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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

faz saber aos interessados que, no prazo de 21 de outubro a 10 de novembro de 2022, estarão abertas as inscrições 

para a seleção dos candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Curso de Doutorado, para turma 

com início em 2023. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site do IESC (www.iesc.ufrj.br) ou 

pelo e-mail pgsaudecoletivaufrj@iesc.ufrj.br. As inscrições serão efetuadas exclusivamente on line pelo link 

(https://forms.gle/Z846guFkZiyBiXSG9), onde deverão ser anexados os documentos necessários para a inscrição e o 

link do Curriculum vitae (obrigatoriamente depositado no sistema LATTES – www.lattes.cnpq.br).  A homologação 

das inscrições será disponibilizada no site www.iesc.ufrj.br, após a análise da documentação, no dia 11 de novembro 

de 2022. NÃO SERÁ COBRADA TAXA DE INSCRIÇÃO 

1.2. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar: 

a) Carteira de identidade civil (frente e verso). Não serão aceitos a carteira nacional de habilitação ou documento 

de identificação de órgão profissional; 

b) CPF (frente e verso) ou a Declaração da Receita Federal 

c) Título de Eleitor (frente e verso) 

d) Certidão de Nascimento ou Casamento 

e) Certificado de Reservista para os candidatos de sexo masculino; 

f) Diploma de Graduação (frente e verso) 

g) Diploma de Mestrado (frente e verso) ou documento equivalente 

h) Curriculum vitae (obrigatoriamente depositado no sistema LATTES – www.lattes.cnpq.br) com documentos 

comprobatórios. 

i) Anteprojeto de Tese, com no máximo 25 páginas, incluindo referências. 

j) Carta de anuência do possível orientador, segundo modelo previsto pelo Programa. 

k) Memorial, com número máximo de 3 (três) páginas. 

 

Observação 1: O candidato sem a titulação exigida será considerado, excepcionalmente, pela banca 

examinadora e poderá inscrever-se, dependendo de avaliação desta banca. 

Observação 2: O candidato que defender sua dissertação até 30 de março de 2023 poderá se inscrever, desde 

que apresente declaração do programa (recomendado pela CAPES) com a indicação da data da defesa. Os candidatos 

que ainda não possuírem diploma poderão se inscrever anexando uma declaração de conclusão expedida pelo 

programa em que realizou seu Mestrado. 

Observação 3: Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 

 

2. DAS VAGAS 

As vagas a serem oferecidas para o curso de doutorado, distribuídas pelas Linhas de Pesquisa e docentes 

orientadores, estão em anexo ao presente Edital. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CALENDÁRIO 

O processo de seleção será realizado por Comissão designada pela Comissão Deliberativa do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva em formato presencial. 

Etapas: 

3.1. Avaliação pela Comissão de Seleção dos documentos apresentados pelos candidatos, incluindo currículo 

Lattes, memorial e comprovantes relacionados à produção científica listada e do Projeto de tese, para aprovação nesta 

etapa. 

 

3.2. Proficiência em Idioma Estrangeiro. 

1º idioma: O candidato será considerado apto quando apresentar no momento da inscrição: a) comprovante de 

aprovação em prova de língua estrangeira em concurso feito para o mestrado. b) certificado de proficiência emitido 

por instituição reconhecida a ser analisado pela Comissão de Seleção. 

 

http://www.lattes.cnpq.br/
http://www.lattes.cnpq.br/


Observação 1: Caso o candidato não seja considerado apto, o mesmo deverá submeter-se a prova de 

compreensão da língua inglesa em data a ser divulgada no ano de 2023. 

 

Observação 2: Caso a proficiência comprovada no 1º idioma estrangeiro não seja em Inglês o candidato deverá 

fazer obrigatoriamente a prova de proficiência no 2º idioma na língua inglesa. 

 

2º idioma: Caso o candidato não seja considerado apto segundo os mesmos critérios para o 2º idioma, fará prova 

em 2023, em data a ser divulgada. Os idiomas elegíveis para proficiência neste caso são: inglês, francês e espanhol. 

 

Observação 3: candidatos não lusófonos devem realizar prova de proficiência na língua portuguesa como 2º 

idioma. 

 

3.3. Arguição e defesa do anteprojeto de tese pelo candidato será agendada para os dias 29 ou 30 de novembro 

de 2022. O cronograma de entrevistas será divulgado na página do IESC (www.iesc.ufrj.br) e por e -mail. 

 

Divulgação do resultado final: 

Data: 01 de dezembro de 2022. 

Local:www.iesc.ufrj.br. 

 

4. DA MATRÍCULA 

4.1. A matrícula dos candidatos classificados para o Curso de Doutorado em Saúde Coletiva será realizada em 

período a ser determinado pela Pró Reitoria de Pós-Graduação da UFRJ, pela Secretaria do PPGSC/IESC/UFRJ. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1 -O Candidato deverá fazer contato com o Docente para que este preencha a carta de anuência. 

5.2 - A média final mínima para aprovação no processo seletivo será 7,0 (sete). Essa média é composta pela 

nota do anteprojeto (texto e apresentação), nota do currículo e nota do memorial, atribuindo-se peso 2 ao anteprojeto e 

1 para as demais notas.  

5.3 - O Programa de Pós-graduação não garante a concessão de bolsas de estudo a todos os aprovados. Haverão 

07 (sete) cotas de Bolsas DS/CAPES, disponíveis em 2023. Os critérios para a seleção dos bolsistas estarão 

disponíveis no site do IESC - www.iesc.ufrj.br. 

5.4 - A inscrição nesta seleção expressa a concordância do candidato com os termos do presente Edital.  

 

 

Armando Meyer 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Vagas 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Docente Vagas/DO Linhas de Pesquisa 

ALEXANDRE DOS SANTOS BRITO 00 Desenvolvimento de Métodos Estatísticos, 

Epidemiológicos e Computacionais em 

Saúde 
RONIR RAGGIO LUIZ 00 

ANTONIO JOSE LEDO ALVES DA CUNHA 00 

NATALIA PAIVA 00 

ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO 

robertoamedronho@gmail.com 

01 Tendências e Determinantes das Doenças 

Transmissíveis. 

GUILHERME LOUREIRO WERNECK 

gwerneck@iesc.ufrj.br 

01 

GERUSA BELO GIBSON DOS SANTOS 

gibson.gerusa@iesc.ufrj.br 

01 

ADRIANA PINHO 00 

REJANE SOBRINO PINHEIRO 

rejanesp07@gmail.com 

02 Ciência de Dados 

CLAUDIA MEDINA COELI 00 

NATALIA PAIVA 00 

AMANDA DE MOURA SOUZA 

amandamoura@iesc.ufrj.br 

01 Tendências e Determinantes das Doenças 

Não-Transmissíveis 

KATIA VERGETTI BLOCH 00 

MOYSES SZKLO 00 

JULIANA LUSTOSA 00 

PAULINE LORENA KALE 00  Epidemiologia e Políticas de Saúde 

ANTONIO JOSE LEAL COSTA 

ajcosta@iesc.ufrj.br 

01 

MOYSES SZKLO 00 

JACKELINE LOBATO 00 

ELAINE REIS BRANDAO 00 Abordagens Sociológicas dos Processos 

Saúde-Doença.  

 

JAQUELINE TEREZINHA FERREIRA 

jaquetf@iesc.ufrj.br 

01 

RACHEL AISENGART MENEZES 00 

FERNANDA DE CARVALHO VECCHI ALZUGUIR 00 

MIRIAM VENTURA DA SILVA 

miriam.ventura@iesc.ufrj.br 

02 Construção social do acesso à saúde: 

interfaces entre sujeitos, direitos e políticas 

NEIDE EMY KUROKAWA E SILVA 00 

LIGIA BAHIA 

ligiabahia55@gmail.com 

01 

LEYLA SANCHO 00 

MARIA DE FÁTIMA SILIANSKY 00 

ARTUR MONTE CARDOSO 00 

MARIA DE LOURDES TAVARES CAVALCANTI 00 Epidemiologia e Políticas na Saúde 

PAULO EDUARDO XAVIER DE MENDONÇA  

pauloexm@iesc.ufrj.br 

02 

GABRIEL EDUARDO SCHUTZ 

gabriel@iesc.ufrj.br 

01 Interfaces entre Produção, Saúde e Doenças 

MARCIA GOMIDE DA SILVA 00 

VOLNEY DE MAGALHAES CAMARA 

camaravolney@gmail.com 

01 

ARMANDO MEYER 

armando@iesc.ufrj.br 

01 

CARMEN ILDES RODRIGUES FROES ASMUS 

carmenfroes@iesc.ufrj.br 

01 

MARCIA RIBEIRO 00  

ANTONIO AZEREDO 00  

LUCIA ABELHA LIMA 00 Saúde Mental 

GIOVANNI MARCOS LOVISI 

glovisi@uol.com.br 

01 

MARCIA GOMIDE DA SILVA 

gomide@iesc.ufrj.br 

01 

Total 19  
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