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EDITAL DE SELEÇÃO 

TURMA 2014 

 

 

A Coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (MSM) da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), no uso de suas atribuições, declara aberta as inscrições para o processo de seleção da 
Turma de 2014 para o ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, tendo como 
público alvo os portadores de diploma de graduação, brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, de acordo com critérios 
descritos a seguir: 

 

1. DAS VAGAS 

 

1.1 Serão oferecidas 11 vagas para mestrado, definidas segundo as linhas de pesquisa e disponibilidade dos respectivos 
professores orientadores, conforme disposto nos Anexos 1 e 2 deste edital. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições estarão abertas de 16/05/2014 a 14/06/2014. 

 

2.1 Procedimentos para inscrição: o candidato deverá preencher a ficha de inscrição online disponível em 
http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41010055. No momento do preenchimento, o candidato deverá, 
obrigatoriamente, fazer a opção pela linha de pesquisa para a qual seu anteprojeto de pesquisa esteja vinculado. Esta será a 
linha de pesquisa na qual o candidato irá concorrer a uma vaga. Em seguida, o candidato deverá encaminhar a documentação 
exigida (seção 3 deste edital) para a secretaria do MSM, por uma das seguintes formas: 

2.1.1 Pessoalmente: entrega da documentação requerida em envelope lacrado e identificado, na Secretaria do MSM, 
localizada no CCS/UFSC, bloco H, piso térreo, nos horários de 08h00min as 12h00min e de 13h00min as 15h00min. Não será 
feita a conferência de documentos no momento da entrega. É de responsabilidade do candidato se certificar de que 
todos os documentos necessários para a inscrição estejam no envelope. 

2.1.2 Por via postal: enviar a documentação via SEDEX para o endereço que consta no cabeçalho deste edital, com data de 
postagem até 14/06/2014, impreterivelmente. 

2.2 Não será aceita, em hipótese alguma, a entrega de envelopes fora das datas e horários estipulados para a inscrição. 

2.3 Não será permitido complementar a documentação após a data final de inscrição. 

2.4 Não serão aceitas inscrições condicionais. 

2.5 Considerando o caráter público do curso, os candidatos estão isentos do pagamento de taxa de inscrição. 

2.6 A documentação da inscrição será conferida e homologada pela Comissão de Seleção. As inscrições homologadas e não 
homologadas serão divulgadas no mural do Departamento de Saúde Pública do CCS/UFSC e na página do MSM no dia 
16/06/2014. 
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3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1 Cópia impressa da ficha de inscrição online. 

3.2 Uma foto 3x4 datada de no máximo seis meses antes da data de inscrição. 

3.3 Ficha de pontuação curricular devidamente preenchida (Anexo 3) e documentos comprobatórios dos itens pontuados 
colocados na mesma ordem que citados na ficha. Não serão considerados currículos apresentados em modelo ou forma 
diversos do indicado neste edital. 

3.4 Anteprojeto de Trabalho de Conclusão de Curso, conforme roteiro provido neste edital (Anexo 4). O tema deverá estar 
vinculado à linha de pesquisa do docente orientador, definida no formulário online. 

3.5 Cópia autenticada do diploma de graduação ou certificado de colação de grau de curso de graduação, obtido em Instituição 
de Ensino Superior devidamente reconhecida pelo MEC. Candidatos brasileiros formados no exterior deverão apresentar 
documentação que comprove que o diploma obtido foi validado por instituição brasileira reconhecida pelo MEC. 

3.6 Cópias autenticadas da cédula de identidade (RG) e do CPF. Se estrangeiro, cópia do visto de permanência. 

3.7 Comprovação de proficiência na Língua Inglesa expedido pela UFSC ou por outra universidade/instituição de ensino 
pública, emitido nos últimos dois anos a partir da publicação deste edital, ou aprovação no TOEFL, nos últimos dois anos, com 
mínimo de 180 pontos. Informações sobre o exame de proficiência em Língua Inglesa da UFSC poderão ser obtidas em 
http://www.proficienciadlle.com/. 

3.8 Os candidatos que encaminharem os documentos por via postal (SEDEX), com data de postagem no dia 14/06/2014, 
deverão enviar cópias por e-mail até às 12h00min do mesmo dia para o endereço mpsm@contato.ufsc.br, colocando como 
assunto do e-mail “documentação para seleção MSM 2014”, dos seguintes documentos: 

- Ante-projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, nos formatos doc, docx ou pdf. 

- Diploma de graduação ou certificado de colação de grau de curso de graduação, nos formatos jpg, jpeg, ou pdf. 

Obs: Para efeito da exigência do item 3.8, o envio dos documentos por e-mail não isenta o candidato da necessidade de envio 
dos mesmos por via postal. Exceções não serão concedidas. 

 

4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

 

4.1 Primeira etapa – habilitação do anteprojeto, por linha de pesquisa (etapa eliminatória). Nesta etapa não há a 
necessidade da presença dos candidatos. 

4.1.1 O anteprojeto de pesquisa será verificado por três docentes da linha de pesquisa escolhida pelo candidato no momento da 
inscrição, quanto à aderência a linha pretendida. 

4.1.2 Serão considerados habilitados os anteprojetos que estiverem em consonância com a linha de pesquisa escolhida, 
observadas as descrições das linhas disponibilizadas no Anexo 1. 

4.1.3 O resultado da habilitação dos anteprojetos de pesquisa será divulgado no mural do Departamento de Saúde Pública do 
CCS/UFSC e na página do MSM no dia 23/06/2014. 

4.2 Segunda etapa – prova de conhecimentos em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (etapa eliminatória). Será 
realizada no dia 30/06/2014, das 14h00min às 16h00min em local a ser divulgado no mural do Departamento de Saúde Pública 
do CCS/UFSC e na página do MSM. 

4.2.1 Somente participarão da prova de conhecimentos os candidatos cujos anteprojetos de pesquisa foram considerados 
habilitados na etapa anterior. 

4.2.2 A prova constará de 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, com apenas uma alternativa correta de 
resposta. 
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4.2.3 Serão atribuídas notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 7,0 (sete). 

4.2.4 O candidato deverá transcrever as respostas da prova para o cartão-resposta entregue pela Comissão de Seleção. Este 
cartão será o único documento válido para a correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento, rasura ou qualquer dano causado pelo candidato. 

4.2.5 Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, a troca ou empréstimo de 
materiais, a consulta a material bibliográfico, o porte e utilização de tablets, notebooks, netbooks, aparelhos celulares ou 
similares, relógios, livros, artigos, apostilas, anotações, impressos, ou de qualquer outro material de consulta, sendo excluído 
do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação. 

4.2.6 Durante a prova será permitido o uso de caneta esferográfica azul ou preta, lápis ou lapiseira e borracha. 

4.2.7 O ingresso na prova de conhecimentos se dará mediante a apresentação de documento válido de identificação com foto 
(RG, CNH, RNE, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Registro Profissional com foto). 

4.2.8 Não será permitida a entrada do candidato, em nenhuma hipótese e sob nenhuma circunstância, após o início da prova de 
conhecimentos. 

4.2.9 A bibliografia referente ao conteúdo da prova de conhecimentos consta do Anexo 5 deste edital. 

4.2.10 O resultado da prova de conhecimentos será divulgado no mural do Departamento de Saúde Pública do CCS/UFSC e na 
página do MSM no dia 01/07/2014. 

4.3 Terceira etapa – avaliação do anteprojeto, por linha de pesquisa (etapa eliminatória). Nesta etapa não há a 
necessidade da presença dos candidatos. 

4.3.1 Somente serão avaliados os anteprojetos de pesquisa de candidatos aprovados na prova de conhecimentos. 

4.3.2 O anteprojeto será avaliado por três docentes de cada linha de pesquisa que irão atribuir, individualmente, nota de 0,0 
(zero) a 10,0 (dez). Os docentes analisarão os anteprojetos com base nos quesitos estabelecidos no Anexo 4. 

4.3.3 A nota final do anteprojeto de cada candidato será a média aritmética simples das notas atribuídas individualmente pelos 
docentes, em suas respectivas linhas de pesquisa. 

4.3.4 Serão considerados aprovados os anteprojetos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

4.3.5 O resultado da avaliação do anteprojeto de pesquisa será divulgado no mural do Departamento de Saúde Pública do 
CCS/UFSC e na página do MSM no dia 07/07/2014. 

4.4 Quarta etapa – análise do Curriculum Vitae (etapa classificatória) e cálculo da nota final. Nesta etapa não há a 
necessidade da presença dos candidatos. 

4.4.1 A análise do Curriculum Vitae dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos será realizada pela Comissão de 
Seleção, por meio da contagem de pontos da ficha de pontuação curricular entregue no momento da inscrição, conforme o 
estabelecido no Anexo 3. 

4.4.2 O resultado obtido na análise da ficha de pontuação curricular será convertido em nota de 7,0 (sete) a 10,0 (dez), a partir 
da obtenção de 0,1 (zero vírgula um) ponto. 

4.4.3 Salienta-se que é de responsabilidade do candidato o preenchimento correto da ficha de pontuação curricular, cuja 
pertinência para cada atividade será avaliada e referendada ou corrigida pela Comissão de Seleção. 

4.4.4 As cópias dos documentos comprobatórios referentes apenas ao registrado na ficha de pontuação curricular deverão ser 
ordenadas e numeradas sequencialmente, conforme itens do Anexo 3. Na ficha de pontuação curricular deverá estar registrado 
o número correspondente a cada documento, para verificação pela Comissão de Seleção. 

4.4.5 O resultado da contagem dos pontos da ficha de pontuação curricular será divulgado no mural do Departamento de Saúde 
Pública do CCS/UFSC e na página do MSM no dia 09/07/2014. 

4.4.6 Serão desclassificados os candidatos que não apresentarem o currículo conforme esta instrução. 
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5. DOS RESULTADOS 

 

5.1 A nota final do candidato será a média aritmética simples obtida das notas da segunda, terceira e quarta etapas do processo 
de seleção. 

5.2 O resultado final, após análise dos recursos, quando for o caso, com as notas finais e classificação dos candidatos 
aprovados por linha de pesquisa será divulgado no mural do Departamento de Saúde Pública do CCS/UFSC e na página do 
MSM no dia 11/07/2014, a partir das 17 horas. 

 

6. DA AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E REMANEJAMENTO DE VAGAS  

 

6.1 Critérios de aprovação e classificação: 

6.1.1 O candidato que obtiver nota final mínima de 7,0 (sete) será considerado aprovado. 

6.1.2 Os candidatos aprovados serão classificados para ingresso no curso, no ano de 2014, em ordem decrescente da nota final 
obtida, seguindo a distribuição de vagas por professor orientador e respectivas linhas de pesquisa constantes dos Anexos 1 e 2 
deste edital. 

6.1.3 Em caso de desistência será convidado a ocupar a vaga o candidato subsequente, conforme classificação na respectiva 
linha de pesquisa, em um período de até 01 (um) mês após o início do primeiro semestre letivo. 

6.1.4 O curso se reserva o direito de não preencher todas as vagas quando os critérios para aprovação e/ou classificação dos 
candidatos não forem satisfeitos. 

6.2 Critérios de desempate: 

6.2.1 Ser especialista em Saúde Pública, Saúde Coletiva ou Saúde da Família, conforme anotado na ficha de pontuação 
curricular. 

6.2.2 Anos trabalhados em serviços públicos de saúde mental, conforme anotado na ficha de pontuação curricular. 

6.2.3 Anos trabalhados em serviços públicos de saúde, conforme anotado na ficha de pontuação curricular. 

6.2.4 Ser docente do Departamento de Saúde Pública ou dos Cursos de Enfermagem, Medicina ou Psicologia da UFSC. 

6.2.5 Ser docente da UFSC. 

6.2.6 Candidato com maior pontuação obtida em publicações científicas. 

6.2.7 Candidato com maior idade. 

6.3 Remanejamento de candidatos aprovados: 

6.3.1 Caso algum orientador não tenha preenchido sua(s) vaga(s), poderá haver remanejamento de candidato(s) aprovado(s) e 
não classificado para matrícula em sua linha de pesquisa. 

6.3.2 O remanejamento previsto no item 6.3.1 terá como critérios, além da aprovação do candidato: 

- Classificação geral pela nota final do candidato; 

- Alinhamento do anteprojeto de pesquisa com temas ligados ao trabalho do professor orientador, a seu critério. 
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7. DOS RECURSOS 

 

7.1 Nas diversas etapas do Processo Seletivo, os candidatos deverão interpor seus recursos por escrito e com firma 
reconhecida, entregues pessoalmente ou por procurador devidamente autorizado por procuração pública na Secretaria do 
MSM, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da divulgação dos resultados de cada etapa. 

7.2 A Comissão de Seleção terá prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da interposição do recurso, para analisar, julgar 
e comunicar a decisão ao candidato ou ao seu procurador, em documento escrito. O candidato ou seu procurador deverá retirar 
o documento escrito da decisão pessoalmente na Secretaria dos Programas de Pós Graduação do CCS – andar térreo do bloco 
H – CCS/UFSC, após este período. 

7.3 Não serão aceitas quaisquer outras formas de comunicação para fins de recurso aos resultados de qualquer etapa do 
presente Processo Seletivo. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

Data Atividade 

16/05/2014 a 14/06/2014 Abertura do edital e período de inscrição 

14/06/2014 Data máxima para envio da documentação de inscrição por via postal (SEDEX) 

16/06/2014 Divulgação das inscrições homologadas pela Comissão de Seleção 

23/06/2014 Divulgação do resultado da habilitação do anteprojeto de pesquisa 

24/06/2014 Período de interposição de recurso para o resultado da habilitação do anteprojeto 

30/06/2014 Realização da prova de conhecimentos em Saúde Mental e Atenção Psicossocial 

01/07/2014 Divulgação do resultado da prova de conhecimentos em Saúde Mental 

02/07/2014 Período de interposição de recurso para o resultado da prova de conhecimentos 

07/07/2014 Divulgação do resultado da avaliação dos anteprojetos de pesquisa 

08/07/2014 Período de interposição de recurso para o resultado da avaliação do anteprojeto 

09/07/2014 Divulgação do resultado dos pontos do Curriculum Vitae (CV) 

10/07/2014 Período de interposição de recurso para o resultado da pontuação do CV 

11/07/2014 Divulgação do resultado final e classificação dos candidatos por linha de pesquisa 

04 a 06/08/2014 Período de matrícula dos candidatos classificados 

 

9. DA MATRÍCULA 

 

9.1 Os candidatos aprovados e classificados de acordo com a distribuição de vagas de cada professor orientador e respectivas 
linhas de pesquisa, bem como os candidatos remanejamentos, quando for o caso, deverão realizar matrícula pessoalmente ou 
por procurador devidamente autorizado por procuração pública entre os dias 04 e 06/08/2014. 

9.2 Local de matrícula: Secretaria dos Programas de Pós Graduação do CCS – andar térreo do bloco H – CCS/UFSC, das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 15h00min. 

9.3 No momento da matrícula o candidato aprovado e classificado deverá apresentar carta de liberação da instituição em que 
tenha vínculo empregatício para frequentar o curso. Em caso de candidato sem vínculo empregatício será exigido documento 
em que este se declare em condição de frequentar o curso nos horários estabelecidos para as atividades de ensino durante o 
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período de duração do curso, que é de 2 (dois) anos. Para os dois primeiros semestres a previsão de frequência é nas quintas e 
sextas feiras em horário integral. 

9.4 O curso é gratuito e não possui cota de bolsas de estudo. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 Todos os resultados deste processo seletivo serão divulgados por documentos afixados no mural do Departamento de 
Saúde Pública, situado no 1º andar do CCS/UFSC e na página eletrônica www.mpsm.ufsc.br. 

10.2 Os candidatos não aprovados no processo seletivo poderão retirar os documentos comprobatórios referentes à ficha de 
pontuação curricular na Secretaria dos Programas de Pós Graduação do CCS no período de 11/08/2014 a 15/08/2014, das 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 15h00min. Após este período, os documentos que não forem retirados serão 
descartados. 

10.3 As informações sobre início das aulas, grade curricular e outras pertinentes ao início do curso deverão ser acompanhadas 
pela página do MSM no link www.mpsm.ufsc.br 

10.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Mestrado Profissional em Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial de 2014. 

10.5 Este processo seletivo e os seus candidatos ficam subordinados a Resolução 05/CUn/2010 disponível no endereço 
eletrônico http://prpg.ufsc.br/files/2010/07/Resolucao-05-CUn-2010.pdf e ao Regimento do MSM. 

 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Prof. Fabrício Augusto Menegon (Presidente) 
Profa. Fátima Büchele (Membro) 

Profa. Rachel Schlindwein Zanini (Membro) 
Prof. Douglas Francisco Kovaleski (Suplente) 

 
 
 

Florianópolis, 15 de maio de 2014. 
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ANEXO 1 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA – SELEÇÃO 2014 

 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 1 

ATENÇÃO E REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL  
 
O objeto é o conjunto de políticas, gestão e intervenções incidentes nos dispositivos constituintes do sistema de saúde, com 
vistas à promoção da saúde mental e à prevenção de patologia psíquica, e ao cuidado e à reabilitação psicossocial. 
 
Linhas de Pesquisa: 

 
1A – Políticas, Sistemas, Programas e Serviços de Saúde Mental 
Estudos sobre planejamento, desenvolvimento e avaliação de políticas, sistemas, programas e serviços de saúde mental, com 
ênfase na rede de serviços substitutivos aos modelos tradicionais de saúde mental, com ênfase em aspectos históricos, sociais, 
filosóficos e culturais. Inclui estudos sobre desinstitucionalização, matriciamento, gestão, planejamento e avaliação, 
medicalização, ética, controle social e movimentos sociais. 
 
Professores: Douglas Kovaleski, Ricardo Uvinha, Sérgio Freitas, Walter Oliveira. 

 
1B – Trabalho e Saúde Mental 
Estudos sobre o processo saúde-doença na população trabalhadora; ergonomia; relações entre a atividade de trabalho, os meios 
de produção e a saúde dos trabalhadores; análise dos modelos de intervenção em saúde do trabalhador; gestão, planejamento e 
avaliação de serviços de saúde do trabalhador. 
 
Professores: Douglas Kovaleski, Fabrício Menegon, Lúcio Botelho, Sérgio Freitas. 
 
1C – Promoção e Reabilitação Psicossocial 
Estudos sobre os modelos teóricos e práticas de intervenção, particularizando a promoção e a reabilitação psicossocial, e as 
relações destes com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental: modelos sócio históricos, intervenções comunitárias, 
trabalho e renda, clínica psicossocial, terapêutica e projetos terapêuticos, medicalização, estudos com grupos; redes sociais e 
apoio familiar, projetos de humanização e aplicações da arte à atenção psicossocial; aplicadas no contexto das redes de atenção 
psicossocial e outros dispositivos setoriais e intersetoriais afins. 
 
Professores: Magda do Canto Zurba, Ricardo Uvinha, Sandra Caponi, Walter Oliveira. 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 2 
USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS 

 
O objeto é o uso e abuso das substâncias em suas amplas dimensões – biológica, social, antropológica, histórica, assistencial e 
clínica, entre outras. 
 
Linha de Pesquisa: 
 
2A – Modelos, Políticas, Programas e Serviços para o Cuidado de Usuários de Álcool e Outras Drogas 
Estudos sobre os modelos teóricos e as práticas de avaliação, intervenção, bem como as políticas, a organização de serviços e 
os processos institucionais de trabalho no âmbito da atenção psicossocial, privilegiando a promoção, a proteção e a reabilitação 
do usuário de álcool e outras drogas. 
 
Professores: Daniela Ribeiro Schneider, Fátima Büchele, Lúcio Botelho, Rachel Schlindwein Zanini. 
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ANEXO 2 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS POR PROFESSOR ORIENTADOR – SELEÇÃO 2014 

 

 

NOME DO PROFESSOR LINHA DE 
PESQUISA 

NÚMERO DE 
VAGAS 

Daniela Ribeiro Schneider 2A 1 
Douglas Francisco Kovaleski 1A, 1B 1 
Fabrício Augusto Menegon 1B 1 
Fátima Büchele 2A 1 
Lúcio José Botelho 1B, 2A 1 
Magda do Canto Zurba   1C 1 
Rachel Schlindwein Zanini 2A 1 
Ricardo Ricci Uvinha 1A, 1C 1 
Sandra Noemi Cucurulo Caponi 1C 1 
Sérgio Fernando Torres de Freitas 1A, 1B 1 
Walter Ferreira de Oliveira 1A, 1C 1 
TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS  11 
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ANEXO 3 
FICHA DE PONTUAÇÃO CURRICULAR – SELEÇÃO 2014 

 
Imprimir e preencher esta ficha, anexando os documentos comprobatórios. Os documentos DEVERÃO SER 
ORDENADOS E NUMERADOS, conforme a numeração da ficha. 
 
OBS: Para fins de critério de desempate na seleção, o candidato pode anexar documentos relativos a um 
determinado item, além da pontuação máxima a ser atingida. 
 
 
NOME DO CANDIDATO:  _____________________________________________________________________ 
 

Itens considerados Pontuação 
possível 

Nr. do 
documento 

Pontuação atingida 
(reservado para preenchimento pela 

Comissão de Seleção) 
1 - Atividade profissional na área da saúde    (máximo 3,0) 
1.1 Em saúde mental, atuando em função de 
gerência, coordenação, supervisão ou equivalente 

0,6/ano   

1.2 Em saúde mental, atuando em função clínica 0,4/ano   

1.3 Em saúde pública, atuando em função de 
gerência, coordenação, supervisão ou equivalente 

0,3/ano   

1.4 Em outras áreas da saúde  0,2/ano   
1.5 Em outras áreas  0,1/ano   
2 – Formação acadêmica    (máximo 3,0) 
2.1 Mestrado em Saúde Pública, Saúde Coletiva / 
Epidemiologia / Medicina Preventiva ou Saúde 
na Comunidade  

2,5   

2,2 Mestrado em outras áreas da Saúde  2,2   
2.3. Mestrado em outras áreas  2,0   
2.4 Residência com concentração em saúde 
mental ou afim  

2,0   

2.5. Especialização em Saúde Mental  1,8   
2.6 Especialização em Saúde Pública, Saúde 
Coletiva ou Saúde da Família  

1,5   

2.7. Outras especializações afins  1,0   
2.8 Bolsa de Iniciação científica  0,2/semestre   
2.9. Curso de aperfeiçoamento e habilitação 
(mínimo 80 h)  

0,5   

2.10. Realização de disciplina em Curso de Pós-
Graduação da área da saúde, Strictu-Sensu  

0,2   

2.11. Realização de disciplina em Curso de Pós-
Graduação Strictu-Sensu  

0,1   

2.12. Curso de atualização (mínimo de 08 horas)  0,1   
3 – Atividades ligadas a ensino e pesquisa    (máximo 1,0) 
3.1. Magistério em nível superior  0,6/ano   
3.2. Ensino não regular  0,1/ano   
3.3. Participação como membro em banca 
examinadora ou em seleção em concurso público  

0,1   

3.4. Parecerista em periódico científico  0,1/semestre   
3.5. Assessoria e Consultoria na área da Saúde 
Pública  

0,2/semestre   
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Itens considerados Pontuação 
possível 

Nr. do 
documento 

Pontuação atingida 
(reservado para preenchimento pela 

Comissão de Seleção) 
3.6. Orientação de trabalho científico:     
- monografia de especialização  0,1   
- bolsa de iniciação científica  0,1   
- trabalho de conclusão de curso de graduação 0,1   
3.7. Participação em projeto de pesquisa como 
pesquisador  

0,2   

3.8. Membro de grupo de pesquisa  0,2/semestre   
4. Publicações e Trabalhos científicos 
apresentados  

  Máximo 2,0 

4.1 Autoria ou Co-autoria de:     
        - Livro 1,0   
        - Capítulo de livro 0,5   
        - Trabalho publicado em periódicos Qualis 
A1, A2 ou B1 

0,5   

        - Trabalho publicado em periódico Qualis 
B2 a B5 

0,4   

       - Trabalho publicado em periódicos Qualis C 
ou não indexado 

0,3   

       - Manual ou Relatório de pesquisa 
apresentado a órgão público  

0,2   

4.2. Participação em evento técnico-científico 
como membro de comissão organizadora ou 
científica 

0,2   

4.3 Trabalho completo publicado em anais de 
evento científico 

0,3   

4.4 Resumo publicado em anais de evento 
científico 

0,2   

5. Outras atividades    Máximo 1,0 
5.1. Coordenação de Projeto de Extensão 
Universitária 

0,5   

5.2. Participação em projeto de extensão 
universitária 

0,1   

5.3. Invento ou adaptação tecnológica  0,3   
5.4. Aprovação em concurso público  0,2   
5.5. Estágio em Instituição Internacional ou 
Nacional na área de Saúde Pública 

0,1/semestre   

TOTAL DE PONTOS (SOMATÓRIA)  
 
DECLARO estar submetendo, junto com esta ficha de pontuação curricular, os documentos ordenados e numerados 
de acordo com a ordenação e numeração desta ficha. 
 
 

Florianópolis, ____/____/2014. 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do candidato 
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ANEXO 4 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO – SELEÇÃO 2014 

 

O anteprojeto, cujo tema deverá estar adequado às linhas de pesquisa do Mestrado Profissional em Saúde 
Mental e Atenção Psicossocial, deverá conter no máximo 10 páginas, incluindo capa e referências 
bibliográficas. Utilizar fonte Arial tamanho 12 e espaço entre linhas de 1,5. 

Os itens mínimos do anteprojeto são:  

1. Capa: deverá constar o título do anteprojeto, o nome do candidato e a linha de pesquisa na qual 
pretende atuar. 

2. Título 

3. Introdução/Justificativa – contextualização sobre a temática e relevância da proposição de pesquisa, 
além de adequação a linha de pesquisa pleiteada. 

4. Objetivos geral e específicos. 

5. Metodologia – definindo de maneira preliminar o que pretende fazer e de que forma. 

6. Referências Bibliográficas – em normas ABNT 
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ANEXO 5 
 

BIBLIOGRAFIA INDICADA PARA PROVA DE CONHECIMENTOS E M SAÚDE MENTAL E 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – SELEÇÃO 2014 

 

1. AMARANTE, PDC. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. 

 

2. CAMPOS, GWS; MINAYO, MCS; AKERMAN, M; DRUMOND JÚNIOR, M; CARVALHO, YM 
(orgs.) Tratado de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Fiocruz/Hucitec, 2006. Capítulo 16. 

 

3. EDWARDS, G.; MARSHALL, J.; COOK, C. H. O tratamento do alcoolismo: um guia para 
profissionais da saúde. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. Caps. 4, 6, 9 e 13. 

 

4. GIOVANELLA, L. et al (org.) Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. 
Capítulo 1. 

 

LEGISLAÇÃO:  

Lei 8.080/90 – disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

 

Lei 8.142/90 – disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 

 

Lei 10.216/01 – disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm 

 

Lei 10.708/03 – disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.708.htm 

 

Lei 11.705/08 – disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11705.htm 

 

Portaria nº 2.077 MS/GM de 31 de outubro de 2003 – disponível em 
http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislacao/arquivo/Portaria_2077_de_31_10_2003.pdf 

 

Portaria nº 3.088 MS/GM de 23 de dezembro de 2011 – disponível em 
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Portaria%20do%20Ministerio%20da%20Saude%20GM
%20N%203088%202011%202702.pdf 

 


