:  

 

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

b) ser estrangeiro, residente no exterior,  

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

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, 

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

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura. 

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem 

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

Graduação.  

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do item 2.5 deverão apresentar 

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

prazo de vigência da bolsa.  

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do item 2.5 não poderão realizar o 

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

 

3 – DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PARA INSCRIÇÃO 

3.1 – Ficha de inscrição devidamente preenchida, na forma do Anexo II.  

 

3.2 – Cópias autenticadas de Carteira de Identidade, CPF, ou passaporte, no caso de 

candidato estrangeiro.   

 

3.3 – 01 (uma) foto 3x4, recente.  

 

3.4 – Cópia de diplomas: de graduação em enfermagem ou graduação em áreas afins ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde e do Doutorado, 

devidamente autenticada, ou cópia de documento que comprove a conclusão dos 

referidos cursos, devidamente autenticada. 
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3.5 – Declaração da instituição empregadora autorizando integralmente o afastamento 

das atividades profissionais durante a vigência do estágio pós-doutorado ou declaração 

pessoal de que não possui vínculo empregatício.  

 

3.6 – Caso seja beneficiário de bolsa de agência de fomento ou similar para a realização 

do estágio pós-doutorado, documentação comprobatória expedida pela instituição em 

questão.  

 

3.7 – Curriculum Vitae, impresso a partir da plataforma do currículo Lattes/CNPq, 

atualizado, dos últimos cinco anos (2012 a 2016), em uma via, encadernadas 

separadamente.  

a) A apresentação do Curriculum Vitae em outro modelo que não atenda às exigências 

contidas, não será aceita.  

 

3.8 – Se estrangeiro, currículo preenchido conforme anexo de Portaria CAPES nº. 

086/2013.  

 

3.9 – Cópias dos comprovantes da produção científica dos últimos cinco anos (2012 a 

2016).  

 

3.10 – Plano de trabalho, incluindo a proposta de pesquisa e de ensino, com referências 

e cronograma detalhado, articulado à área de concentração e a uma das linhas de 

pesquisa do Programa, e à temática do docente supervisor, conforme anexo II. Redigido 

em até 12 (doze laudas), digitado com espaço entre linha de 1,5 (um, meio) cm, fonte 

Times New Roman 12 (doze), apenas no anverso das folhas, em uma via, encadernada 

separadamente. 

 

4 – SELEÇÃO  

4.1 – O processo de seleção será constituído pela avaliação do Curriculum Vitae  

plano de trabalho 

• A avaliação do Curriculum Vitae será centrada nos artigos publicados nos 

últimos cinco anos, em periódicos indexados, classificados no Qualis/Capes na área de 

Enfermagem ou de formação do candidato de B1 ou acima; e na temática do plano de 

trabalho do estágio pós-doutoral. Os artigos aceitos para publicação, considerando os 

critérios mencionados (Qualis/Enfermagem B1 e acima), serão pontuados, desde que 

devidamente comprovados. FATOR DE IMPACTOSOMENTE PARA 

ESTRANGEIROS > OU IGUAL 0,2. 

• Na avaliação do plano de trabalho será considerado o domínio da temática; 

relevância para as Ciências do Cuidado em Saúde e Enfermagem; coerência entre a área 

de concentração do Programa, à linha de pesquisa do Programa e à temática do docente 

supervisor; viabilidade de execução do projeto. O plano de trabalho será avaliado pela 

exeqüibilidade em consonância com as atividades a serem desenvolvidas no PPGCCS 

da EEAAC da UFF.  

• Será pontuada uma nota de 0 a 10, para o currículo e para o plano de trabalho, o 

resultado é será a média final entre as duas notas. 
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4.2 – O candidato que preencher os requisitos necessários e obtiver a maior pontuação 

final no processo seletivo, atribuída pela banca examinadora, será indicado para receber 

a bolsa PNPD da CAPES.  

 

4.3 – Eventuais empates serão resolvidos, sucessivamente, pela maior nota:  

• Curriculum Vitae;  

• Plano de trabalho;  

 

• – A nota mínima para aprovação é 7,0 (sete);  

 

• – A vaga será ocupada pelo candidato aprovado e classificado com maior nota. 

 

4.7 – Se persistir o empate, será nomeado o candidato de maior idade.  

 

4.8 – A avaliação será realizada por uma Banca Examinadora, designada pelo Colegiado 

do Programa, formada por três docentes do Programa, sendo que um dos membros 

deverá ser indicado pelo candidato como tutor ou seu representante 

 

4.9 – O resultado final será divulgado exclusivamente no quadro de avisos da Secretaria 

do Programa no dia 19 de janeiro de 2017. 

 

5 – OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA  

5.1 – Dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa, ensino, grupo de pesquisa, e 

outras atividades previstas no plano de trabalho durante a vigência da bolsa. 

 

5.2 – Entregar os documentos necessários para a implementação da bolsa, dentro do 

prazo estabelecido. 

 

5.3 - Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa 

de  

Pós-Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o  

encerramento da respectiva bolsa. 

 

5.4 – Cumprir todas as obrigações estabelecidas pelo regulamento do Programa 

Nacional de Pós-Doutorado CAPES, Portaria CAPES nº. 086/2013. 

a) O não cumprimento das obrigações pode acarretar a perda da bolsa.  

 

6 – PERÍODO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO PÓS-

DOUTORAL  

6.1 – A bolsa terá duração de até 12 (doze) meses, respeitando o caput dos artigos 13 e 

14 da Portaria CAPES nº. 086/2013. 

6.2 – A bolsa poderá ser cancelada pela CAPES ou pelo PPGCCS a qualquer tempo por 

infringência à disposição do Regulamento disposto na Portaria CAPES nº. 086/2013, 

ficando o bolsista obrigado a ressarcir o investimento feito indevidamente em seu favor, 

de acordo com a legislação federal vigente, e impossibilitado de receber benefícios por 
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parte da CAPES pelo período de até cinco (5) anos, contados do conhecimento do fato, 

sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais.  

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e 

condições estabelecidas na Portaria CAPES nº. 086/2013, neste edital e seus respectivos 

anexos.  

 

7.2 – A supervisão das atividades do bolsista será desenvolvida por um dos docentes 

mencionados no Anexo I, em primeira instância, e, em segunda instância, pela 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em 

Saúde/EEAAC/UFF.  

 

7.3 – O supervisor deve pertencer ao quadro docente do Curso do doutorado do PACCS,  

ter  estágio de pós-doutorado concluído e produção compatível com a função. 

 

7.4 – Os candidatos não classificados deverão retirar os seus documentos entre 30 

(trinta) e 60  

(sessenta) dias da divulgação do Resultado Final. Após este período, toda a 

documentação será descartada.  

 

7.5 – Não será fornecido qualquer tipo de declaração ao candidato referente ao presente 

edital.  

 

7.6 – Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa.  

 

7.7 – Este Edital foi aprovado em reunião do Colegiado do Programa, em 13 de 

dezembro de 2016. 

 

7.8 – Outras informações: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências do 

Cuidado em Saúde, telefone (21) 2629-9484 ou no e-mail: paccs@enf.uff.br. 

  

Niterói - RJ, 29 de novembro de 2016. 

 

 

Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Beatriz G. R Oliveira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
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ANEXO I - DIRETRIZES PARA O PROJETO DE PESQUISA  

1 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DO PROGRAMA 

 

1.1—A complexidade do cuidado em enfermagem e saúde 

Ementa: Abordagem epistemológica e ética do cuidado na perspectiva interdisciplinar e 

transdisciplinar.  A complexidade na produção de conhecimento e tecnologias do cuidado, 

transformação e inovação do conhecimento em enfermagem e saúde. 

 

2– LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA 

 

2.1- O Cuidado em seu Contexto Sociocultural  

Ementa: Planejamento e gestão do cuidado nas instituições, ensino e suas interfaces.  Os grupos 

humanos na saúde no contexto cultural, psicossocial e epidemiológico. Promoção da saúde e 

prevenção de doenças.  

 

 

Docente 

Supervisor 
Grupo de 

Pesquisa 
Método Temática E-mail 

Selma Petra 

Chaves Sá  

NEFE –  

Núcleo de 

Fundamentos 

de 

Enfermagem 

Abordagem 

qualitativa. 

Representações 

sociais. 

Saúde do Idoso 
selmapetrasa@ig.com.br 

ou spetra@ig.com.br  

Valdecyr 

Herdy Alves 

Maternidade: 

saúde da 

mulher e da 

criança 

Abordagem 

Qualitativa 
Saúde Materno 

Infantil 
herdyalves@yahoo.com.br  

Claudia 

Mara de 

Melo 

Tavares 

Núcleo de 

Pesquisa: 

Ensino, 

Criatividade e 

Cuidado em 

Saúde e 

Enfermagem 

Sociopoética 
Saúde mental e 

ensino 
claudiamarauff@gmail.com  

Ana Lúcia 

Abrahão 

NUPGES - 

Núcleo de 

Estudos e 

Pesquisa em 

Gestão e 

Trabalho em 

Saúde 

Processos de 

investigação que 

empregam dinâmicas 

da Pesquisa Ação, 

Pesquisa Intervenção e 

Pesquisa Interferência, 

aplicando a narrativa, 

a cartografia e a 

análise institucional 

(socioclínica) como 

inspiração na 

construção dos 

arranjos 

metodológicos. 

Cuidado e 

Trabalho em 

Saúde. 

Micropolítica e 

coletivos de 

produção. 

Instituições e 

processos de 

trabalho em 

saúde. Saúde 

da Família e 

atenção básica. 

abrahaoana@gmail.com  
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ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 


