
 

ADENDO CAHMADA INTERNA PARA TREINAMENTO DE DOCENTES UFF- PACCS – AJUSTES PARA O MODELO REMOTO 

RESOLUÇÃO CEPEX N. º 157/2020 

 
CHAMADA INTERNA PARA TREINAMENTO DE DOCENTES DA UFF - PACCS 2020 

 
O Colegiado do Curso do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS) da Escola de 

Enfermagem Aurora e Afonso Costa da UFF (EEAAC/UFF) decide abrir chamada interna para treinamento de docentes. 
A Área de Concentração do Programa é A Complexidade do Cuidado em Enfermagem e Saúde, cuja Linha de 

Pesquisa é: Cuidados Clínicos. 
 
Os candidatos poderão participar de treinamento em somente 1 (um) Programa de Pós-Graduação. Deverão 

apresentar documentação e plano de trabalho compatível a proposta do PACCS. O Currículo deverá ser atualizado na 
Plataforma Lattes, dentro do prazo estabelecido pelo Programa. 
 
Considerando as especificidades dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu e do treinamento de docentes no PACCS, 
são pertinentes as seguintes recomendações: 
 
- Titulação do corpo docente, experiência como pesquisador produtivo e adequação à Proposta do Programa, conforme 
os critérios de avaliação dos Programas de Pós-Graduação, aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior). 
 
- Envolvimento de doutores experientes e qualificados na área do Curso, com relevante produção intelectual, 
constituída por publicações com Qualis Capes e por produção técnica e científica significativa; 
 
- Formação objetiva com a capacitação para estudos avançados, pesquisas, produção do conhecimento, inovação 
tecnológica, por meio da incorporação do método científico, visando transformações na saúde no País e atendendo as 
Diretrizes o SUS (Sistema Único de Saúde). 
 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
Período: 01/09/20 a 21/09/20 
Divulgação do Resultado: 28/09/20 
 
2. REQUISITO PARA INSCRIÇÃO DO DOCENTE 
 

I. Possuir título de Doutor em Enfermagem ou áreas afins, emitido por curso credenciado pela CAPES; 
II. Estar vinculado à Universidade Federal Fluminense com regime de dedicação exclusiva; 

III. Apresentar produtividade acadêmica aderente à proposta do programa, articulado com a área de concentração 
e uma das linhas de pesquisa; 

IV. Ter publicações em revistas de Qualis CAPES B1 ou superior de 2015 a 2020;  
V. Apresentar Carta de Recomendação de docente permanente do PACCS como tutor, justificando a mesma;  
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VI. Participar efetivamente ou coordenar projeto de pesquisa;  
VII. Estar cadastrado e participar de um grupo de pesquisa registrado no CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico);     
VIII. Ter bolsista de iniciação científica ou tecnológica;  

IX. Ter atividades de internacionalização;  
 
3. NÚMERO DE VAGAS 
 

a) 04(quatro) vagas para treinamento na Linha de Pesquisa Cuidados Clínicos. 
 

4. INSCRIÇÃO 
 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pelo e-mail do PACCS (paccsuff@gmail.com) até as 23:59 horas da 
data-limite da inscrição. Colocar no assunto do e-mail: Chamada interna para treinamento PACCS. 
 
5. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 
No ato da inscrição o candidato deverá enviar cópia digitalizada ou documento digital: 
 
I. Ficha de inscrição (anexo I); 

II. Diploma de Graduação e de Doutorado autenticados; 
III. Curriculum Vitae, com produção de 2015 a 2020, segundo a Plataforma Lattes do CNPq, com comprovantes 

que façam jus ao item 2 dessa chamada; 
IV. Carta de Recomendação de docente permanente do PACCS como tutor, justificando a mesma (anexo II);  
V. Plano de trabalho articulado a Linha de Pesquisa Cuidados Clínicos e atividades do docente tutor do PACCS, pelo 

período de 2 semestres. 
 
6. ITENS DO PLANO DE TRABALHO 
 

▪ Adequação à área de concentração e a Linha de Pesquisa Cuidados Clínicos do PACCS; 
▪ Atividades de ensino em disciplinas obrigatórias no PACCS; 
▪ Desenvolvimento de projeto de pesquisa;  
▪ Projeção de publicações dos resultados e produtos de pesquisa; 
▪ Projeção para orientação de alunos; 
▪ Disponibilidade para eventuais atividades administrativas (comissões, representações e pareceres); 
▪ Disponibilidade para ações científicas (participação em bancas, organização de eventos, entre outros); 
▪ Projeção de captação de financiamento para pesquisa; 
▪ Mínimo de 12 horas no Programa. 

  



7. CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO 
 

Itens obrigatórios Itens recomendáveis 

Apresentação do Plano de Trabalho 
Solicitar aquisição de bolsa de Iniciação Científica junto aos órgãos 
de fomento. 

Artigo científico 
 
Possuir, no mínimo, 04 artigos científicos publicados ou aceitos para 
publicação, de 2015 a 2020, com qualis pela CAPES, B1 ou superior ou 
JCR; 

Solicitar auxílio financeiro junto a órgãos de fomento para o 
desenvolvimento de pesquisas. 

Desenvolver Projeto de Pesquisa financiado ou com o devido 
cadastramento na PROPPi e registrado no currículo lattes 

Ter experiência de orientação de trabalho de conclusão de curso 
de Graduação em Enfermagem e áreas afins. 

Integrar ou liderar Grupo de Pesquisa cadastrado no diretório de GP 
do CNPq  

Participar de bancas examinadoras de pós-graduação stricto-sensu 
na EEAAC e/ou em outras IES. 

Orientação de IC ou iniciação tecnológica de PIBIC, com bolsa 
Participar de atividades de inserção social no contexto regional, 
nacional e internacional, observando as atividades de convênios 
com entidades públicas e privadas. 

Integrar disciplina obrigatória na graduação. Ter orientações concluídas de Graduação e Pós-graduação. 

Dedicar 12 horas ao Programa. 

Ser parecerista ad hoc de Periódico e projetos de pesquisa. 

Possuir artigos encaminhados a periódicos indexados B1 ou 
superior. 

Ser autor de livro ou de capítulo de livro publicado com ISBN. 

 
8. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

1. Para ser aprovado o docente terá que obter a pontuação ≥70 (setenta);  
2. A classificação obedecerá à pontuação do docente e o número de vagas oferecidas;  
3. O docente pode ser aprovado e não classificado; 
4. Critérios de desempate: maior número de publicação de artigos em Qualis de maior impacto; coordenação e/ou 

membro de projetos financiados em órgãos de fomentos. 
 
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

1. Ao inscrever-se no treinamento de docentes, o mesmo estará reconhecendo sua aceitação das normas 
estabelecidas nesta Chamada; 

2. Trata-se de uma Chamada única com validade somente para esse processo seletivo; 
3. O colegiado poderá optar por não preencher todas as vagas oferecidas; 
4. Os casos omissos nesta chamada interna serão resolvidos pelo Colegiado do Programa Acadêmico em Ciências 

do Cuidado em Saúde. 
 

Deliberado no Colegiado em reunião do dia 11 e fevereiro e este Adendo aprovado em 11 de agosto de 2020, que entrará em 
vigor após a publicação. 

 

 
Profª. Drª. Beatriz Guitton R B Oliveira 

Coordenadora do Programa Acadêmico em  
Ciências do Cuidado em Saúde 

 
Profª. Drª. Vera Maria Sabóia 

Vice-cooordenadora do Programa Acadêmico em  
Ciências do Cuidado em Saúde 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA – EEAAC 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE - PACCS 

 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA A CHAMADA INTERNA PARA TREINAMENTO DE DOCENTES NO PACCS 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Dados 
Pessoais 

Nome completo: 
 
Sexo: (  ) F  (  ) M Data de nascimento: 
Estado civil: Naturalidade: 
Pai: 
Mãe: 
Conselho Regional: Emissão: CPF: 
RG: Estado/Órgão: Emissão: 

 
 

   

 
Formação 

Nível Nome do Curso Instituição Período 
Graduação    
Pós-Graduação    

 
 

Endereço 

Rua: 

Bairro: Cidade: Estado: 
CEP: Telefone: (       ) 
Fax: Celular: (       ) 
E-mail: 

 
Atividade 

Profissional 

Unidade da UFF: Matrícula SIAPE: 

Atividade Atual/Cargo: 
 

Endereço/telefone de contato: 
 

 
Declaração 

Declaro, pra os devidos fins, que tomei conhecimento das condições estabelecidas nesta chamada interna e estou de acordo com as mesmas. 

  
Niterói, _____/______/_________ 

 
Assinatura 
 

CHAMADA INTERNA PARA TREINAMENTO DE DOCENTES NO PACCS/2020 
 

Recebi a inscrição via e-mail de ___________________________________________________________________ para a chamada interna de 
treinamento para docentes no PACCS, com documentos para serem conferidos pelo programa.  
 

Niterói, _______ de __________ de 2020. 
 
Assinatura da Secretária: 
 

DIGITAR OS DADOS OU PREENCHER COM LETRA DE IMPRENSA 

 
 



ANEXO II – CARTA DE RECOMENDAÇÃO DE TUTOR 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA – EEAAC 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE - PACCS 

 

 

 
CARTA DE RECOMENDAÇÃO DE DOCENTE DO PACCS PARA TUTOR 

 
 
 

Niterói, ___ de _____________ de 2020. 
 
 

Eu, Prof.(a) Dr.(a) _____________________________________________________, declaro meu interesse e 

disponibilidade em ser tutor do docente __________________________________________________, CPF nº 

_________________ para treinamento no Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, com a seguinte 

justificativa: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do docente tutor 

 
 
 
 
 

Matrícula SIAPE do docente tutor 
 

__________________ 

 
 


