Programa de Pós-Graduação
em Saúde e Sociedade
www.propeg.uern.br/ppgss

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO:
I Oficina de Aprimoramento Científico do PPGSS
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade
(PPGSS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) torna público, a
Programação, Inscrição e critérios de Seleção para I Oficina de Aprimoramento
Científico do PPGSS.
- CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:
Dia

Horário

Temática

19/02/2021

8h30min às 11h30min

Fundamentos da Pesquisa Científica e Elaboração
de Pergunta Científica

26/02/2021

8h30min às 11h30min

Revisão de literatura

05/03/2021

8h30min às 11h30min

Delineamento da pesquisa

12/03/2021

8h30min às 11h30min

Métodos (população, amostra e elegibilidade)

19/03/2021

8h30min às 11h30min

Métodos (variáveis e instrumentos de coletas)

26/03/2021

8h30min às 11h30min

Questões éticas, Financiamento e Cronograma

1. DA INSCRIÇÃO
1.1. A Oficina ofertará 20 vagas direcionadas a candidatos/as com o seguinte perfil:
a) Ser profissional da saúde de nível superior (portadores de diploma de curso
superior da área da saúde e afins, obtidos em instituições reconhecidas pelo Ministério
de Educação e Cultura - MEC);
b) Ter noções básicas de inglês (compreensão) e de informática;
c) Interesse em ingressar no PPGSS como aluno/a regular.
1.2.
As
inscrições
deverão
ser
feitas
via
eletrônica
(e-mail:
selecaoppgss@mestrado.uern.br) pelo candidato no período de 04 de Janeiro a 29 de
Janeiro de 2021.
1.3. Para efetuar a inscrição, o/a candidato/a deverá apresentar os seguintes
documentos, no formato PDF (Portable Document Format – Formato Portátil de
Documento), anexados em um único e-mail:
1.3.1. Formulário de Inscrição (ANEXO I), preenchido e assinado pelo/a candidato/a. É
obrigatório o preenchimento correto de todos os itens solicitados neste anexo. Em
caso de ausência de alguma das informações, poderá acarretar no INDEFERIMENTO
da inscrição do/a candidato/a;
1.3.2. Cópia de documento de identidade com foto (frente e verso, quando houver);
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1.3.3. Currículo Lattes em PDF (arquivo gerado diretamente na plataforma Lattes);
1.3.4. Anteprojeto de pesquisa, constando os seguintes itens, que deve conter no
máximo 02 (duas) páginas:
a) Título
b) Linha de Pesquisa
c) Relevância/Justificativa
d) Objetivos
e) Desenho do estudo
f) Aspectos estatísticos (amostra, hipóteses, testes estatísticos)
g) Viabilidade do estudo proposto (tempo de coleta de dados, custos, etc).
1.5. Para a inscrição, os candidatos deverão digitalizar os documentos solicitados e
enviá-los em arquivo (s) no formato PDF, anexados em um único e-mail, que deverá
conter como tópico do e-mail “Inscrição para Oficina PPGSS 2021 – Nome do
candidato”.
1.5.1. Após o recebimento do e-mail, o programa terá até 48h para confirmar o
recebimento do e-mail.
Obs1.: A confirmação do recebimento do e-mail não implica no deferimento da
inscrição.
Obs2.: Caso o candidato não receba a confirmação no prazo previsto, deverá entrar
em
contato
com
a
Secretaria
do
PPGSS
através
do
e-mail:
saudesociedade@mestrado.uern.br.
1.6. A ausência de qualquer dos documentos/comprovantes exigidos no “item 1.3”
acarretará no indeferimento da inscrição do candidato.
2. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
2.1. A homologação preliminar das inscrições ocorrerá até o dia 02/02/2021, na página
eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.
2.2. Poderão ser apresentados recursos aos indeferimentos das inscrições e/ou
apresentação de eventuais documentações que estejam faltando ou que se encontrem
incompletas até 48 horas após a divulgação da Homologação Preliminar das
Inscrições, via eletrônica (selecaoppgss@mestrado.uern.br).
Obs.: Todas das documentações faltantes deverão ser anexadas em um único e-mail como o
tópico: “Documentações pendentes da Inscrição na Oficina – Nome do candidato”.

2.3. A homologação final das inscrições ocorrerá até o dia 05/02/2021, na página
eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.
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3. DA SELEÇÃO
3.1. Em caso de o número de inscrições superar as 20 vagas, será realizada a seleção
dos candidatos com base na avaliação das informações contidas no ANEXO I,
seguindo a tabela de pontuação descrita no ANEXO II.
3.2. O ranqueamento dos candidatos selecionados será feito em ordem decrescente
de pontuação.
3.2.1. O ranqueamento dos candidatos com pontuação igual será feito de acordo com
a Lei Federal nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003 - Art 27. "Parágrafo único. O
primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se
preferência ao de idade mais elevada."
4. DO RESULTADO
4.1. A divulgação do resultado preliminar da Seleção ocorrerá até o dia 10/02/2021,
na página eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.
4.2. Poderão ser apresentados recursos ao resultado parcial até 48 horas após a
divulgação
do
resultado
preliminar,
via
eletrônica
(selecaoppgss@mestrado.uern.br).
4.3. A homologação final do resultado da seleção ocorrerá até o dia 16/02/2021, na
página eletrônica do Programa, no endereço: http://propeg.uern.br/ppgss.
5. DO CALENDÁRIO
ETAPA

DATA

Período de inscrição (via e-mail)
Homologação Preliminar das Inscrições
Recursos aos indeferimentos das inscrições (via email)
Homologação Final das inscrições
Resultado Preliminar da Seleção
Recursos ao Resultado Preliminar (via e-mail)
Homologação final do resultado

04 a 29 de janeiro de 2021
Até o dia 02/02/2021
Até 48 horas após a Homologação
Preliminar
05/02/2021
Até o dia 10/02/2021
Até 48 horas após a divulgação do
resultado preliminar
Até o dia 16/02/2021

Mossoró-RN, 18 de dezembro de 2020.

Prof. Dr.ª Ellany Gurgel Cosme do Nascimento
Coordenador do PPGSS/UERN – Mat. 04256-0
Portaria N° 0173/2019 - GR/UERN
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