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1. INSCRIÇÕES  
 

1.1 Condições para inscrição:  
 
1.1.1 Todo candidato deve ser vinculado e comprovar vinculação ao INPES conforme anexo A.  
1.1.2 Titulação mínima do candidato até a data da matrícula  
Mestrado: Conclusão do curso de Graduação *  
Doutorado: Conclusão do curso de Mestrado até a data da matrícula* 

  

* Os títulos deverão ser validados pelos órgãos competentes em território nacional  
 

1.1.3 Cada candidato deverá apresentar um projeto de pesquisa voltado para uma das seguintes 
áreas de concentração e linhas de pesquisa:  
 
Área de concentração 1 - Saúde Coletiva  
 
Linhas de pesquisa:  
1) Educação em saúde, avaliação de programas e serviços.  
2) Epidemiologia populacional e molecular  

 
Área de concentração 2 – Mecanismos e aspectos clínicos das doenças  
Linhas de pesquisa:  
 
1) Clínica, diagnóstico e terapêutica das doenças.  
2) Mecanismos e aspectos clínicos das doenças  
 
1.1.4 Durante na inscrição o candidato deverá indicar um orientador em potencial de acordo 
com vagas disponíveis  
 

1.1.5 Cada candidato só poderá concorrer a uma única vaga. Candidatos com mais de uma 

inscrição serão automaticamente desclassificados. 
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1.2 Procedimentos para inscrição:  
 

1.2.1 Preenchimento eletrônico e envio ficha de inscrição (Anexo A), disponibilizada no sítio 
eletrônico https://forms.gle/hfu4MNbEWiusWys88  

 

1.2.2 Pagamento da Taxa de Inscrição para cada no edital, através de depósito bancário em:  

Banco do Brasil S.A(BB), Agência: 5778-9, Conta Corrente: 16791-6, Favorecido: Instituto de 
Pesquisa e Extensão em Saúde Pública - INPES, referente ao valor de R$ 180,00 (cento e oitenta 
reais. O comprovante de pagamento deve ser anexado junto aos documentos, no ato da inscrição.  

 

1.3 Período de divulgação e de inscrição:  
 

1.3.1 O presente edital ficará disponível para conhecimento público, via mídia eletrônica e 
impressa, por um período mínimo de trinta (30) dias o prazo descrito no item 5.2 DOS 
PRAZOS. As inscrições estarão abertas no período descrito no item 5.2 DOS PRAZOS e serão 
realizadas on line.  

 

1.4 Documentos necessários para a inscrição:  

Ficha de inscrição submetida eletronicamente (Anexo B).  

1.4.1 Scaner do certificado de Proficiência em Língua Inglesa, emitido por entidade certificada 
pelo Ministério da Educação (verificar subitem 3.4.3). Alternativamente, os candidatos podem 
preencher o termo de Compromisso de Realização de Exame de Proficiência em Língua 
Estrangeira (Inglês) (ANEXO D).  

1.4.2 Scaner de cédula de identidade (RG) e CPF  

1.4.3 Scaner do título de eleitor e comprovante de votação na última eleição.  

1.4.4 Scaner do comprovante do pagamento da taxa de inscrição.  

1.4.5 Scaner do diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso de graduação.  

1.4.6 Para o Doutorado Scaner do diploma de Mestrado ou declaração de conclusão do mestrado. 
Para o Mestrado Scaner do diploma de Graduação ou declaração de conclusão do curso de 
graduação.  

 

Importante: Os documentos dos itens 1.4.1 a 1.4.7 devem ser scaneados em um único PDF na 
ordem  

  

https://forms.gle/hfu4MNbEWiusWys88
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1.4.7 Comprovação de estar formalmente vinculados ao INPES  

1.4.8 PDF do Currículo Lattes atualizado. 

 A organização dos documentos comprobatórios que pontuam no presente edital deverá seguir 

a ordem de citação do Currículo Lattes. Candidatos que apresentarem currículo PDF e/ou sem 

a documentação comprobatória citada no Currículo Lattes em PDF na ordem de aparecimento 

serão eliminação do processo seletivo. Para artigos aceitos, mas ainda não publicados, deverá 

ser anexada além da carta de aceite, a última versão na íntegra do referido artigo. Não incluir no 

documento junto aos comprobatórios do currículo os documentos relacionados acima (item 

1.4.1 ao 1.4.7). 

1.4.10 Termo de compromisso impressos e assinados pelo candidato (Anexo C) dirigidos à 
comissão de seleção do INPES, assegurando a disponibilidade de tempo para a conclusão do 
curso em quatro anos (atividades contemplando cumprimento dos créditos necessários, 
realização da pesquisa, defesa da tese e entrega da versão final), para o doutorado e de dois 
anos para o mestrado.  

1.4.11 Projeto de pesquisa na área de interesse de atuação do aluno considerando o orientador 

em potencial, a área de concentração e linha de pesquisa do PPGCS (a informação do orientador 

em potencial, da área de concentração e linha de pesquisa é obrigatória no projeto), conforme 

modelo apresentado no Anexo D desse edital , disponibilizado no sítio eletrônico 

www.inpesba.com.br. 
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1.5 Considerações Gerais Sobre as inscrições  
 
1.5.1 O envio da documentação dentro do prazo é de responsabilidade do candidato. A falta de 
qualquer documento citada no subitem 1.4, bem como documentação incompleta ou em 
desacordo com o estabelecido no referido subitem, acarretará em eliminação do candidato.  
 
1.5.2 Efetivada a inscrição, não serão permitidas alterações nos documentos entregues.  
 
1.5.3 Os documentos que forem postados ou entregues após a data descrita no item 5.2 DOS 
PRAZOS serão, automaticamente, desconsiderados e isso acarretará a eliminação do candidato.  
 
1.5.4 Após a divulgação do resultado do processo seletivo, os documentos enviados dos 
candidatos não aprovados ou eliminados serão deletados no prazo de 30 dias.  
 
1.5.5 Não será permitida a realização de inscrição condicional.  
 
1.5.6 Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição.  
 

1.5.7 A inscrição do candidato no processo de seleção implicará a aceitação plena das normas 

estabelecidas no presente edital e legislação em vigor. 
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2. SISTEMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

2.1 Quadro do Sistema de Avaliação 
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3. DAS PROVAS  
 
3.1 Primeira Etapa/Fase I  
 
3.1.1 Avaliação documental  
Candidato que não apresentar condições ou documentação que comprovem as exigências do 
presente edital serão eliminados.  
 
3.1.2 Análise do Projeto de Pesquisa (etapa somente eliminatória). 
  
Etapa somente eliminatória e baseada nos critérios apontados na ficha de avaliação no item 3.1.2.1 

A avaliação do projeto se contempla somente a avaliação escrita do projeto. O projeto apresentado a uma 
determinada área de concentração e linha de pesquisa precisa ter objetivos e metodologia vinculados às 
mesmas. A informação do orientador em potencial, da área de concentração e linha de pesquisa é 
obrigatória no projeto, conforme modelo. A não observação desta orientação implicará na 
desclassificação do candidato junto ao processo seletivo deste edital. A banca examinadora será 
constituída pela comissão de seleção composta por professores indicados pelo INPES. O candidato deverá 
obter 70% da pontuação total de seu projeto e provas para ter seu currículo avaliado. O projeto de 
pesquisa deverá ser redigido conforme modelo apresentado no ANEXO D desse edital, tanto no que diz 
respeito a formatação quanto aos itens/tópicos necessários. O candidato deverá encaminhar em PDF um 
único arquivo do projeto de pesquisa. A nota do projeto será a nota de consenso dos membros da 
banca.  
 

3.1.3 Resultado da Primeira Etapa/Fase I 
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Ficha de Avaliação do Projeto 
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3.2 Segunda Etapa/Fase II  

 

3.2.1 Análise Curricular  

Será de caráter classificatório e baseada nos critérios apontados na ficha de avaliação no item 
3.2.2. Esta fase será eliminatória somente se os currículos não se apresentarem com a devida 
comprovação na ordem correta. 

3.2.2 Ficha de Análise Curricular 

 

*Só serão aceitos com os devidos documentos comprobatórios. Serão considerados os artigos científicos 
publicados em revistas indexadas, nacionais e internacionais, que estejam relacionados no sistema Qualis 
de avaliação de periódicos científicos para a Área Interdisciplinar (sítio eletrônico: www.capes.gov.br/), de 
acordo com o Qualis da CAPES interdisciplinar. Caso a revista não esteja ranqueada na área interdisciplinar, 
será atribuído o maior Qualis (das áreas da saúde). Caso o artigo não tenha classificação no sistema Qualis, 
será verificado no site da revista, se a mesma é indexada na Scielo Brasil, caso afirmativo, o artigo será 
considerado B1. Artigos não relacionados no sistema Qualis ou na Scielo Brasil, terão classificação C. Não 
serão considerados como artigo, publicações em suplementos, produtos resultantes de congressos ou 
outros eventos. Os artigos aceitos para publicação deverão ser comprovados através da carta de aceite da 
revista e da versão na íntegra do artigo.  

Artigos publicados nas revistas abaixo:  

Lecturas Educación Física y Deportes  
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires  
Não serão pontuadas.  
** Só serão aceitos com os devidos documentos comprobatórios.  
*** Especializações reconhecidas pelo Ministério da Educação e concluídas até a data da avaliação 
curricular (mínimo de 360 horas).  
**** Só serão aceitas como iniciação científicas se as mesmas forem comprovadas através de certificado 

da instituição de ensino. 
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3.3.3 Datas  

 

O resultado da fase II será divulgado nas datas como descrito no item 5.2 DOS PRAZOS. O prazo 
para recurso será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia do resultado.  

3.4 Considerações Gerais Sobre as Provas:  

3.4.1 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para qualquer uma das etapas do processo 

seletivo. 
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4. DAS VAGAS  

 

4.1 Disposições das vagas de MINTER 

Nome do Professor Número de Vagas para Minter 

Andréa M. E. B. Lima Martins 1 

Carla Silvana de Oliveira e Silva 1 

Cristina Andrade Sampaio 1 

Desirée Sant’Ana Haikal 1 

Jõao Felício Rodrigues Neto 1 

João Marcus Oliveira Andrade 1 

Luiz Fernando de Rezende 1 

Marcelo Perim Baldo 1 

Marcos Flávio S. V. D’Angelo 1 

Mariléia Chaves Andrade 1 

Marise Fagundes Silveira 1 

Sérgio Henrique Sousa Santos 1 

Total de Vagas 3 
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4.2 Disposições das vagas de Dinter 

Nome do Professor Número de Vagas para Dinter 

Andréa M. E. B. Lima Martins 1 

Carla Silvana de Oliveira e Silva 1 

Cristina Andrade Sampaio 1 

Desirée Sant’Ana Haikal 1 

Jõao Felício Rodrigues Neto 1 

João Marcus Oliveira Andrade 1 

Luiz Fernando de Rezende 1 

Marcelo Perim Baldo 1 

Marcos Flávio S. V. D’Angelo 1 

Mariléia Chaves Andrade 1 

Marise Fagundes Silveira 1 

Sérgio Henrique Sousa Santos 1 

Total de Vagas 3 
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4.3 Considerações Gerais Sobre as Vagas  

 

4.3.1 As Vagas serão oferecidas conforme disponibilidade dos orientadores como descrito nos 
quadros específicos. É importante ressaltar que em hipótese alguma os candidatos poderão 
pleitear vagas remanescentes de outro orientador.  

 

4.3.2 A composição final da lista dos aprovados será definida conforme a disponibilidade de vagas 
por cada orientador e pela classificação final dos candidatos, em ordem decrescente, de acordo 
com a pontuação obtida na avaliação do currículo Lattes.  

 

4.3.3 O preenchimento das vagas está condicionado à disponibilidade de vagas por cada 
orientador, ao desempenho do candidato e critérios estabelecidos em cada etapa de avaliação e 
da seleção referidas no subitem 2.1.  

 

5. DOS RECURSOS E PRAZOS  

 

5.1 Considerações Gerais dos Recursos  

 

5.1.1 Os recursos poderão ser interpostos somente pelo candidato ou seu procurador, desde que 
informe o número da identidade do candidato e seu número de inscrição.  

 

5.1.2 Admitir-se-á um único recurso relativo a cada etapa, para cada candidato.  

 

5.1.3 É preservada no presente edital a interposição de recursos após cada uma das etapas.  

 

5.1.4 Os recursos referidos, devidamente fundamentados, deverão ser protocolados diretamente 
na secretaria do INPES, mediante recibo constando data, horário e número de protocolo.  

 

5.1.5 O item prazos definirá todos os prazos do presente edital.  

 

5.1.6 A banca responderá aos recursos até 24 horas após o encerramento do prazo de 
interposição do recurso.  

 

5.1.7 Caberá ao candidato ou ao seu procurador comparecer à secretaria do INPES para receber 
a resposta ao recurso interposto, a qual ficará à disposição do interessado, por um período 
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máximo de 15 (quinze) dias, observada a data limite para resposta. Após esse prazo, se o 
candidato ou seu procurador não retirar o documento, ele será destruído.  

 

5.1.8 Não serão respondidos os possíveis recursos que forem enviados à secretaria do INPES por 

meio dos correios, internet ou outro meio que não seja o citado no subitem anterior. 

5.1.9 Serão rejeitados preliminarmente os recursos que não estiverem devidamente 

fundamentados, ou, ainda, aqueles a que se der entrada fora do prazo improrrogável, previsto 

para cada recurso, nos subitens prazos.  

5.1.10 Os recursos serão apreciados por uma comissão diferente da que proferir a primeira 
decisão.  

5.1.11 Os prazos para entrada dos recursos é de 5 (CINCO) dias úteis após cada etapa. 
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5.2 DOS PRAZOS 

 

Data Evento 

20/08/2020 DIVULGAÇÃO DO EDITAL 

28/08/2020 DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO 

03/09/2020 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO ETAPA I 

3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ATÉ 08/09/2020 RECURSO DE PROVAS 

08/09/2020 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO ETAPA II 

3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ATÉ 11/09/2020 RECURSO ETAPA II 

12/09/2020 RESULTADO FINAL 

14/09/2020 MATRÍCULA 

 

6. RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

  

6.1.1 Para a classificação final será considerada apenas a Avaliação do Currículo Lattes  

 

6.1.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente e serão considerados aprovados 
os que se situarem dentro do limite de vagas fornecidas por cada orientador em potencial. É 
importante ressaltar que em hipótese alguma os candidatos poderão pleitear vagas 
remanescentes de outro orientador.  

 

6.1.3 Em caso de empate será selecionado o candidato que obtiver a maior nota na avaliação do 
projeto de pesquisa e a maior idade, respectivamente.  

 

6.1.4 Os resultados fase I serão divulgados nos sítios eletrônicos <www.inpesba.com.br> nas datas 
como descrito no item 5.2 DOS PRAZOS. 
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6.1.5 O resultado final do processo de seleção, antes da eventual interposição de recursos, será 
divulgado nos sítios eletrônicos < www.inpesba.com.br>  nas datas como descrito no item 5.2 DOS 
PRAZOS.  

 

6.1.6 O resultado final do processo de seleção, após análise de recursos, será divulgado nos sítios 
eletrônicos < www.inpesba.com.br> na data como descrito no item 5.2 DOS PRAZOS  

 

6.1.7 Após o período de matrícula, eventuais vagas surgidas em função da desistência de 

candidatos aprovados serão ocupadas por candidatos classificados além do limite de vagas de 

acordo com a disponibilidade de cada orientador, seguindo-se a ordem de classificação. 

  

http://www.inpesba.com.br/
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MATRÍCULA  

 

7.1.1 A matrícula dos candidatos classificados obedecerá à legislação que rege a matéria e será 
feita nas datas como descrito no item 5.2 DOS PRAZOS o horário da matrícula deverá ser agendado 
na secretaria do INPES de 08h às 11:30h e das 14h às 17:30h, dentro do prazo estabelecido, 
através dos telefones (77) 3025-7944 / 98816-5936 

 

7.1.2 A matrícula será efetuada na secretaria do PPGCS, no Hospital Universitário Clemente de 
Faria, da Universidade Estadual de Montes Claros, em Montes Claros, Minas Gerais, Brasil.  

 

7.1.3 O processo de matrícula poderá ser realizado pelo próprio candidato ou por seu 
representante, através de procuração.  

 

7.1.4 No ato da matrícula, o candidato deverá trazer os documentos escaneados e os originais 
para conferência:  

 
a) Requerimento em formulário de matrícula próprio, fornecido nos sítios eletrônicos 
www.inpesba.com.br ou obtido na própria secretaria do programa, devidamente preenchido. 
  
b) Histórico escolar relativa ao curso de graduação.  

 

c) Diploma da graduação. 
 

d) Histórico escolar relativa ao curso de Mestrado (para candidatos do doutorado). 
 

e) Diploma do mestrado (para candidatos do doutorado). 

 
f) Prova de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino.  

 
g) Prova de quitação com as obrigações eleitorais. 

 
h) Cadastro de pessoa física – CPF.  

 
i) Certidão de nascimento ou de casamento.  
 

j) Comprovante de residência atualizado.  

 

 

7.1.5 Ao efetuar a matrícula, o candidato estará aceitando o cumprimento das normas 
regimentais e estatutárias da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes.  
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7.1.6 Não é permitida a matrícula simultânea do aluno em mais de um curso da Unimontes, em 
qualquer modalidade e nível.  

 

7.1.7 A aprovação do candidato não implica em compromisso de bolsa por nenhuma das partes. 

 

8. NORMAS DISCIPLINARES  

 

8.1.1 A comissão de seleção do INPES, terá amplos poderes para orientação, realização e 
fiscalização dos trabalhos do processo seletivo.  

 

8.1.2 O candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentando 
contra a disciplina ou desacatando a quem quer que esteja investido de autoridade para 
supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar as avaliações, será excluído do processo seletivo.  

 

8.1.3 Além da exclusão do processo seletivo, o candidato, tratado nos termos do item anterior, 
estará sujeito a outras penas, levando-se em conta a gravidade da ocorrência e os danos materiais 
e/ou pessoais que houver causado.  

 

8.1.4 Será eliminado, em qualquer época (mesmo depois de matriculado), o candidato que houver 

realizado o processo seletivo com utilização de documento ou informações falsas ou outros meios 

ilícitos, devidamente comprovados. 
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9. DAS AULAS 

9.1.1 As disciplinas já realizadas até o momento serão realizadas de forma EAD (digital gravada). 

9.1.2 Dois momentos de cada disciplina terão quer ser monitorada pelo INPES, podendo ser feita 

na sede do INPES, em uma sala preparada para este momento, ou o aluno poderá assistir as aulas 

de através da plataforma Zoom, e será gravada pelo INPES para acompanhamento e fiscalização. 

9.1.3 O aluno terá até o dia 30/09/2020 para assistir as aulas das disciplinas já realizadas. 

9.1.4 Disciplinas já realizadas: 

DISCIPLINA C/H PROFESSOR 

Bioética 30h/a João Felício 

Projetos de Pesquisas Interdisciplinares 
em Saúde (Módulo1 e 2) 

45h/a João Marcus 

Desirée Haikal 

Metodologia Científica 45h/a João Marcus 

Carla Silvana 

Epidemiologia (Módulo 1) 60h/a Andréa Martins 

Marcelo Baldo 

Pesquisa Qualitativa (Módulo1) 30h/a Cristina 

Sampaio 

 

9.1.5 As aulas das disciplinas poderão ser oferecidas de forma EAD remota, ou podem ser de 

forma presencial. 
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

10.1.1 A coordenação do INPES, em conjunto com a Unimontes, no uso de sua autonomia didática, 
pedagógica e administrativa, acolherá os candidatos classificados neste processo seletivo, 
devidamente matriculado, podendo, no decorrer do período de integralização do curso, modificar 
currículos, ampliar ou restringir tempos de duração.  

 

10.1.2 Em nenhuma hipótese serão concedidas cópias, vistas, nova correção ou revisões das 
avaliações ou do projeto ou da entrevista. As avaliações ficarão disponíveis na secretaria do INPES 
para consultas visando a possíveis requerimentos de recursos.  

 

10.1.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo INPES. 

 

10.1.4 Para conhecimento de todo o presente edital, na sua íntegra, será divulgado na internet, 
por meio dos endereços eletrônicos www.inpesba.com.br e afixado na secretaria do INPES, Av. 
Otavio Santos, 227, SL 402 - Recreio , em Vitória da Conquista - BA. 

 

10.1.5- As atividades poderão ocorrer em Montes Claros e em Vitória da Conquista a depender 
do colegiado do PPGCS e INPES.  

 

 

Vitória da Conquista, 13 de agosto de 2020 

 

 

 

Stênio Fernando Pimentel Duarte 

Presidente do Processo Seletivo Parceria PPGCS-INPES 

 

  

http://www.inpesba.com.br/
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ANEXO A 
 
 
 
 
 

COMPROVANTE DE VINCULAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DSc. Stênio Fernando Pimentel Duarte 

Presidente do INPES 
  

O Instituto de Pesquisa e Extensão em Saúde Pública, declara para 

fins de participação no edital Nº (número do edital) da Universidade 

Estadual de Montes Claros que o candidato (o nome do candidato), está 

formalmente vinculado ao INPES. 

Vitoria da Conquista, (data). 

_____________________________ 
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ANEXO B – Ficha de Inscrição 

Disponível em https://forms.gle/JMCrBWFAwEEQLKn99 

  

https://forms.gle/JMCrBWFAwEEQLKn99
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PREENCHER, IMPRIMIR E ANEXAR A DOCUMENTAÇÃOA pontuação curricular 

de acordo com o candidato 

 

*Só serão aceitos com os devidos documentos comprobatórios. Serão considerados os artigos científicos 
publicados em revistas indexadas, nacionais e internacionais, que estejam relacionados no sistema Qualis de 
avaliação de periódicos científicos para a Área Interdisciplinar (sítio eletrônico: www.capes.gov.br/), de acordo 
com o Qualis da CAPES interdisciplinar. Caso a revista não esteja ranqueada na área interdisciplinar, será 
atribuído o maior Qualis (das áreas da saúde). Caso o artigo não tenha classificação no sistema Qualis, será 
verificado no site da revista, se a mesma é indexada na Scielo Brasil, caso afirmativo, o artigo será considerado 
B1. Artigos não relacionados no sistema Qualis ou na Scielo Brasil, terão classificação C. Não serão 
considerados como artigo, publicações em suplementos, produtos resultantes de congressos ou outros 
eventos. Os artigos aceitos para publicação deverão ser comprovados através da carta de aceite da revista e da 
versão na íntegra do artigo.  
Artigos publicados nas revistas abaixo:  
Lecturas Educación Física y Deportes  
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires  
Não serão pontuadas.  
** Só serão aceitos com os devidos documentos comprobatórios.  
*** Especializações reconhecidas pelo Ministério da Educação e concluídas até a data da avaliação curricular 
(mínimo de 360 horas).  

**** Só serão aceitas como iniciação científicas se as mesmas forem comprovadas através de certificado 

da instituição de ensino. 
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ANEXO C – Termo de Compromisso do (a) Candidato (a) 

 

Eu,________________________________ , portador (a) do RG ______________, data de emissão 

_____/_____ /______, declaro ter disponibilidade para realização das atividades do 

___________________, tendo em vista a conclusão do curso no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) meses para mestrado e de 48 (quarenta e oito) meses. Adicionalmente, declaro ter 

disponibilidade de, pelo menos, 20 horas semanais, em horário comercial, para realização de 

atividades discentes relacionadas ao curso, durante todo o período. Adicionalmente sou 

informado e concordo que caso não cumpra esta carga horária poderei ser desligado do PPGCS. 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura do (a) candidato (a) 
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ANEXO D – TERMO DE COMPROMISSO COM A REALIZÇÃO DE EXAME DE 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (Inglês) 

Eu, portador(a) do RG________________ , expedido pôr _________  na data e portador do        

CPF,______________declaro ter ciência da obrigatoriedade da realização do Exame de 

Proficiência em Língua Inglesa durante a realização do_______________________(MINTER ou 

INTER) em Ciências da Saúde, nos termos definidos nas normas e resoluções internas e conforme 

previsto no Edital que regulamenta o processo de seleção PPGCS-INPES (2019). Tenho plena 

ciência de que poderei ser desligado do corpo discente do PPGCS UNIMONTES e que perderei a 

minha vaga no curso de pós-graduação stricto sensu o qual estou matriculado, caso descumpra 

qualquer um dos compromissos relacionados neste 

 

 

Vitória da Conquista,______de__________de 2020 

 

 

 

 

 

 

Assinatura 
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ANEXO D – Formato do Projeto de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não identificar o projeto com o Nome do Candidato em nenhuma hipótese 
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ELEMENTOS TEXTUAIS  

INTRODUÇÃO: Contemplar a fundamentação teórica do projeto de pesquisa. As citações feitas nessa 

seção devem constar na lista de referências ao final da dissertação.  

JUTIFICATIVA: Contemplar a justificativa do projeto de pesquisa no seu conjunto. Fundamentação 

teórico-prática do projeto de pesquisa proposto e sua relevância social e científica.  

OBJETIVOS: Descrever o objetivo geral na sua totalidade e os objetivos específicos.  

METODOLOGIA - Descrição de métodos e técnicas empregados durante o desenvolvimento do 

trabalho: Desenho do estudo (descritivo, experimental, qualitativo, quantitativo, naturalista, 

longitudinal, transversal de opinião, estudo de caso, documental); população - (critério(s) de inclusão e 

exclusão, construção do banco de dados e análise estatística); plano amostral (tamanho/formas de 

amostragem); coleta de dados (estratégias e instrumentos necessários); análise dos dados; aspectos 

éticos; limitações do estudo.  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: Listagem das atividades determinadas para a execução completa 

do projeto de pesquisa, até a fase de defesa e entrega da dissertação de doutorado. Especificar, nas 

tabelas sugeridas com um “X”, o tempo necessário para a execução de cada atividade.  

ORÇAMENTO: Descrição completa de todos os itens de compra necessária para a devida execução do 

projeto de pesquisa. Especificar, nas tabelas, os gastos com recursos humanos, equipamentos e material 

de consumo.  

PRODUTOS ESPERADOS: Especificar o que será produzido ao final da pesquisa, como: uma 

dissertação, um ou mais artigos científicos, uma ou mais apresentações em eventos científicos, entre 

outros. 

 

 

 

 

 

Não identificar o projeto com o Nome do Candidato em nenhuma hipótese 
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ANEXOS: Todo material não elaborado pelo autor, que serve de ilustração, complementação e 

fundamentação. Deve ser mencionado no texto, usando o termo o termo “Anexo”, seguido da letra 

maiúscula correspondente, escrito em caixa baixa, somente com a primeira letra maiúscula, 

independentemente se fizer parte do texto ou entre parênteses. Os anexos devem ser localizados em 

capítulo à parte, após o(s) APÊNDICE(S) se houver, ou após REFERÊNCIAS. O(s) anexo(s) é (são) 

identificado(s) por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 

Excepcionalmente 

utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando esgotadas as 26 letras do 

alfabeto. 

Exemplo: 

ANEXO A – Parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não identificar o projeto com o Nome do Candidato em nenhuma hipótese 


