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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Faculdade de Medicina - FAMED 

Rua Gal. Osório s/n, Rio Grande, RS, CEP 96.200-190 

pgcsaude@furg.br 

http://www.ciencias_saude.furg.br 

 

Edital para seleção de candidatos para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde 

Mestrado e doutorado/1º semestre 2012 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, credenciado pela CAPES, comunica a 

abertura de edital para a inscrição no processo seletivo 2012, para os cursos de mestrado e 

doutorado em Ciências da Saúde. 

 
Público alvo para inscrição no mestrado  
Serão aceitas inscrições de candidatos(as) portadores de diploma, certificado ou de atestado de 

matrícula na última fase de curso de graduação, fornecido por instituição autorizada pelo 

Conselho Federal de Educação. Serão aceitas as inscrições de mestrandos do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde em fase de conclusão desde que acompanhado de 

declaração do orientador quanto a data de defesa da dissertação.  

 

Serão aceitos candidatos(as) portadores de diploma de curso de graduação, fornecido por 

instituição de ensino superior de outro país. 

 

Observação: O Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso deverá ser apresentado até o momento da 

matrícula.   

 

Público alvo para inscrição no doutorado 
Serão aceitas inscrições de candidatos(as) portadores de diploma, certificado ou atestado de 
conclusão de curso de Mestrado, fornecido por instituição autorizada pelo Conselho Federal 
de Educação em curso recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Ensino Superior – CAPES – do Ministério da Educação do Governo Brasileiro. Serão também 
aceitos candidatos(as) portadores de diploma de curso de Mestrado fornecidos por 
instituição de ensino superior de outro país, desde que devidamente validados por 
instituição de ensino superior brasileira credenciada para tal. 
 
I - INSCRIÇÃO 

Período: 17 de outubro a 23 de novembro de 2011                 

Inscrição:  http://www.siposg.furg.br 

 
Atenção: 
A ficha de inscrição eletrônica deverá ser preenchida pelo(a) candidato(a) devendo ser 
anexados os arquivos com os documentos solicitados digitalizados. Depois do(a) 
candidato(a)conferir as informações, este(a) deverá clicar em “INSCREVER” para efetivar a 
inscrição. Automaticamente, estará disponível a possibilidade de impressão do 
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Comprovante de Inscrição e da GRU (Guia de Recolhimento da União). Para o pagamento da 
taxa de inscrição. 
 
Documentos para inscrição  
Os documentos necessários para a inscrição, os quais devem ser digitalizados e anexados no 
sistema de inscrição.  

a) Diploma de Curso Superior (frente e verso) ou declaração de estar concluindo o curso de 

graduação (para mestrado); 

b)  Diploma de Mestrado ou Certificado de Conclusão do Curso ou Declaração do orientador 

de marcação de defesa de sustentação, este último será aceito exclusivamente para 

mestrandos concluintes do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (para 

doutorado); 

c) Carteira de Identidade ou documento equivalente para os(as) candidatos (as) 

estrangeiros(as) e do CPF; 

d) Histórico escolar da graduação e/ou mestrado;  

e) Proposta de trabalho – Mestrado/Doutorado (entre 7 e 10 páginas, com fonte Times New 

Roman 12 e espaçamento 1.5) articulado na linha de pesquisa e temática pretendida 

(anexado no sistema de inscrição); o candidato deverá indicar o nome de possível 

orientador; 

f) Planilha de avaliação do Curriculum Vitae disponível em 

http://www.ciencias_saude.furg.br devidamente preenchida. A mesma deve ser impressa 

e entregue de forma documentada no momento da seleção (previamente a prova 

escrita); 

g) Taxa de inscrição – deverá ser feito depósito bancário, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), no Banco do Brasil, Agência 0084-1, Conta Corrente 23295-5, em nome da 

Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande - FAHERG; 

h) Declaração de proficiência em língua inglesa, obtido em instituição de ensino superior, 

nos últimos 24 meses, para os candidatos ao curso de mestrado. Para os candidatos ao 

curso de doutorado, além da declaração de proficiência em inglês obtida nos último 36 

meses, declaração de proficiência em uma segunda língua, fornecida em instituição de 

ensino superior. Esta segunda declaração poderá ser obtida durante a realização do 

curso. 

 

Observações:  
- todos os documentos deverão ser inseridos, digitalmente na Ficha de Inscrição, no “SITE” 
(www.siposg.furg.br). 
 
*Os candidatos poderão realizar a prova de proficiência em leitura de textos em língua estrangeira (inglês) 
organizada pelo Instituto de Letras e Artes (ILA) da FURG, ou outra Instituição de Ensino Superior cadastrada no 
MEC.  

 

II - SELEÇÃO  
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A Seleção será realizada em duas etapas: 

 

Primeira etapa  

Homologação das inscrições e divulgação de 24 a 25 de novembro de 2011.  

Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - 4º andar - Área 

Acadêmica Prof. Newton Azevedo – Campus da Saúde, Rua General Osório, s/n. Centro, Rio 

Grande/RS e nos endereços eletrônicos  http://www.furg.br/ e 

http://www.ciencias_saude.furg.br 

 

Segunda etapa  

Esta etapa será realizada durante o período de 28 de novembro a 09 de dezembro de 2011. 

 

- Prova Escrita (peso 5) (eliminatória). A prova será realizada no dia 28 de novembro de 

2011 às 9h30min e terá duração de três horas.  

Para os candidatos ao curso de doutorado, esta prova consistirá de questões de 

interpretação de um (1) texto científico em inglês, cujo tema se encontra inserido dentro das 

linhas de pesquisa e/ou temática do Programa no qual o candidato fez a sua inscrição. Alem 

disso poderão ser feitas outras questões pertinentes a linha de pesquisa e/ou temática. Os 

candidatos receberão o texto de acordo com a linha de pesquisa e/ou temática para a qual 

estão se candidatando. Ao final da prova escrita o(a) candidato(a) deverá entregar para a 

Comissão de Seleção a versão final, com todas as folhas numeradas e identificadas com seu 

número de inscrição. Qualquer identificação na prova, além do número de inscrição, 

implicará na desclassificação do(a) candidato(a). 

Para os candidatos ao curso de mestrado, esta prova consistirá de questões 

pertinentes a linha de pesquisa e/ou temática. Os candidatos receberão as questões  de 

acordo com a linha de pesquisa e/ou temática para a qual estão se candidatando. Ao final da 

prova escrita o(a) candidato(a) deverá entregar para a Comissão de Seleção a versão final, 

com todas as folhas numeradas e identificadas com seu número de inscrição. Qualquer 

identificação na prova, além do número de inscrição, implicará na desclassificação do(a) 

candidato(a). 

 

- Sustentação da Proposta de Trabalho (peso 3) - (eliminatória) a ser realizada durante o 

período de 05 a 09 de dezembro de 2011, em cronograma a ser publicado posteriormente.  

 

- Análise do Curriculum Vitae  (peso 2 ) - (classificatório)  

 

III - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

- Prova Escrita: A correção da prova será feita por comissão de três avaliadores, os quais 

atribuirão notas entre zero e dez. Sendo obtida a nota final pela média das três notas. 

Passará para a próxima fase o(a) candidato(a) que tiver alcançado no mínimo nota 6. 
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- Sustentação da Proposta de Trabalho: A defesa da proposta de trabalho deverá ser 

realizada pelo(a) candidato (a) diante da Comissão de Seleção e será avaliada de acordo 

com: adequação ao formato, relevância do tema, adequação da fundamentação teórica, 

clareza dos objetivos, compatibilidade da proposta com a Linha de Pesquisa e temática 

pretendidas, viabilidade de execução (recurso financeiro e cronograma). Passará para a 

próxima fase o(a) candidato(a) que tiver alcançado no mínimo nota 6. 

 

- Análise do Curriculum Vitae: Os currículos serão avaliados, por linha de pesquisa, a partir 

da pontuação obtida na planilha específica.  (http://www.ciencias_saude.furg.br). Os 

candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final resultante da média das 

três avaliações. Em caso de empate, a Comissão de Seleção adotará como parâmetros de 

desempate os seguintes critérios, nesta ordem: (i) maior nota na prova de interpretação do 

texto; (ii) maior pontuação obtida no currículo.  

 

IV – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Data: Até 13 de janeiro de 2012. 

Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - 4º andar da Área 

Acadêmica Prof. Newton Azevedo – Campus da Saúde, Rua General Osório, s/n. Centro, Rio 

Grande/RS e nos endereços eletrônicos  http://www.furg.br/ e 

http://www.ciencias_saude.furg.br 

 

V - NÚMERO DE VAGAS 
Serão oferecidas vagas para Mestrado e Doutorado conforme o quadro abaixo, preenchidas 
conforme a ordem classificatória final da respectiva seleção, para as Linhas de Pesquisa e 
orientadores: 
 

Linha de pesquisa/professor orientador No de vagas 

 mestrado doutorado 

TECNOLOGIA APLICADA AO ESTUDO DE AGENTES INFECTO-PARASITÁRIO E 
DOENÇAS  RELACIONADAS 

  

Profa Dra. Andrea Von Groll – Médica veterinária – Doutora em Ciências com ênfase 
em Biotecnologia. Temática: Tuberculose: epidemiologia molecular, mecanismo de 
resistência e fitness; Diagnóstico da Tuberculose e testes de sensibilidade aos 
antimicrobianos; Biologia molecular de microrganismos: diagnóstico e genotipagem. 
avongrol@hotmail.com 

01 - 

Profª. Drª Ana Maria Barral Martinez - Bióloga - Doutora em Ciências. Temática: 

Epidemiologia molecular - estudo da variabilidade genética do HIV-1, polimorfismos 
genéticos do hospedeiro e  associação com a transmissibilidade e patogenicidade da 
doença; Associação HIV/HCV, HIV/HPV e outras infecções associadas. 
nani60@gmail.com 

01 01 

Prof. Dr Carlos James Scaini - Médico-Veterinário - Doutor em Biotecnologia Médica. 
Temática: Diagnóstico e epidemiologia das doenças parasitárias; estudos com 
probióticos, moléculas sintéticas e plantas medicinais para o controle das 
parasitoses. cjscaini@gmail.com 

02 01 

Profa. Dra. Jussara Silveira – médica – Doutora em Infectologia e Medicina Tropical 
Temática: Infecção pelo HIV. jussara@vetorial.net 

01 - 
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Prof. Dr. Marcelo Soares. Biólogo - Doutor em Ciências Biológicas (Genética). 
Temática: Resistência a drogas por vírus (HIV, HBV, HCV); epidemiologia molecular 
de vírus; co-infecções (HIV-HBV, HIV-HCV, HIV-HPV); fatores genéticos de restrição à 
infecções virais; evolução viral. masoares@biologia.ufrj.br 

01 01 

Profª. Drª. Melissa Orzechowski Xavier – Médica Veterinária – Doutora em Ciências 
Pneumológicas. Temática: Estudo da suscetibilidade in vitro e dos fatores de 
virulências de agentes fúngicos; Diagnóstico e epidemiologia das micoses; Fungos 
potencialmente patogênicos em ambientes hospitalares. melissaxavier@ig.com.br 

02 - 

Prof. Dr. Pedro Eduardo Almeida da Silva - Farmacêutico-Bioquímico - Doutor em 
Microbiologia Médica. Temática: Bioinformática e suas aplicações para o 
desenvolvimento de novos fármacos, biomarcadores. pedre@furg.br  

01 01 

Profa. Dra. Vanusa Pousada da Hora – Bióloga - Doutora em Biotecnologia. 
Temática: Infecções sexualmente transmissíveis- estudo da variabilidade gênica do 
patógeno e de marcadores genéticos e imunológicos do hospedeiro associados com 
a transmissão vertical do patógeno, epidemiologia e patogenicidade da doença.  
dahoravp@gmail.com 

01 - 

EPIDEMIOLOGIA   

Profª. Drª Carla Vitola – médica – Doutora em Medicina 
Temática. Processo de trabalho na atenção à saúde materno-infantil, avaliação da 
qualidade do pré-natal, epidemiologia da transmissão vertical. 
carlavg@brturbo.com.br  

02 - 

Prof. Dr. Juraci Almeida César – Médico – Doutor em Epidemiologia. Temática: 

Saúde Materno-Infantil; Avaliação de serviços de saúde; Inquéritos populacionais. 
jacesar@terra.com.br 

02 01 

Prof. Dr Linjie Zhang - Médico - Doutor em Medicina. Temática: Estudos clínicos e 
epidemiológicos de doenças infecciosas respiratórias e de asma em crianças. 
Avaliação de eficácia/efetividade das intervenções através de ensaios clínicos 
randomizados. Síntese de evidências na área de saúde através de revisão 
sistemática/meta-análise. zhanglinjie63@yahoo.com.br 

01 01 

Profª. Drª Lulie Rosane Odeh Susin - Médica - Doutora em Medicina. Temática:  
Promoção da Saúde na Infância; Saúde e Nutrição, Epidemiologia das Doenças 
Infecciosas. susin@mikrus.com.br 

01 01 

Prof. Dr. Raúl Andrés Mendoza Sassi – Médico - Doutor em Epidemiologia. 
Temática: Epidemiologia e gestão de serviços de saúde; Epidemiologia e agravos 
por doenças infecciosas e crônico-degenerativas. dmiraul@furg.br 

02 01 

Prof. Dr. Samuel de Carvalho Dumith - Educador Físico – Doutor em Epidemiologia. 
Temática: Epidemiologia, Atividade Física, Aptidão Fisica, Composição Corporal e 
Doenças Crônicas. scdumith@yahoo.com.br 

01 - 

PROMOÇÃO-RECUPERAÇÃO DA SAÚDE   

Profª. Drª. Adriane M. Netto de Oliveira – Enfermeira - Doutora em Enfermagem – 
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade. Temática: Saúde mental, 
Desenvolvimento humano, Ciclo vital e Prevenção da violência. 
adrianeoliveira@furg.br 

01 - 

Profª. Drª. Ana Luiza Muccillo-Baisch –– Enfermeira - Doutora em Ciências Biológicas  
Temática: Promoção da saúde; Processos de validação de produtos naturais; Saúde 
e ambiente. anabaisch@gmail.com 

02 01 

Profª. Drª Cristiana Lima Dora – Farmacêutica – Doutora em Farmácia. Temática: 
promoção da saúde, desenvolvimento de micro e nanocarreadores de fármacos, 
avaliação da atividade terapêutica das formas farmacêuticas desenvolvidas em 
modelos animai 

01 - 

Prof. Dr. Luis Ulisses Signori – Fisioterapeuta - Doutora em Ciências da Saúde. 
Temática: Promoção da saúde; Função endotelial e estresse oxidativo. 
l.signori@hotmail.com.br 

02 - 

Profª. Drª. Maria Cristina Flores Soares – Fisioterapeuta - Doutora em Fisiologia da 
Reprodução.   Temática: Promoção da saúde, saúde e ambiente; a promoção da 
saúde na formação de profissionais da área da saúde. mcflores01@gmail.com  

01 - 
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Profª. Drª. Marta Regina Cezar Vaz – Enfermeira - Doutora em Filosofia da 
Enfermagem. Temática: Promoção da saúde do trabalhador; Processo de trabalho 
na atenção básica à saúde; Atenção primária ambiental em saúde; Pesquisa 
qualitativa em serviços de saúde. cezarvaz@vetorialnet.com.br 

01 - 

Profª. Drª Susi Heliene Lauz Medeiros – Médica - Doutora em  Medicina  
Temática: Preservação de órgãos; Processos de isquemia e reperfusão associados a 
métodos que minimizam a lesão.  susilauz@gmail.com 

02 - 

 
 
VI - Comissão de Seleção  

Profa. Dra. Ana Luiza Muccillo-Baisch 

Profa. Dra. Carla Vitola Gonçalves 

Prof. Dr. Carlos James Scaini 

Prof. Dr. Luis Ulisses Signori 

Profa. Dra. Melissa Orzechowski Xavier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


