
 

 

 
CHAMADA DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTES 

 
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA E 

SIMULAÇÃO EM SAÚDE 
 

      QUADRIÊNIO 2021 A 2024 
 
Caros pesquisadores,  
Estamos iniciando o processo de credenciamento de docentes permanentes para o Programa  
de Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na Área de 
Saúde (PPGTEMIS) do Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS).  
 
CRONOGRAMA:  
 
● Período de inscrição: 22/10/2021 a 27/10/2021   
● Resultado da homologação da inscrição: 28/10/2021 
● Recurso do resultado da homologação: 29/10/2021 
● Resultado do recurso da homologação: 30/10/2021 
● Resultado da seleção: 03/11/2021 
● Recurso da seleção: 04/11/2021 
● Resultado final: 05/11/2021 
 
Inscrição 

Será feita por via remota por meio do e-mail proreitoriappg11@unichristus.edu.br, 
com o envio da documentação solicitada em PDF. 

Como critérios de seleção utilizaremos a PORTARIA No 81, de 03 de junho de 2016 
(https://bit.ly/2T64JWb), o documento da área de avaliação da Medicina III da CAPES para o 
quadriênio 2017-2020 (https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/med3-pdf), ficha 
de avaliação da Medicina III profissional da CAPES (https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-
de-conteudo/documentos/avaliacao/FICHA_MED_03_ATUALIZADA.pdf)  
 
Número de Vagas 
O número de vagas será de 01 docente permanente.  
 
Pré-Requisitos para a inscrição: 
Poderão se candidatar a categoria de docentes permanentes aqueles que atendam a todos os 
seguintes pré-requisitos: 
I - Ter título de doutor. 
II – Ter graduação em Medicina. 
III- Em caso de participação em outro Programa de Pós-Graduação (PPG), pertencer ao 
quadro de docentes permanentes em apenas 1 (um) PPG, no máximo.   
IV - Ter disponibilidade para orientar alunos no próximo quadriênio (2021-2024). 
V - Ter o compromisso de participar como docente nas disciplinas do PPGTEMIS.  
 



 

 

Documentação para a inscrição 
✔ Formulário - Cadastro de Credenciamento de Docentes Permanente preenchida, impressa e 
assinada (anexo I). 
✔ Cópia do Diploma ou ata de defesa de doutorado (frente e verso). 
✔ Curriculum Vitae modelo Lattes (www.cnpq.br) atualizado. 
✔ Formulário de avaliação do currículo devidamente preenchido com comprovação dos itens 
a serem pontuados (anexo II e anexo III)  (Não serão considerados itens do Curriculum Vitae 
sem comprovação, nem comprovantes de itens não registrados no Curriculum Vitae modelo 
Lattes). 
✔ Toda a documentação para inscrição deverá ser entregue em arquivo único em 
formato pdf.  

 
Homologação da Inscrição  
 
Após conferência da documentação pela secretaria e coordenação do PPGTEMIS, será 
homologada a inscrição do candidato no processo seletivo. Não será homologada a inscrição 
do candidato nos seguintes casos:  
✔ Não atendimento aos pré-requisitos para inscrição.  
✔ Não apresentação da documentação exigida para inscrição Processo Seletivo (Realizado 
em 1 etapa). Será realizada análise do Curriculum Vitae modelo Lattes, do formulário de 
pontuação preenchido (anexo II) e dos comprovantes dos itens pontuados nesse formulário. 
Os itens cujos comprovantes não foram entregues na inscrição não serão pontuados. 
 
Classificação Final  
 
Será o resultado da soma da pontuação dos itens do Curriculum Vitae modelo Lattes, que 
constam no formulário de pontuação preenchido (anexo II e anexo III) e cujos comprovantes 
foram entregues e homologados pela Coordenação de Pós-Graduação do PPG.  
 
OBSERVAÇÕES: - Quando necessário, os seguintes critérios serão utilizados 
sequencialmente até o desempate:  
1) número de artigos A1 e A2;  
2) número de patentes registradas junto ao INPI;  
3) número de softwares registrados junto ao INPI; 
4) número de orientações ou co-orientações de mestrado (acadêmico ou profissional) ou 
doutorado concluídas;  
4) idade (será favorecido o candidato com mais idade).  
 
O resultado final será divulgado no website do PPGTEMIS 
(https://mestrado.unichristus.edu.br/temis/), sob a forma de listagem de número de inscrição 
em ordem de Classificação. 
 



 

 

ANEXO I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
TECNOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA E SIMULAÇÃONA ÁREA DE SAÚDE 

CADASTRO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTE PERMANENTE 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Nome: 

CPF:                  

RG:                                      Órgão:           Data de Expedição:                     UF: 

Data de nascimento:                        Nacionalidade:                               Sexo M ( ) F ( ) 

Naturalidade:                UF:                     

Nome do pai: 

Nome da mãe: 

Endereço: 

Bairro:  

Cidade: 

CEP:                                    Estado: 

E-mail:  

Telefone Residencial:                  Telefone Trabalho:   Telefone Celular:   

Nível de Titulação:     Ano da titulação: 

Área de conhecimento:  

Instituição: 

Link do Lattes: 

Vínculo empregatício com o Centro Universitário Christus:  ( ) SIM ( ) NÃO  

Em caso de SIM, Regime de trabalho: ( ) Integral ( ) Parcial ( ) Dedicação Exclusiva 

 

Atuações de Docência Externas ao Programa: 

IES:   

Programa:      Carga horária:     Início/Fim:  

 

 



 

 

ANEXO II - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 
1. Identificação do candidato 
Nome completo: 

 

Graduação: Instituição:  Início: 

Conclusão: 

 
2. Titulação - (acrescentar linhas, se for o caso) 

2.1 Qualificação ou 
aperfeiçoamento (mínimo 
de 100 horas) - Área da 
Saúde = 2,0 pontos; outra 
área =1,0 ponto.  

No máximo 2 pontos. 

Curso: Início: Conclusão: 

Instituição: 

Cidade/UF: 

 

País: 

 

2.2 Especialização (mínimo 
de 360 horas) Área da Saúde 
= 4,0 pontos;  outra  área = 
2,0 pontos. 

No máximo duas 
especializações. 

Curso: Início: Conclusão: 

Instituição: 

Cidade/UF:         País: 

 

 

2.3 Mestrado –  

Área da Cirurgia (Medicina 
III)  = 12 pontos  

Área da Saúde = 8 pontos; 

outra  área = 4 pontos  

Curso: Início: Conclusão: 

Instituição:   

Cidade/UF: País: 

2.4 Doutorado –  

Área da Cirurgia (Medicina 
III) = 20 pontos  

Área da Saúde = 15 pontos; 

outra  área = 5 pontos  

Curso: Início: Conclusão: 

Instituição:   

Cidade/UF: País: 

Pontuação final item 2  

 

3. Produção técnico-científica – a partir de 01 de janeiro de 2017 
 
Item Tipo Quantidade Pontuação 

3.1 Artigos completos publicados em periódicos indexados (sem limite) 
3.1.1 Qualis na área da medicina III (CAPES 2013-2016) A1 = 6,0 
pontos 

  



 

 

3.1.2 Qualis na área da medicina III (CAPES 2013-2016) A2 = 5,0 
pontos 

  

3.1.3 Qualis na área da medicina III (CAPES 2013-2016) B1 = 4,0 
pontos 

  

3.1.4 Qualis na área da medicina III (CAPES 2013-2016) B2 = 1,5 
pontos 

  

3.1.5 Qualis na área da medicina III (CAPES 2013-2016) B3 = 1,0 
ponto 

  

3.1.6 Qualis na área da medicina III (CAPES 2013-2016) B4/B5 = 0,5 
pontos 

  

3.1.7 Depósitos patentes devidamente registradas  = 6,0 pontos   
3.1.8 Depósitos de registros de softwares devidamente registrados = 4,0 
pontos 

  

3.2 Trabalhos publicados em Anais de eventos científicos (Máximo 05 pontos) 
3.2.1 Nacionais (inclui eventos regionais e locais) = 0,25 ponto   
3.2.2 Internacionais = 0,5 ponto   

3.3 Trabalhos apresentados em evento científico forma oral ou pôster = máximo 05 pontos.   

Serão pontuados trabalhos não publicados em Anais ou que não foram pontuados no item 3.2 
3.3.1 Nacionais (inclui eventos regionais e locais) = 0,25 ponto   
3.3.2 Internacionais = 0,5 ponto   
3.3.3 Trabalhos científicos premiados = 1,0 ponto   

3.4 Atualização: cursos, congressos, e atividades afins – máximo 05 pontos. 
3.4.1 Com carga horária mínima de 8 e máxima de 30 horas = 0,25 
ponto. 

  

3.4.2 Com carga horária acima de 30 horas = 0,5 ponto   
3.4.3 Com carga horária superior a 100 horas = 1,0 ponto   

3.5 Livros com ISBN (Internacional Standard Book Number) –  (sem limite)  
3.5.1 Nacional = 5,0 pontos   
3.5.2 Internacional = 6,0 pontos   

3.6 Capítulo(s) de livro com ISBN (sem limite)   
3.6.1 Nacional  =  3,0 pontos   
3.6.2 Internacional = 4,0 pontos   

3.7 Manuais técnicos ou similares (com ISBN ou ISSN) – máximo 10 pontos 
3.7.1 Cartilhas ou manuais educativos = 1,0 ponto   

3.8 Orientador de trabalhos acadêmicos (graduação e pós-graduação) – máximo 10 pontos. 



 

 

3.8.1 Monografia/Trabalho de conclusão de curso – por trabalho 
concluído = 1,0 pontos 

  

3.8.2 Trabalho de conclusão de especialização por trabalho concluído = 
2,0 pontos 

  

3.8.3 Orientação de monitor de disciplina de graduação (por disciplina) 
= 0,5 ponto 

  

 3.8.4 Orientação ou coorientação de dissertação de mestrado  (3,0 
pontos/orientação) 

  

 3.8.5 Orientação ou coorientação de tese de doutorado  (5,0 
pontos/orientação) 

  

3.9 Orientação de Iniciação Científica (PIBIC/PIVIC) por ano = 1,0 
pontos por ano de vigência   

3.10  Preceptoria de residência (5,0 pontos por curso) (máximo 15 pontos)   
3.11 Membro de bancas – máximo 05 pontos 

3.11.1 Banca de trabalhos de conclusão de curso de Graduação = 0,25 
ponto 

  

3.11.2 Banca de trabalhos de conclusão de curso de Especialização = 
0,5 ponto 

  

3.11.3 Banca de concurso público/processo seletivo professor = 1,0 
ponto 

  

3.12 Membro de bancas de pós graduação strictu sensu – máximo 10 
pontos 

  

3.12.1 Banca de defesa de mestrado/doutorado = 0,5 ponto   
3.13 Docente do Centro Universitário Christus = 15 pontos   
Total   
 
 

4. Declaração  
Declaro que este Formulário de Currículo Padronizado contém informações 

completas, exatas, e que aceito o sistema e os critérios adotados no Processo de Seleção pela 
Comissão de Seleção do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia Minimamente 
Invasiva e Simulação na Área de Saúde (PPGTEMIS) do Centro Universitário Christus 
(UNICHRISTUS). 

 
Local:________________ Data:_________________________________________________  

 
Nome do candidato:__________________________________________________________  

 
Assinatura:__________________________________________________________________ 



 

 

 

 
ANEXO III  

ANÁLISE SUBJETIVA  
SUGESTÃO DE DISCIPLINA PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO TEMIS  

 
O PPG TEMIS apresenta atualmente a seguinte grade de disciplinas:  

 

✔ANÁLISE CRÍTICA DOS TRABALHOS CIENTIFICOS  

✔BIOESTATÍSTICA  

✔BIOÉTICA  

✔EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE  

✔EPIDEMIOLOGIA GERAL  

✔INOVAÇÕES DE MODELOS DE TREINAMENTO EM SIMULADORES  

✔MÉTODO CIENTÍFICO  

✔MODELOS DE ENSINOS EM SIMULADORES, VIDEOENDOSCOPIA E ROBÓTICA 

✔SIMULAÇÃO EM SAÚDE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
Baseado nisto, e no conhecimento dos documentos da área da medicina III 

profissional, sugira uma nova disciplina para integrar a matriz curricular do PPGTEMIS, 
descrevendo a ementa da mesma (Máximo 10 pontos).  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 


