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RETIFICAÇÃO nº 03 / DO EDITAL 42/2020

PROGRAMADE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de

março de 2020 e as suspensões das atividades presenciais não essenciais na UFVJM em decorrência

da pandemia do COVID-19, o processo seletivo para ingresso no Programa de Pós Graduação Stricto

Sensu em Ciências da Saúde ocorrerá por meio remoto. Para isto a coordenação do PPGCS retifica o

edital 42/2020 de 06 de abril de 2020.

1.EM RELAÇÃOAO PROCESSO SELETIVO PARAO CURSO DE MESTRADO:

ONDE SE LÊ: 5.2. A composição da comissão julgadora será divulgada no dia 29/05/2020, no sítio

da PRPPG/UFVJM.

LEIA-SE: 5.2. A composição da comissão julgadora será divulgada no dia 07/08/2020, no sítio da

PRPPG/UFVJM.

ONDE SE LÊ: 5.4.3. A prova será realizada no dia 15/06/2020, com duração de quatro horas, com

início às 08hs e término às 12hs, e será realizada no auditório do Centro Integrado de Pós-graduação

e Pesquisa em Saúde (CIPq-saúde), campus JK, situado à Rodovia MGT 367 KM 583, nº 5000 –

Alto da Jacuba – Diamantina/MG.

LEIA-SE: 5.4.3. A dissertação da Proposta de trabalho deverá ser encaminhada para o email

ppgcs@ufvjm.edu.br a partir da 00:00 até 23:59 do dia 24/08/2020. As propostas encaminhadas

antes ou depois do período estipulado serão automaticamente desclassificadas. O PPGCS não

responsabiliza por documentos não recebidos em decorrência de eventuais problemas técnicos. A
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proposta deverá ser enviada na forma de documento digital no formato pdf contendo:1-Identificação

do número de inscrição do candidato. 2- Telefone para contato (preferencialmente celular)3-

Introdução; 4-Objetivos; 5-Metodologia proposta para atingir os objetivos. Este documento deverá

ter no máximo 2 páginas no formato Times New Roman, letra 11, espaço entre linhas de 1.5, papel

A4, com margens de 2,5.

ONDE SE LÊ: 5.4.4. A dissertação da proposta de trabalho deverá ser feita pelo próprio candidato, a

mão, não sendo permitida a interferência e, ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de

candidato que tenha solicitado condição especial, em função de característica permanente ou

provisória que impossibilite a redação.

LEIA-SE: A dissertação da proposta de trabalho deverá ser feita pelo próprio candidato. O aluno

deverá assinar a declaração de inexistência de plágio referente à dissertação da proposta de trabalho

conforme modelo (anexo 01). Caso seja comprovado plágio, o candidato será automaticamente

desclassificado.

ONDE SE LÊ: 5.4.6. Durante a dissertação da proposta de trabalho, não será permitida nenhuma

forma de consulta, quer seja a livros ou quaisquer outros materiais bibliográficos impressos, quer

seja a recursos eletrônicos e de informática (por exemplo, computadores, notebooks, tablets, i-pods,

celulares e similares).

LEIA-SE: Durante a dissertação da proposta de trabalho, será permitida qualquer forma de consulta,

quer seja a livros ou quaisquer outros materiais bibliográficos impressos, quer seja a recursos

eletrônicos e de informática (por exemplo, computadores, notebooks, tablets, i-pods, celulares e

similares).

ONDE SE LÊ: 5.4.9. O resultado da avaliação da dissertação da proposta de trabalho será

disponibilizado no sítio da PRPPG/UFVJM, no dia 17/06/2020.
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LEIA-SE: O resultado da avaliação da dissertação da proposta de trabalho será disponibilizado no

sítio da PRPPG/UFVJM, no dia 26/08/2020.

ONDE SE LÊ: 5.5.2. A análise do Currículo Lattes será feita pela Comissão Julgadora no dia

22/06/2020 de 08hs às 12hs e de 14hs às 18hs no Centro Integrado de Pós-Graduação e Pesquisa em

Saúde (CIPq-Saúde), situado à Rodovia MGT 367 KM 583, nº 5000 – Alto da Jacuba –

Diamantina/MG, em conformidade com a documentação apresentada pelo candidato, não havendo a

necessidade de sua presença.

LEIA-SE: 5.5.2. A análise do Currículo Lattes será feita pela Comissão Julgadora no dia 31/08/2020

de 08hs às 12hs e de 14hs às 18hs de forma remota, em conformidade com a documentação

apresentada pelo candidato, não havendo a necessidade de sua presença.

ONDE SE LÊ: 5.6.2. A entrevista será realizada entre os dias 23 e 24/06/2020, conforme demanda e

horários que serão divulgados no dia 22/06/2020.

LEIA-SE: 5.6.2. A entrevista será realizada entre os dias 01 e 04/09/2020, conforme demanda e

horários que serão divulgados no dia 31/08/2020.

ONDE SE LÊ: 5.6.2.1. As entrevistas ocorrerão no auditório do Centro Integrado de Pós-graduação e

Pesquisa em Saúde (CIPq-saúde), situado à Rodovia MGT 367 KM 583, nº 5000 – Alto da Jacuba –

Diamantina/MG

LEIA-SE: As entrevistas ocorrerão de forma remota pela plataforma google meet. O candidato é

responsável em prover internet com conexão que permita realizar chamada de vídeo e áudio. Caso

haja queda ou impossibilidade de conexão por parte do candidato no dia e horário publicado, será

dada uma segunda chance conforme estipulado pelo cronograma do processo seletivo.
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ONDE SE LÊ: 5.6.6. A entrevista será aberta ao público, vedada a presença de candidatos

concorrentes que ainda não expuseram a sua apresentação perante a comissão julgadora, sendo

defeso ao público arguir quaisquer dos candidatos.

LEIA-SE: 5.6.6. A entrevista será restrita à presença remota do candidato e da banca examinadora. A

entrevista ocorrerá pela plataforma google meet e será gravada.

2.EM RELAÇÃOAO PROCESSO SELETIVO PARAO CURSO DE DOUTORADO:

ONDE SE LÊ: 5.7.2. O projeto de tese deverá ser entregue no dia 15/06/2020, de 09hs às 10hs30, no

auditório do Centro Integrado de Pós-graduação e Pesquisa em Saúde (CIPq-saúde), campus JK,

situado à Rodovia MGT 367 KM 583, nº 5000 – Alto da Jacuba – Diamantina/MG.

LEIA-SE: 5.7.2. O projeto de tese deverá ser encaminhado para o email ppgcs@ufvjm.edu.br da

00:00 às 23:59 do dia 17/08/2020. As propostas encaminhadas antes ou depois do período estipulado

serão automaticamente desclassificadas O PPGCS não responsabiliza por documentos não recebidos

em decorrência de eventuais problemas técnicos.

ONDE SE LÊ: 5.7.2.1. O projeto de tese deverá entregar em envelope lacrado, na forma de

documento impresso contendo: título, introdução, objetivos, justificativa, metodologia de trabalho,

cronograma de atividades a serem desenvolvidas e bibliografia. Este documento deverá ter no

máximo 15 páginas no formato Time New Roman, letra 11, espaço entre linhas de 1.5, papel A4,

com margens de 2,5.
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LEIA-SE: 5.7.2.1. O projeto de tese deverá ser enviado na forma de documento digital no formato

pdf contendo: 1-Identificação do número de inscrição do candidato. 2- Telefone para contato

(preferencialmente celular) com DDD. 3- título, 4-introdução, 5-objetivos, 6-justificativa, 7-

metodologia de trabalho, 8-cronograma de atividades a serem desenvolvidas e 9-bibliografia. Este

documento deverá ter no máximo 15 páginas no formato Time New Roman, letra 11, espaço entre

linhas de 1.5, papel A4, com margens de 2,5.

ONDE SE LÊ: 5.7.2.2. Caso candidato não entregue o projeto impresso estará desclassificado.

LEIA-SE: 5.7.2.2. Não será aceita a entrega do projeto na forma impressa.

ONDE SE LÊ: 5.7.3. A entrevista e defesa do projeto de tese será realizada entre os dias 25 e

26/06/2020, conforme demanda e horários que serão divulgados no dia 16/06/2020.

LEIA-SE: 5.7.3. A entrevista e defesa do projeto será realizada entre os dias 20 e 27/08/2020,

conforme demanda e horários que serão divulgados no dia 18/08/2020.

ONDE SE LÊ: 5.7.3.1. As entrevistas e defesas do projeto de tese ocorrerão no auditório do Centro

Integrado de Pós-graduação e Pesquisa em Saúde (CIPq-saúde), situado à Rodovia MGT 367 KM

583, nº 5000 – Alto da Jacuba – Diamantina/MG

LEIA-SE: 5.7.3.1. As entrevistas e defesas dos projetos ocorrerão de forma remota pela plataforma

google meet. O candidato é responsável em prover internet com conexão que permita realizar

chamada de vídeo e áudio. Caso haja queda ou impossibilidade de conexão por parte do candidato no
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dia e horário publicado, será dada uma segunda chance conforme estipulado pelo cronograma do

processo seletivo.

ONDE SE LÊ: 5.7.7. A entrevista e defesa do projeto de tese será aberta ao público, vedada a

presença de candidatos concorrentes que ainda não expuseram a sua apresentação perante a comissão

julgadora, sendo defeso ao público arguir quaisquer dos candidatos.

LEIA-SE: 5.7.7. A entrevista e defesa do projeto será restrita à presença remota do candidato e da

banca examinadora. A entrevista e defesa do projeto ocorrerão pela plataforma google meet e serão

gravadas.

ONDE SE LÊ: 5.7.8. O resultado da entrevista e defesa do projeto de tese será disponibilizado no

sítio da PRPPG/UFVJM, no dia 29/06/2020.

LEIA-SE: 5.7.8. O resultado da entrevista e defesa do projeto de tese será disponibilizado no sítio da

PRPPG/UFVJM, no dia 04/09/2020.

ONDE SE LÊ: 5.8.2. A análise do Currículo Lattes será feita pela Comissão Julgadora no dia 02 e

03/07/2020 de 08hs às 12hs e de 14hs às 18hs no Centro Integrado de Pós-Graduação e Pesquisa em

Saúde (CIPq- Saúde), situado à Rodovia MGT 367 KM 583, nº 5000 – Alto da Jacuba –

Diamantina/MG, em conformidade com a documentação apresentada pelo candidato, não havendo a

necessidade de sua presença

LEIA-SE: 5.8.2. A análise do Currículo Lattes será feita pela Comissão Julgadora entre os dias 21 e

10/09/2020 de 08hs às 12hs e de 14hs às 18hs de forma remota, em conformidade com a

documentação apresentada pelo candidato, não havendo a necessidade de sua presença.
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3. DOS RESULTADOS

ONDE SE LÊ: 7.1. O resultado das etapas seletivas será disponibilizado no sítio da PRPPG/UFVJM,

no dia 03/07/2020.

LEIA-SE: 7.1. O resultado das etapas seletivas será disponibilizado no sítio da PRPPG/UFVJM, no

dia 11/09/2020.

4. DAMATRÍCULA

ONDE SE LÊ: 10.1 Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no período que

compreende os dias 12 e 13/08/2020, de 8hs às 11hs30.

LEIA-SE: 10.1 Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no período que compreende

os dias 05 e 06/10/2020, de 8hs às 11hs30.

5. DO CRONOGRAMA

ONDE SE LÊ:

MESTRADO

Realização da I Etapa Seletiva: Dissertação da Proposta de Trabalho 15/06/2020

Publicação do resultado da I Etapa Seletiva 17/06/2020

Período para interposição de recurso contra o resultado da I Etapa 18 e 19/06/2020

Publicação do resultado da análise do recurso interposto contra o resultado 22/06/2020
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da I Etapa

Publicação do cronograma de realização das entrevistas 22/06/2020

Realização da II Etapa Seletiva: Avaliação do Currículo Lattes 22/06/2020

Realização da III Etapa Seletiva: Entrevista 23 e 24/06/2020

LEIA-SE:

MESTRADO

Realização da I Etapa Seletiva: Dissertação da Proposta de Trabalho 24/08/2020

Publicação do resultado da I Etapa Seletiva 26/08/2020

Período para interposição de recurso contra o resultado da I Etapa 27 e 28/08/2020

Publicação do resultado da análise do recurso interposto contra o resultado

da I Etapa

31/08/2020

Publicação do cronograma de realização das entrevistas 31/08/2020

Realização da II Etapa Seletiva: Avaliação do Currículo Lattes 31/08/2020

Realização da III Etapa Seletiva: Entrevista 01- 04/09/2020

Publicação do cronograma de realização das entrevistas dos candidatos que,

por motivo de falha na conexão, necessite de realizar a III Etapa Seletiva em

2ª chamada

08/09/2020

Realização da 2ª chamada da III Etapa Seletiva 09-10/09/2020

Publicação do resultado das etapas seletivas 11/09/2020

Período de interposição de recurso contra resultado das etapas seletivas 14 e 15/09/2020

Publicação do resultado da análise dos recursos interpostos contra

resultado das etapas seletivas

16/09/2020

Publicação da comissão de heteroidentificação 17/09/2020

Publicação do cronograma de realização dos procedimentos de 17/09/2020
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heteroidentificação

Realização dos procedimentos de heteroidentificação 21 e 22/09/2020

Publicação do resultado dos procedimentos de heteroidentificação 23/09/2020

Interposição de recurso contra resultado dos procedimentos de

heteroidentificação

24 e 25/09/2020

Publicação do resultado dos recursos interpostos contra resultado dos

procedimentos de heteroidentificação

28/09/2020

Publicação do resultado final 29/09/2020

Matrícula 05 e 06/10/2020

Publicação do resultado Segunda chamada 07/10/2020

Matrícula Segunda chamada 12/10/2020

Início das atividades acadêmicas, que serão ofertadas de maneira remota

em 2020, devido à pandemia do COVID-19

13/10/2020

ONDE SE LÊ:

DOUTORADO

Entrega do Projeto de Tese 15/06/2020

Publicação do cronograma das entrevistas e defesa do projeto de tese 16/06/2020

Realização da I Etapa Seletiva: Entrevista e Defesa do Projeto de Tese 25 e 26/06/2020

Publicação do resultado da I Etapa Seletiva 29/06/2020

Período para interposição de recurso contra o resultado da I Etapa 30/06 e 01/07/2020

Publicação do resultado da análise do recurso interposto contra o resultado

da I Etapa

02/07/2020

Realização da II Etapa Seletiva: Avaliação do Currículo Lattes 02 e 03/07/2020

Publicação do resultado das etapas seletivas 03/07/2020
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Período de interposição de recurso contra resultado das etapas seletivas 06 e 07/07/2020

Publicação do resultado da análise dos recursos interpostos contra resultado

das etapas seletivas

08/07/2020

Publicação da comissão de heteroidentificação 08/07/2020

Publicação do cronograma de realização dos procedimentos de

heteroidentificação

08/07/2020

Realização dos procedimentos de heteroidentificação 13 e 14/07/2020

Publicação do resultado dos procedimentos de heteroidentificação 15/07/2020

Interposição de recurso contra resultado dos procedimentos de

heteroidentificação

16 e 17/07/2020

Publicação do resultado dos recursos interpostos contra resultado dos

procedimentos de heteroidentificação

21/07/2020

Publicação do resultado final 23/07/2020

Matrícula 12 e 13/08/2020

Publicação do resultado Segunda chamada 14/08/2020

Matrícula Segunda chamada 17 e 18/08/2020

Início do semestre acadêmico 2020/2 17/08/2020

LEIA-SE

DOUTORADO

Entrega do Projeto de Tese 17/08/2020

Publicação do cronograma das entrevistas e defesa do projeto de tese 18/08/2020

Realização da I Etapa Seletiva: Entrevista e Defesa do Projeto de Tese 20/08/2020 a

27/08/2020

Publicação do cronograma de realização das entrevistas e defesa do projeto

de tese dos candidatos que, por motivo de falha na conexão, necessite de

realizar a I Etapa Seletiva em 2ª chamada

31/08/2020
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Realização da 2ª chamada da I Etapa Seletiva 01 a 03/09/2020

Publicação do resultado da I Etapa Seletiva 04/09/2020

Período para interposição de recurso contra o resultado da I Etapa 08 e 09/09/2020

Publicação do resultado da análise do recurso interposto contra o resultado

da I Etapa

10/09/2020

Realização da II Etapa Seletiva: Avaliação do Currículo Lattes 10/09/2020

Publicação do resultado das etapas seletivas 11/09/2020

Período de interposição de recurso contra resultado das etapas seletivas 14 e 15/09/2020

Publicação do resultado da análise dos recursos interpostos contra

resultado das etapas seletivas

16/09/2020

Publicação da comissão de heteroidentificação 17/09/2020

Publicação do cronograma de realização dos procedimentos de

heteroidentificação

17/09/2020

Realização dos procedimentos de heteroidentificação 21 e 22/09/2020

Publicação do resultado dos procedimentos de heteroidentificação 23/09/2020

Interposição de recurso contra resultado dos procedimentos de

heteroidentificação

24 e 25/09/2020

Publicação do resultado dos recursos interpostos contra resultado dos

procedimentos de heteroidentificação

28/09/2020

Publicação do resultado final 29/09/2020
Matrícula 05 e 06/10/2020
Publicação do resultado Segunda chamada 07/10/2020
Matrícula Segunda chamada 12/10/2020
Início das atividades acadêmicas, que serão ofertadas de maneira remota
em 2020, devido à pandemia do COVID-19

13/10/2020

Diamantina, 30 de julho de 2020.

Prof.Marco Fabrício Dias Peixoto
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde

PRPPG/UFVJM
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