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Rio de Janeiro, 20 de março de 2020.
Resultado final do processo de seleção de docentes para credenciamento no PPGICS
O processo de avaliação, como previsto no Edital PPGICS 01/2020 CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PARA O PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM
INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SAÚDE (PPGICS), contemplou, tanto numa dimensão
quantitativa quanto qualitativa, a Produção Intelectual de cada candidato, somadas às
experiências de Docência e Orientação (com valorização de iniciativas próximas ao
PPGICS/ICICT), ao Projeto de Pesquisa (observadas a estrutura, a relevância, a aderência, a
dimensão da interdisciplinaridade e necessidades do PPGICS), à perspectiva de Trabalho
Interdisciplinar (contidas nas ações já realizadas e/ou projetadas no plano de trabalho) e
aquilo que nomeou-se como Aspectos Gerais, que levou em conta Participação em Fóruns
(tanto nacionais quanto internacionais), experiência administrativa (sobretudo aquelas
vinculadas ao Ensino), além da disponibilidade apontada por cada candidato, distribuídos
pelas duas sub-linhas: 1.1 – vinculada à investigação, estudo, compreensão, análise de
regimes de produção, regulação e novas dinâmicas de pesquisa científica em saúde;
repositórios, ambientes virtuais, redes sociais e sistemas de informação; práticas culturais,
técnicas e tecnologias; prospecção e estudos métricos em ciência e tecnologia; e 1.2 –
vinculada à investigação, estudo, compreensão, análise de inquéritos e pesquisas
nacionais de saúde; linguagens, padrões e indicadores; adequação de métodos que
utilizem informações dos sistemas nacionais e informação para avaliar situações de saúde;
sistematização e análise das informações para a formulação de políticas públicas e
monitoramento da situação de saúde brasileira e seus determinantes socioambientais.
De um total de 11 (onze) inscrições completas e homologadas, sendo 5 (cinco)
candidatos para a sub-linha 1.1 e 6 (seis) para a sublinha 1.2, respeitado o nº de vagas
previsto no edital, informamos abaixo os selecionados após a apreciação de 1 (um)
recurso encaminhado a esta Comissão:
Candidatos selecionados na sub-linha 1.1:
Nome
Viviane Santos de Oliveira Veiga
Rosane Abdala Lins
Kizi Mendonça de Araújo

Pontuação final

Vinculação

420 pontos
409 pontos
367 pontos

Permanente
Colaborador
Permanente

Candidatos selecionados na sub-linha 1.2:
Nome
Ricardo Antunes Dantas de Oliveira
Marcel de Moraes Pedroso

Pontuação final

Vinculação

451 pontos
445 pontos

Permanente
Permanente
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Um dos elementos centrais da Comissão foi a utilização do Documento de Área
(Área Interdisciplinar) e a Portaria Capes nº 81/2016, que dispõem sobre a vinculação de
docentes a um Programa de Pós-Graduação (PPG). Esses documentos estabelecem que os
parâmetros a serem observados num processo de credenciamento, assim como o de
descredenciamento, devem ser: a Produção Intelectual de um docente, as atividades de
Docência e de Orientação e a vinculação de um Projeto de Pesquisa a uma das linhas do
PPG.
No que toca à Produção Intelectual, é importante destacar que o parâmetro
utilizado na atribuição de pontos ao que foi apresentado por cada candidato foi o qualis
referência da Área Interdisciplinar que está em vigor (classificação do quadriênio 20132016), não havendo qualquer prejuízo com relação ao “novo qualis” como fora
apresentado no edital. Assim, a tabela abaixo apresenta como foi atribuída a pontuação
para classificação:
Novo Qualis
A1
A2
A3
A4
B1
B2

Qualis Referência
A1
A2
B1
B2
B3
B4

Pontos
100
85
70
55
40
25

Para que houvesse uma padronização das notas, a comissão estabeleceu a
avaliação de 0 a 100 como parâmetros. No caso da Produção Intelectual, como não há um
limite estabelecido pela Capes, utilizou-se a maior soma dos produtos apresentados como
100, gerando equivalência (em percentual) para os demais. De igual forma procedeu-se
com a Docência/Orientação.
Após a aferição da soma dos pontos em todos os parâmetros previstos no edital,
exclusivamente para efeito de vinculação ao PPGICS (categorias Permanente e
Colaborador), levou-se em conta o critério de Produção Intelectual.

Comissão de Seleção de Credenciamento do PPGICS.

