
EDITAL Nº191/2018 

RETIFICAÇÃO 

 

O(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Saúde do(a) Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 e 

02/2006 do CEPG/ UFRJ e de acordo com o Regulamento do Programa, torna 

pública a retificação do edital nº 135/2018, de 03 de março de 2018, publicado no 

DOU nº 64, de 04 de abril de 2018, seção 3, página nº84, e no Boletim UFRJ nº 15, 

de 12 de abril de 2018, páginas nº 47 a 50: 

 

ONDE SE LÊ: 

II.2.2 - 2a etapa: Verificação da documentação 

A comissão irá analisar o atendimento das exigências em relação à documentação 

e, ao final do processo, será divulgado por e-mail individual e na página eletrônica 

do NUTES a lista dos candidatos com inscrição confirmada. Os/as candidatos/as 

que por ventura possuírem pendências documentais até a data final de inscrição, 

terão até as 23h00 da data prevista em edital (item V) para sanar as pendências. 

Após essa data, não havendo regularização, as inscrições não serão indeferidas. 

Conforme cronograma no item V será divulgado, na página do NUTES, a lista com 

inscrições homologadas. 

 

LEIA-SE: 

II.2.2 - 2a etapa: Verificação da documentação 

A comissão irá analisar o atendimento das exigências em relação à documentação 

e, ao final do processo, será divulgado por e-mail individual e na página eletrônica 

do NUTES a lista dos candidatos com inscrição confirmada. Os/as candidatos/as 

que por ventura possuírem pendências documentais até a data final de inscrição, 

terão até as 23h00 da data prevista em edital (item V) para sanar as pendências. 

Após essa data, não havendo regularização, as inscrições serão indeferidas. 

Conforme cronograma no item V será divulgado, na página do NUTES, a lista com 

inscrições homologadas. 

 

ONDE SE LÊ: 

III.1 Etapas do exame de seleção 

O exame de seleção constitui-se em um processo organizado em DUAS etapas. 

A nota mínima para aprovação nas etapas é igual a 7,0 (sete). Serão eliminados 

os candidatos que obtiverem nota inferior a 7,0 nas etapas I ou II. 

Etapa I) Avaliação do Pré-projeto de pesquisa, eliminatória  

Os critérios de avaliação do Pré-projeto de pesquisa são: 

Critérios Pontuação 



Vinculação à Linha de Pesquisa do NUTES 2,0 

Clareza na definição do objeto e questões de pesquisa 2,0 

Articulação entre fundamentação teórica e metodologia 2,0 

Pertinência e atualidade das referências bibliográficas 1,0 

Coerência e uso da língua portuguesa 1,0 

Viabilidade de execução em 24 meses 2,0 

TOTAL 10,0 

 

LEIA-SE: 

III.1 Etapas do exame de seleção 

O exame de seleção constitui-se em um processo organizado em DUAS etapas. 

A nota mínima para aprovação nas etapas é igual a 7,0 (sete). Serão eliminados 

os candidatos que obtiverem nota inferior a 7,0 nas etapas I ou II. 

Etapa I) Avaliação do Pré-projeto de pesquisa, eliminatória  

Os critérios de avaliação do Pré-projeto de pesquisa são: 

Critérios Pontuação 

Vinculação à Linha de Pesquisa do NUTES 2,0 

Clareza na definição do objeto e questões de pesquisa 2,0 

Articulação entre fundamentação teórica e metodologia 2,0 

Pertinência e atualidade das referências bibliográficas 1,0 

Coerência e uso da língua portuguesa 1,0 

Viabilidade de execução em 48 meses 2,0 

TOTAL 10,0 

 

ONDE SE LÊ: 

V - Do calendário do processo seletivo 

05/04 a 13/05  Período de recebimento por e-mail dos documentos de inscrição 

16/05   Divulgação da lista dos candidatos com inscrição homologada 

30/05   Resultado da Etapa I 

05/06   Data limite para solicitação de recursos da Etapa I 

06/06   Resultado de Recursos da Etapa I 

13/06 e 14/06 Defesa oral do anteprojeto – Etapa II 

18/06   Resultado da Etapa II 

20/06   Data limite para solicitação de recursos da Etapa II 

21/06   Resultado do Recurso da Etapa II 

01/07 Data limite para envio por e-mail do(s) certificado(s) de 

proficiência (inglês/português/francês/espanhol) 

03/07   Resultado  

05/07   Data limite para solicitação de recursos do resultado  

13/07   Resultado final 

 

LEIA-SE: 



V - Do calendário do processo seletivo 

05/04 a 13/05  Período de recebimento por e-mail dos documentos de inscrição 

16/05   Divulgação da lista dos candidatos com inscrição homologada 

30/05   Resultado da Etapa I 

05/06   Data limite para solicitação de recursos da Etapa I 

06/06   Resultado de Recursos da Etapa I 

20/06 e 21/06 Defesa oral do anteprojeto – Etapa II 

25/06   Resultado da Etapa II 

27/06   Data limite para solicitação de recursos da Etapa II 

28/06   Resultado do Recurso da Etapa II 

10/07 Data limite para envio por e-mail do(s) certificado(s) de 

proficiência (inglês/português/francês/espanhol) 

11/07   Resultado  

13/07   Data limite para solicitação de recursos do resultado  

20/07   Resultado final 

 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2018. 

 

 

 

Sônia Cristina Soares Dias Vermelho  Isabel Gomes Rodrigues Martins 

Coordenadora do PPGECS   Diretora do NUTES/UFRJ 

 


