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EDITAL INTERNO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Instituto Multidisciplinar em Saúde (PPGSC-IMS) da 

Universidade Federal da Bahia torna pública a presente Chamada Pública de credenciamento de docentes, 

conforme aprovado em reunião do Colegiado do PPGSC-IMS, realizada em 07 de março de 2018. Esta Chamada 

Pública destina-se à vinculação de docentes às áreas de concentração: I - Epidemiologia e II - Políticas, 

Planejamento, Gestão e Práticas em Saúde. Para efeitos de credenciamento, os docentes serão designados como 

permanentes e colaboradores. 

 

 

1. DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

 

ÁREA 1 - EPIDEMIOLOGIA 

 

Desenvolve estudos para análise de saúde de grupos populacionais e para compreensão 

multifacetada do processo de saúde-doença-cuidado. Busca articular os conhecimentos da epidemiologia 

com o propósito de identificar os determinantes dos agravos à saúde em populações, tendo como foco 

principal a geração de informações e conhecimentos para a política e práticas em saúde baseada em 

evidências e para tomada de decisões. Para tanto, toma a saúde coletiva como campo de saberes e 

práticas visando à investigação da produção e distribuição dos agravos à saúde na sociedade, 

fomentando a construção de políticas de promoção da saúde, sistemas e serviços de saúde universais e 

equitativos. 

 

Linha de pesquisa I: Saúde das populações e seus determinantes - Investiga a ocorrência e 

distribuição dos agravos, condições e eventos relacionados à saúde e seus determinantes. Estuda os 

indicadores socioeconômicos, culturais e ambientais e suas interfaces com o processo saúde-doença. 

 

Linha de pesquisa II: Promoção da saúde, prevenção e controle de doenças - Articula a promoção 

da saúde, prevenção e controle de doenças, por meio de estudos com abordagem epidemiológica. 

Investiga problemas de saúde que envolvem as populações nos diversos segmentos do ciclo da vida 
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(gestantes, crianças, adolescentes, idosos etc.). As pesquisas contribuem para o fornecimento de 

indicadores importantes para as políticas de prevenção e controle de doenças bem como para as de 

promoção da saúde. 

 

ÁREA 2 - POLÍTICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO E PRÁTICAS EM SAÚDE 

 

Analisa e avalia a organização de programas e serviços de saúde no âmbito de sistemas públicos 

universais, bem como em modelos de prestação de assistência privada. Busca analisar os saberes e 

práticas associados para compreensão do processo de trabalho em saúde. Desenvolve pesquisas nos 

níveis macro e micropolíticos em diferentes pontos da rede de atenção à saúde e sobre as diversas 

dimensões do sistema como governança, financiamento, regulação e prestação de serviços. 

 

Linha de pesquisa I: Políticas, gestão e programas em saúde - Desenvolve estudos em políticas 

sociais e de saúde e a conformação de sistemas e redes atenção à saúde. Envolve o planejamento, a 

execução e a avaliação em todos os níveis de atenção. Articula diferentes enfoques teórico-

metodológicos e técnicas de investigação, numa perspectiva interdisciplinar do conhecimento para 

compreensão da integralidade do cuidado. Trabalha temáticas relacionadas à gestão do cuidado, 

avaliação em saúde, modelos de atenção de saúde, organização e planejamento dos serviços, 

financiamento em saúde, coordenação e regulação do cuidado e formação dos profissionais de saúde. 

 

Linha de pesquisa II: Produção do cuidado e práticas em saúde - Desenvolve estudos que analisam a 

produção do cuidado em saúde e as práticas desenvolvidas por profissionais em distintos níveis de 

atenção. Envolve temáticas relacionadas à micropolítica do trabalho em saúde, organização do processo 

de trabalho, trabalho em equipe, itinerários terapêuticos, educação permanente em saúde, educação 

popular em saúde e participação social. 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

Período de Inscrição: 12 a 28 de março de 2018. 

E-mail: ppgsc.ims@ufba.br 

Fone: (77) 3429-2737 

 

mailto:ppgsc.ims@ufba.br
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3. DOS REQUISITOS PARA SOLICITAR O CREDENCIAMENTO NO PPGSC-IMS 

 

 Ser docente efetivo, com dedicação exclusiva, do Instituto Multidisciplinar em Saúde, 

Campus Anísio Teixeira, da Universidade Federal da Bahia; 

 Possuir o título de doutor(a); 

 Possuir publicações e/ou atuação em projeto(s) em uma das linhas de pesquisa do 

mestrado; 

 Vínculo institucional a, pelo menos, 3 (três) anos. 

 

4. DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO 

 

 Requerimento do(a) candidato(a) à Coordenação do PPGSC-IMS, solicitando a sua 

inserção no Programa como docente permanente ou colaborador, indicando a área de 

concentração e linha(s) de pesquisa(s) a que se propõe vincular, expondo o compromisso 

em assumir a docência e orientação no programa e sua disponibilidade de carga horária; 

 Cópia do diploma de doutorado, conforme disposto no item 3 deste edital; 

 Carta de intenção (até cinco laudas) que inclua as seguintes informações: componentes 

curriculares (atualmente ofertados na matriz do Programa: 

https://saudecoletivaims.ufba.br/disciplinas) que poderão ser ministrados pelo (a) 

candidato (a); proposta de novos componentes curriculares que se adequem às áreas de 

concentração do Programa; perspectivas de projetos e parcerias; potencial de 

financiamento em órgãos governamentais e não-governamentais; potencial de produção 

científica e descrição da trajetória acadêmica que demonstrem as experiências técnicas e 

científicas na área de Saúde Coletiva. Explicitar o vínculo e a atuação em uma das áreas 

de concentração e linhas de pesquisa do Programa; 

 Currículo da Plataforma Lattes (sem necessidade de comprovação) que demonstre 

regularidade e qualidade na produção científica segundo os critérios estabelecidos pela 

CAPES para a área de Saúde Coletiva ou a critério do Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva. Considera-se produção científica qualificada as 

publicações em periódicos (A1 a B2 do Qualis na área de Saúde Coletiva da CAPES – 

https://saudecoletivaims.ufba.br/disciplinas
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quatro anos anteriores à data do pedido do credenciamento), livros ou capítulos de 

livros. 

 

Todos os documentos deverão ser encaminhados escaneados e em formato pdf para o e-mail do programa. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS 

 

 O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva nomeará uma comissão 

avaliadora composta por três docentes permanentes indicados pelas áreas de 

conhecimento do PPGSC-IMS e aprovados no respectivo colegiado. 

 A comissão apreciará as solicitações recebidas segundo os critérios abaixo (Tabela) e 

encaminhará à Coordenação o parecer. 

 O parecer da comissão avaliadora será apreciado pelo Colegiado que deliberará pela 

aprovação ou não do pleito do(a) candidato(a). 

 A critério do Colegiado do Programa, os candidatos poderão ser enquadrados como 

docente colaborador, caso não atinjam os critérios necessários para docente permanente. 

 Os docentes colaboradores poderão pleitear a mudança para permanente a qualquer 

tempo, desde se adequem aos critérios anteriormente descritos (ou a critério do 

Colegiado do Programa). 

 

Tabela: Critérios para credenciamento como docente permanente/colaborador. 

Critério 
Fonte de 

informação 
Procedimentos avaliativos 

Peso 

(%) 

Formação em Saúde 

Coletiva (uma das áreas de 

concentração) e histórico de 

envolvimento com a área 

Carta de 

intenção e 

Currículo 

Lattes 

Avaliação técnica dos Membros da 

Comissão sobre a pertinência do docente 

para a necessidade do Programa, em 

consideração à avaliação quadrienal. 

Trava 

Possibilidade de ministrar 

componentes curriculares no 

Programa ou criar novos 

componentes 

Carta de 

intenção e 
Currículo 

Lattes 

Verificar formação e experiência do 

candidato para ministrar o(s) 

componente(s) curricular(es). Avaliação 
da pertinência de criação de novo(s) 

componente(s) curricular(es) e sua 

interface com área de Saúde Coletiva. 

30 

Coordenação/colaboração 

em projetos em andamento 

com e sem financiamento e 

perspectivas de novos 

projetos com e sem 

financiamento 

Carta de 

intenção e 

Currículo 
Lattes 

Avaliar a experiência e adequação dos 

projetos à área de saúde coletiva e 
potencial para criação de novos projetos, 

assim como a possibilidade de captação 

de recursos 

20 
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Produção científica 

qualificada na área de Saúde 

Coletiva 

Carta de 

intenção e 

Currículo 
Lattes 

Contabilizar a pontuação da produção 
científica segundo critérios 

QUALIS/CAPES. Considerar o 

potencial para produção científica 
através de artigos submetidos ou novos 

projetos. 

50 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS 

 

 Ministrar componentes curriculares do PPGSC-IMS; 

 Orientar estudantes do PPGSC-IMS; 

 Participar de comissões para as quais for designado; 

 Desenvolver atividades que visem o crescimento do programa e que dialoguem com a CAPES; 

 Participar de reuniões para as quais for convocado pela Coordenação do Programa; 

 Participar dos processos seletivos para ingressos de alunos regulares e especiais. 

 

7. DOS RESULTADOS 

 

A Comissão Avaliadora analisará as inscrições no período de 02 a 06 de abril de 2018 e encaminhará o resultado 

para apreciação e aprovação pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Os resultados 

serão divulgados na página do programa (https://saudecoletivaims.ufba.br/) até o dia 20 de abril de 2018. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inscrição do docente implica na aceitação de todos os itens descritos nesta Chamada Pública. Casos omissos 

serão analisados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 

 

 

Vitória da Conquista, 07 de março de 2018.   

 

 

 

Danielle Souto de Medeiros 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
Instituto Multidisciplinar em Saúde 

Universidade Federal da Bahia 

https://saudecoletivaims.ufba.br/
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REQUERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXX, professor adjunto X, matrícula SIAPE nº XXXXXX, CPF 

nº XXXXXXX, RG nº XXXXXXXXXXXX, residente XXXXXXX, venho por meio deste requerer 

meu credenciamento no Programa de Pós-graduação, Mestrado em Saúde Coletiva, como professor 

PERMANENTE, para atuar na área de concentração XXXXXXXXX e na(s) linha(s) de pesquisa 

XXXXXXXXXX. Comprometo-me em assumir a docência e orientação no programa, com até XX 

horas por semana. 

 

 

 

 

 

 

Vitória da Conquista, XX de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome do docente 




