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CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA NÍVEL PÓS-DOUTORADO  

INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM 
SAÚDE/FIOCRUZ - 2022  

  
O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fundação 
Oswaldo Cruz, torna pública a presente Chamada e convida os(as) interessados(as) a 
participarem do processo seletivo para bolsista, na modalidade de Pós-Doutorado no Instituto.  
  
  
1. Objetivo  
  
A concessão da bolsa de Pós-Doutorado tem por objetivo a realização de estudos avançados e 
inovadores, visando o fortalecimento da Pesquisa e do Ensino, por meio do aprimoramento e 
consolidação da produção científica vinculada às suas linhas de pesquisa, estabelecendo e 
ampliando intercâmbios científicos que contribuam para a criação e/ou ampliação de novas linhas 
de investigação, de abrangência nacional e internacional.  
  
1.1. A presente Chamada Pública é vinculada ao Programa de Pós-graduação em Informação 
e Comunicação em Saúde (PPGICS) e aos Laboratórios de Pesquisa do ICICT, a saber:  
  

Laboratório de Comunicação e Saúde (LACES)  
Laboratório de Informação Científica e Tecnológica em Saúde (LICTS)  
Laboratório de Informação em Saúde (LIS)  
  

1.2. Os(as) candidatos(as) devem observar, nos anexos a esta Chamada, as condições gerais e 
específicas estabelecidas para o processo seletivo.  
  
2. Requisitos   
  
2.1. Para participar do processo seletivo o(a) candidato(a) deve:  
  
a) Possuir o diploma de doutorado (ou ata de defesa de tese, para defesas recentes) como 
documento comprobatório, quando do ato da inscrição.  

• O diploma deverá ser de cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC;  
• Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pela 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação.  

  
b) Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, enviar 
currículo com histórico de trabalhos científicos.  
c) Demonstrar experiência em pesquisa acadêmica nas áreas específicas estabelecidas nesta 
Chamada.  
d) Apresentar Projeto de Pesquisa detalhado, vinculado ao Laboratório, que abranja o período de 
12 (doze) meses (ver Anexo I e II).  
e) Apresentar Proposta de Disciplina Eletiva na área de atuação para a qual está submetendo o 
projeto (ver Anexo I).  
  
2.2. Pode participar do processo seletivo o(a) candidato(a) brasileiro(a) ou estrangeiro(a), 
residente no Brasil, portador de visto temporário, sem vínculo empregatício ou afastado(a) sem 
vencimentos.  
2.3. As atividades referentes ao pós-doutorado deverão ser desenvolvidas nas dependências do 
ICICT situado no município do Rio de Janeiro.  
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3. Sobre a Bolsa  
  
3.1. O Edital vinculado ao PPGICS visa à concessão de 3 (três) bolsas de Pós-Doutorado, sendo 
1(uma) bolsa para cada Laboratório de Pesquisa do Instituto.  
3.2. A duração da bolsa para realização do Pós-Doutorado será de 12 (doze) meses.  
  
3.3. O valor mensal de cada bolsa será de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e o 
pagamento será realizado por meio de depósito em conta bancária que tenha o(a) bolsista como 
titular;  

3.3.1. O(a) bolsista deverá ser titular de uma conta corrente no Brasil. Não serão realizados 
pagamentos em contas poupança ou conta salário. A conta corrente deverá ser no Banco 
indicado pela Fundação de Apoio à Fiocruz (Fiotec).  

  
3.4. A bolsa poderá ser suspensa a qualquer momento:  

• A pedido do(a) bolsista ou supervisor(a)/coordenador(a) do programa;  
• Caso seja constada fraude ou irregularidade envolvendo o(a) bolsista identificado(a);  
• Por uso ou divulgação de informações ou produtos da Instituição de forma indevida ou sem 
autorização do(a) supervisor(a)/coordenador(a) do programa.  

  
3.5. O(a) bolsista deverá dedicar-se às atividades programadas da pesquisa e acordadas com 
o(a) supervisor(a) do estágio, incluindo metas e objetivos estabelecidos pelo Projeto de Pesquisa 
e uma proposta de disciplina (com ementa) para o Programa de Pós-graduação em Informação e 
Comunicação em Saúde.  
  
  
4. Inscrição  
  
4.1. O(a) candidato(a) deverá enviar pelo e-mail selecao.posdoc@icict.fiocruz.br, destacando o 
assunto “Seleção Bolsa Pós-Doc”, a documentação abaixo relacionada, dentro do prazo 
estabelecido no cronograma de inscrição da chamada pública.  
  

• Formulário de Inscrição (Anexo III);  

• Projeto de Pesquisa (podendo ser um subprojeto no âmbito de um projeto já existente no 
Laboratório (ver Anexos I e II);  

• Proposta de Disciplina Eletiva (ver Anexo I);  

• Diploma de Doutorado ou Ata, para casos de defesas de tese recentes;  

• Currículo atualizado - Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com 
histórico das produções acadêmicas;  

• Cópia digitalizada da carteira de identidade (RG) e CPF. Em casos de estrangeiros, cópia 
do Passaporte; e  

• Carta de aceite prévio do candidato pelo(a) supervisor(a) (ver Anexo VI) - (Relação 
disponível no Anexo IV).  

 
4.1.1. Não serão aceitas inscrições fora do período, quaisquer que sejam as razões alegadas, 
salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 
4.1.2. Não serão aceitas inscrições encaminhadas para qualquer outro e-mail. 
4.1.3. O(a) candidato(a) é responsável pelos documentos e pelas informações apresentadas. A 
identificação de qualquer falta com a veracidade resultará na desclassificação, sem prejuízo de 
outras sanções legais cabíveis. 

  
4.2. Na condição de selecionado, o(a) candidato(a) deverá apresentar a documentação original 
para iniciar o pós-doutorado no Instituto.  
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5. Processo Seletivo e Resultado  
  
5.1. As propostas serão avaliadas por uma banca composta para esta chamada com um(a) 
pesquisador(a) de cada Laboratório, credenciado(a) no PPGICS, sendo analisados:  
  

a. A documentação encaminhada – conformidade e coerência com as especificidades da 
área (ver Anexo I, II e III);  
b. O mérito e a relevância acadêmica do projeto de pesquisa e da proposta da disciplina;  
c. A regularidade e consistência da produção científica;  
d. A inovação e a perspectiva de efetividade dos resultados propostos; e  
e. Carta de aceite prévio do candidato pelo(a) supervisor(a) (Anexo VI).  

  
  
5.2. Critérios de avaliação:  
  

5.2.1. Os critérios de avaliação de cada proposta considerarão:  
• A estruturação do Projeto de Pesquisa, de modo a deixar evidentes a proposta, a 
abordagem interdisciplinar e a aderência com a área de concentração do Programa e 
com a Linha pretendida, bem como com as Linhas de Pesquisa do respectivo 
Laboratório.    
• Projeto de Pesquisa terá a nota máxima de 100 pontos.  

  
5.2.2. A pontuação obtida a partir da conferência do Formulário de Produtividade (Anexo V) 
no período de 2018 a 2021. A pontuação máxima possível de ser obtida no Formulário de 
Produtividade é de 400 pontos, distribuídas em quatro áreas:   

• Produção Bibliográfica (no máximo 100);  
• Produção Técnica (no máximo 100);  
• Docência (no máximo 100); e  
• Prática de Pesquisa (no máximo 100). 

  
5.2.3. Para a produção bibliográfica, será considerado para avaliação o Qualis Períodicos 
(2013-2016) para a Área Interdisciplinar, disponível no Web Qualis da Plataforma Sucupira 
da Capes. 
5.2.4. Os candidatos concorrem, entre si, a partir do mesmo perfil de vaga pretendida.   
5.2.5. O cálculo da nota final é soma das notas obtidas em Projeto de Pesquisa e o 
conquistado no Formulário de Produtividade.    
5.2.6. A pontuação máxima a ser obtida pode ser de 500 (quinhentos) pontos.  

  
5.3. O(A) candidato(a) poderá entrar em contato com o(a) supervisor(a) da bolsa no Laboratório 
de Pesquisa, para esclarecimentos (ver Anexo II e IV).  
5.4. O resultado será divulgado no site do PPGICS https://ppgics.icict.fiocruz.br     
5.5. Os(As) candidatos(as) estrangeiros(as) selecionados(as) deverão acessar o site do Centro de 
Relações Internacionais em Saúde (CRIS) da Fiocruz para obter informações sobre a 
documentação exigida para estrangeiros(as).  Link: https://portal.fiocruz.br/acolhimento-de-
estrangeiros  
  
6. Resultados Esperados  
  
6.1. O(a) bolsista de Pós-doutorado do ICICT deverá apresentar, ao final do estágio, os resultados 
da pesquisa realizada na forma de artigo, de acordo com os critérios estabelecidos nesta 
Chamada Pública (ver Anexos).  
6.2. O(a) bolsista de Pós-doutorado do ICICT deve ministrar uma disciplina eletiva no PPGICS, 
sob coordenação do(a) supervisor(a).  

https://ppgics.icict.fiocruz.br/
https://portal.fiocruz.br/acolhimento-de-estrangeiros
https://portal.fiocruz.br/acolhimento-de-estrangeiros
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6.3. Ao término o Pós-doutorado, ou no seu desligamento, o(a) bolsista deverá apresentar o 
relatório de atividades, indicando a produção científica e a atividade de docência no período.  
6.4. Todas as publicações, participações em eventos científicos e demais atividades relacionadas 
ou derivadas do Pós-doutorado deverão mencionar o ICICT/Fiocruz e o Programa como local de 
realização do estágio.  
  
  
7. Calendário  
  

EVENTO  DATA/PERÍODO  

Divulgação da Chamada Pública  12/08/22 

Inscrição – via e-mail  12/08/22 a 11/09/22 

Seleção  12/09/22 a 16/09/22 

Resultado  19/09/22 

Início das atividades  *01/10/22 

* Data prevista: o início das atividades depende da conclusão da implementação da bolsa junto à Fiotec.  

  
  
8. Disposições Gerais  
  
8.1. Havendo caso de desistência após o término do processo seletivo, o PPGICS poderá chamar 
o(a) candidato(a) classificado(a) na colocação subsequente.  
8.2. O ICICT/Fiocruz não dispõe de alojamento.  
8.3. O(a) bolsista poderá ser desligado(a) em caso de conduta inapropriada ou na constatação de 
fraude.  
8.4. Os casos não contemplados por este documento de Chamada Pública serão resolvidos pela 
Direção do Instituto, juntamente com o PPGICS e o Laboratório envolvido no processo seletivo.  
8.5. A inscrição do(a) candidato(a) implica no conhecimento e plena aceitação das normas e 
condições estabelecidas nesta Chamada Pública, incluindo seus anexos, em relação às quais não 
poderá ser alegado desconhecimento.  
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ANEXO I  

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO DOS (AS) CANDIDATOS (AS)  
  

Para o processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá apresentar a documentação solicitada em 3 
(três) arquivos, no formato “PDF”, contendo:  
  
I) Primeiro arquivo – Identificação do(a) candidato(a):  
a) Formulário de Inscrição (Anexo III) assinado;  
b) Cópia do Diploma de Doutorado ou Ata, para casos de defesas de tese recentes;  
c) Currículo atualizado - Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com  
histórico das produções acadêmicas;  
d) Cópia digitalizada da carteira de identidade (RG) e CPF. Em casos de estrangeiros, cópia do 
Passaporte; e 
e) Carta de aceite prévio do(a) candidato(a) pelo(a) supervisor(a). 
 
  
II) Segundo arquivo – Projeto de Pesquisa do(a) candidato(a):  
O projeto de pesquisa deve ser feito em português, com um máximo de 15 laudas, fonte modelo 
Times New Roman 12, espaço 1,5 entre linhas, sendo itens obrigatórios para os projetos:  
 

1) Título do projeto de pesquisa;  
2) Nome do(a) candidato(a);  
3) Linha de pesquisa referente à bolsa;  
4) Resumo;  
5) Apresentação;  
6) Justificativa (relacionando o projeto com a linha de pesquisa definida na Chamada);  
7) Objetivos com definição e delimitação do objeto de estudo;  
8) Referencial Teórico;  
9) Revisão Bibliográfica;  
10) Metodologia;  
11) Fontes;  
12) Cronograma (com Plano de atividades);  
13) Divulgação dos Resultados (ex.: artigos; capítulos de livros; seminários...);  
14) Referências Bibliográficas.  
  
III) Terceiro arquivo – Proposta de Disciplina:  
A proposta deverá contemplar uma disciplina eletiva, com carga horária compatível com a grade 
do PPGICS, na linha de atuação para a qual está submetendo o projeto e deve contemplar, no 
mínimo, os seguintes itens:  
1) Título da disciplina;  
2) Nome do(a) candidato(a);  
3) Justificativa (relevância para o Programa e relação com o projeto de pesquisa);  
4) Ementa (com o objetivo da disciplina);  
5) Conteúdo programático (em tópicos);  
6) Bibliografia Básica.  
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ANEXO II  
  

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA INSCRIÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS (AS)  
  

I – Laboratório de Comunicação e Saúde  
Linha do PPGICS: Comunicação, Poder e Processos Sociais em Saúde 

  
O LACES tem como fundamento central a articulação dos princípios democráticos relacionados 
com o enfrentamento das desigualdades sociais; o exercício dos direitos à saúde e à 
comunicação; a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e das políticas públicas universais. 
Suas ações são orientadas pela perspectiva histórica e da produção social dos sentidos e 
entendem a comunicação como força estruturante dos processos sociais, culturais, políticos, 
econômicos na atualidade. Prioriza os desafios teóricos e metodológicos suscitados na análise 
crítica de micro e macro políticas, estratégias e práticas de comunicação, considerando os 
discursos, as assimetrias de poder, as mediações sociotécnicas e os contextos que as 
configuram, dedicando-se à pesquisa, ao ensino e à cooperação técnica e científica com 
instituições, entidades e movimentos sociais.  
  
Informações:  
https://www.icict.fiocruz.br/content/laboratorio-de-comunicacao-e-saude-laces 
https://www.icict.fiocruz.br/grupos-de-pesquisa 
https://ppgics.icict.fiocruz.br/linha-2 
 

Quantitativo de bolsas: 01 (uma)  
  
Pré-requisitos:  
-  Doutorado. Tese e/ou produção acadêmica com foco na área de Ciências Sociais e Humanas, 
com ênfase na dimensão comunicacional dos contextos, relações e processos sociais.  
- Consistência da produção acadêmica, especialmente a de artigos científicos em revistas 
indexadas na temática definida no perfil do projeto de Pesquisa previsto nesta Chamada.  
  
Perfil do Projeto de Pesquisa:  
Proposta temática a ser desenvolvida na interface da área das Ciências Sociais e Humanas, com 
especial interesse por projetos que se debrucem sobre as linhas de pesquisa do Laboratório.  
  
Linha 1: Políticas, processos e práticas de comunicação e saúde  
  
Linha 2: Produção, circulação, apropriação de discursos midiáticos sobre saúde 
Acolheremos com especial interesse projetos que abordem temas relacionados à Covid-19.  
  
Linha 3: Sociabilidade e formas de subjetivação  
Acolheremos com especial interesse projetos que abordem temas relacionados às articulações 
entre mídia, memória e sofrimento ou a dimensão (de)colonial dos contextos, processos e 
relações de saber e poder.  
  
Resultados Esperados:  
- Artigo submetido em revista com classificação A1 a B1 ou equivalente – no Qualis 
Interdisciplinar, com os resultados da pesquisa;  
- Disciplina eletiva ministrada no PPGICS, na linha de atuação para a qual está submetendo o 
projeto;  
- Comunicação de resultados em evento acadêmico na área; e  
- Apresentação em formato de divulgação científica, buscando divulgar os resultados de forma 
ampla.  

https://www.icict.fiocruz.br/content/laboratorio-de-comunicacao-e-saude-laces
https://www.icict.fiocruz.br/grupos-de-pesquisa
https://ppgics.icict.fiocruz.br/linha-2
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II – Laboratório de Informação Científica e Tecnológica em Saúde  
Linha do PPGICS: Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde  
  
O LICTS desenvolve pesquisa na interface entre os Estudos de Informação, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I) e Saúde, com o objetivo de gerar conhecimentos e metodologias inovadoras que 
contribuam tanto para o avanço do conhecimento quanto para o aprimoramento da gestão da 
CT&I no âmbito do SUS. Muito do interesse de pesquisa se volta para investigar os processos de 
produção de conhecimento do campo da saúde, suas dinâmicas e características, usos e 
aplicações, e os processos de translação e avaliação associados. Tratam-se, assim, de 
investigações no âmbito empreendimento científico, e nas relações entre ciência, sociedade e o 
SUS.  
As atividades do(a) bolsista estarão concentradas no grupo de pesquisa Estudos de Informação e 
Avaliação em Ciência e Tecnologia e Saúde, que inaugurou várias temáticas de investigação no 
campo da saúde, como a discussão das políticas de acesso livre à informação científica e a 
implantação do ARCA (repositório institucional).  
  
Informações:  
https://www.icict.fiocruz.br/content/laboratorio-de-informacao-cientifica-e-tecnologica-em-saude-licts 
https://www.icict.fiocruz.br/grupos-de-pesquisa 
https://ppgics.icict.fiocruz.br/linha-1  
 
Quantitativo de bolsas: 01 (uma)  
  
Pré-requisitos:  
- Doutorado. Tese e/ou produção acadêmica com foco na área de Informação e Comunicação em 
Saúde.   
- Regularidade e consistência da produção acadêmica, especialmente a de artigos científicos em 
revistas indexadas na temática definida no perfil do projeto de Pesquisa previsto nesta Chamada.  
  
Perfil do Projeto de Pesquisa:  
Proposta temática a ser desenvolvida na interface da área de informação, tecnologias e saúde, 
com especial interesse por projetos que se debrucem sobre o estado da arte dos conhecimentos 
científicos sobre informação científica e tecnológica em saúde e o desenvolvimento de 
infraestruturas de informação (II), automatizadas, que contribuam para a gestão da ciência, 
tecnologia e inovação (CT&I) em saúde.  
  
Resultados Esperados:  
- Artigo submetido em revista com classificação A1 a B1 ou equivalente – no Qualis 
Interdisciplinar, com os resultados da pesquisa;  
- Disciplina eletiva ministrada no PPGICS, na linha de atuação para a qual está submetendo o 
projeto;  
- Comunicação de resultados em evento acadêmico na área; e  
- Apresentação em formato de divulgação científica, buscando divulgar os resultados de forma 
ampla.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icict.fiocruz.br/content/laboratorio-de-informacao-cientifica-e-tecnologica-em-saude-licts
https://www.icict.fiocruz.br/grupos-de-pesquisa
https://ppgics.icict.fiocruz.br/linha-1
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III – Laboratório de Informação em Saúde  
Linha do PPGICS: Informação para Análise, Vigilância, Monitoramento e Avaliação em 
Saúde 

  
Tem como missão sistematizar, analisar e divulgar informações para a formulação de políticas 
públicas e monitoramento e do sistema de saúde, da situação de saúde da população brasileira, e 
seus determinantes sociais e ambientais desenvolvendo atividades de pesquisa que envolvem o 
aprimoramento de metodologias de coleta e análise de dados; ensino, em nível de pós-graduação. 
Dedica-se ao desenvolvimento de sistemas de informação em saúde, para a coleta de dados e 
análise dos bancos de dados existentes em nível nacional em e cooperação técnica com 
instituições brasileiras e estrangeiras.  
 
 

Informações:  
https://www.icict.fiocruz.br/content/laboratorio-de-informacao-em-saude-lis-0 
https://www.icict.fiocruz.br/grupos-de-pesquisa 
https://ppgics.icict.fiocruz.br/linha-3  
 

  
Quantitativo de bolsas: 01 (uma)  
  
Pré-requisitos:  
- Doutorado. Tese e/ou produção acadêmica com foco em umas das linhas de pesquisa do 
laboratório.  
- Regularidade e consistência da produção acadêmica, especialmente a de artigos científicos em 
revistas indexadas na temática definida no perfil do projeto de Pesquisa previsto nesta Chamada.  
  
Perfil do Projeto de Pesquisa:  
Proposta temática a ser desenvolvida na interface da área de atuação do laboratório, com 
especial interesse por projetos que se debrucem sobre as linhas de pesquisa do laboratório.  
  
Resultados Esperados:  
- Artigo submetido em revista com classificação A1 a B1 ou equivalente – no Qualis 
Interdisciplinar, com os resultados da pesquisa;  
- Disciplina eletiva ministrada no PPGICS, na linha de atuação para a qual está submetendo o 
projeto;  
- Comunicação de resultados em evento acadêmico na área; e  
- Apresentação em formato de divulgação científica, buscando divulgar os resultados de forma 
ampla.  
  
   
Contatos para esclarecimentos e envio de documentos para o estágio pós-doutoral *  
E-mail: seleção.posdoc@icict.fiocruz.br  
  
(*) Atenção a documentação deverá ser enviada para e-mail com o seguinte assunto: 
“Seleção Bolsa Pós-Doc”  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.icict.fiocruz.br/content/laboratorio-de-informacao-em-saude-lis-0
https://www.icict.fiocruz.br/grupos-de-pesquisa
https://ppgics.icict.fiocruz.br/linha-3
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ANEXO III  

  
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)  

Nome: 

Documento de Identificação: (    ) Passaporte      (    ) Carteira de Identidade 

Nº do Documento:  Órgão Emissor: 

CPF: Estado Civil: 

Nacionalidade: Naturalidade: 

Data de Nascimento: 

Filiação: 

 

Endereço: 

Bairro: Cidade: UF: 

CEP:  País: 

Telefones: E-mail: 

Titulação (Doutorado): 

Instituição Formadora: 

 

 
  
  
  
  

 Rio de Janeiro, ____ de _____________________de 2022. 
 
 
 
 

 __________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO IV 

 
Professores(as)/Pesquisadores(as) aptos(as) à supervisão de Estágio Pós-doutoral  

  
  
Laboratório de Comunicação e Saúde  
Linha do PPGICS: Comunicação, Poder e Processos Sociais em Saúde  
  
Inesita Araujo - http://lattes.cnpq.br/6580305682130575  
inesita.araujo@icict.fiocruz.br  
Katia Lerner - http://lattes.cnpq.br/8937282569124590  
katia.lerner@icict.fiocruz.br  
 

 
 
 
Laboratório de Informação Científica e Tecnológica em Saúde  
Linha do PPGICS: Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde  
  
Maria Cristina Soares Guimarães - http://lattes.cnpq.br/8852127703130337  
cristina.guimaraes@icict.fiocruz.br  
  

  
 
 
Laboratório de Informação em Saúde  
Linha do PPGICS: Informação para Análise, Vigilância, Monitoramento e Avaliação em 
Saúde  
  
Celia Landmann Szwarcwald  - http://lattes.cnpq.br/9957034079705667 

celia.szwarcwald@icict.fiocruz.br  

 
Christovam Barcellos - http://lattes.cnpq.br/9787209999258590 

christovam.barcellos@icict.fiocruz.br  
 

Cristiano Siqueira Boccolini - http://lattes.cnpq.br/2318963345053325 

cristiano.boccolini@icict.fiocruz.br  

 
Dalia Elena Romero Montilla - http://lattes.cnpq.br/5952008546245434 

dalia.romero@icict.fiocruz.br  

 
Josué Laguardia - http://lattes.cnpq.br/1571021097331693 

josue.laguardia@icict.fiocruz.br 

 
Marcel de Moraes Pedroso - http://lattes.cnpq.br/4935818510217635 

marcel.pedroso@icict.fiocruz.br 
 
Paulo Roberto Borges de Souza Junior - http://lattes.cnpq.br/4253381115037760 
paulo.borges@icict.fiocruz.br 

 
 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/6580305682130575
mailto:inesita.araujo@icict.fiocruz.br
http://lattes.cnpq.br/8937282569124590
mailto:katia.lerner@icict.fiocruz.br
http://lattes.cnpq.br/8852127703130337
mailto:cristina.guimaraes@icict.fiocruz.br
http://lattes.cnpq.br/9957034079705667
mailto:celia.szwarcwald@icict.fiocruz.br
http://lattes.cnpq.br/9787209999258590
mailto:christovam.barcellos@icict.fiocruz.br
http://lattes.cnpq.br/2318963345053325
mailto:cristiano.boccolini@icict.fiocruz.br
http://lattes.cnpq.br/5952008546245434
mailto:dalia.romero@icict.fiocruz.br
http://lattes.cnpq.br/1571021097331693
http://lattes.cnpq.br/4935818510217635
http://lattes.cnpq.br/4253381115037760


 

Pavilhão Haity Moussatché | Avenida Brasil, 4365 - Rio de Janeiro - RJ | CEP 21040 360 | Tel: +55 21 3865 3131| www.icict.fiocruz.br 

  

ANEXO V 

  
FORMULÁRIO DE PRODUTIVIDADE  

(Atividades relativas aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021)  
  
   

Produção Bibliográfica  
  

Tipo de 
produção 

bibliográfica  
Pontuação  Acumulado 

Verificado 
pela 

banca  

Artigo 
publicado em 
periódicos  

A1  A2  B1  B2  B3  B4  
      

10,0  8,5  7,0  5,5  4,0  2,5  

Livro autoral  

Editora 
estrangeira 

universitária  

Editoria 
estrangeira 
comercial  

Editora 
universitária 
brasileira  

Editora 
comercial 
brasileira  ---  ---        

30  25  20  15  

Capítulo de 
livro  

Editora 
estrangeira 

universitária  

Editora 
estrangeira 
comercial  

Editora 
universitária 
brasileira  

Editora 
comercial 
brasileira  ---  ---        

9  8  7  6  

Coletânea 
organizada 
publicada  

Editora 
estrangeira 

universitária  

Editora 
estrangeira 
comercial  

Editora 
universitária 
brasileira  

Editora 
comercial 
brasileira  ---  ---        

15  12,5  10  7,5  

Total Acumulado        

Máximo  100  
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ANEXO V 

  
FORMULÁRIO DE PRODUTIVIDADE  

(Atividades relativas aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021)  
   

Produção Técnica  
 

Tipo de produção técnica  
Pontuação 

Máxima  
Quantidade  Acumulado 

Verificado 
pela banca  

Coordenação de Curso de curta duração  10,0  
         

Participação em Curso de Curta 
Duração  

5,0  
         

Desenvolvimento de material didático e 
instrucional  

10,0  
         

Desenvolvimento tecnológico (site, 
aplicativo, sistema)  

10,0  

         

Editoria científica  10,0  
         

Organização de evento  5,0  
         

Participação em programa de rádio, TV 
ou internet  

3,0  
         

Relatório de pesquisa  2,0  
         

Parecer técnico-científico (periódicos)  5,0  
         

Consultoria  7,0  
         

Assessoria ad hoc (parte de comitê de 
agências de fomento)  

10,0  
         

Assessoria técnica (para políticas 
públicas e serviços em instituições 
governamentais ou técnico-científicas)  

10,0  

         

Total Acumulado  
      

Máximo  100  
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ANEXO V 
 

 FORMULÁRIO DE PRODUTIVIDADE  
(Atividades relativas aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021)  

   
Produção Docente  

  

Docência  Pontuação  Quantidade  Acumulado  
Verificado 

pela banca  

Disciplina em PPG  25  
         

Disciplina em curso lato sensu  15  
         

Disciplina em curso de graduação  10  
         

Orientação de trabalho em PPG  25  
         

Coorientação de trabalho em PPG  20  
         

Orientação de trabalho de pós-
graduação lato sensu  

15  
         

Orientação de graduação  10  
         

Orientação de Iniciação Científica  10  
         

Orientação de Vocação Científica  10  
         

Participação em banca de doutorado  15  
         

Participação em banca de mestrado  10  
         

Participação em banca de pós-
graduação lato sensu  

5  
         

Participação em banca de graduação  2,5  
         

Total Acumulado  
      

Máximo  100  
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 ANEXO V 

 

FORMULÁRIO DE PRODUTIVIDADE  
(Atividades relativas aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021)  

  
  

Produção de Pesquisa  
  

Prática de Pesquisa  Pontuação  Quantidade  Acumulado  
Verificado 

pela banca  

Coordenação de projeto de pesquisa 
internacional financiado  

20,0  
         

Participação em projeto de pesquisa 
internacional financiado  

10,0  
         

Coordenação de projeto de pesquisa 
nacional financiado  

15,0  

         

Participação em projeto de pesquisa 
nacional financiado  

7,0  
         

Coordenação de projeto de pesquisa 
sem financiamento  

10,0  
         

Participação em projeto de pesquisa 
sem financiamento  

5,0  
         

Coordenação de grupo de pesquisa 
cadastrado no Diretório do CNPq  

16,0  
         

Participação em grupo de pesquisa 
cadastrado no Diretório do CNPq  

8,0  

         

Total Acumulado  
      

Máximo  100  

  
  

Total Geral    

Máximo  400  
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 ANEXO VI 
 

CARTA DE ACEITE DE SUPERVISÃO 
ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL 

 
 

 

Nome do(a) Candidato(a): 

Título do Projeto de Pesquisa: 

 

Professor(a) Supervisor(a): 

 
 
 

Venho por meio desta manifestar meu aceite em supervisionar o projeto de pesquisa supracitado, 

pelo período de 12 (doze) meses. 

Declaro ainda estar ciente e de acordo com a proposta de disciplina eletiva apresentada à 

candidatura ao estágio pós-doutoral – Chamada ICICT/2022.  

 
 
 

  
  

 Rio de Janeiro, ____ de _____________________de 2022. 
 
 
 
 

 __________________________________________ 
Assinatura do(a) Supervisor(a) 

  

 
 


