
 

 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 
 

EDITAL Nº 08/2019 - PRAC 
 

PROCESSO SELETIVO 2019/1 
 

A Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade Católica de Pelotas, no uso de suas 
atribuições, torna públicas as condições que regem o Processo Seletivo de ingresso no 
Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento – Curso de Mestrado. 

 
1. Inscrições: 
1.1. As inscrições podem ser realizadas no período  de 23 de janeiro a 20 de fevereiro de 
2019, exclusivamente, pela internet em formulário-padrão, disponível no endereço 
eletrônico http://pos.ucpel.edu.br/ppgsc/inscricao/ 
1.2. A taxa relativa à inscrição para o Programa será no valor de R$ 170,00 (Cento e setenta 
reais). 
1.3. A efetivação da inscrição ocorrerá somente após o pagamento, em qualquer agência 
bancária, do boleto correspondente à taxa de inscrição, o qual será gerado automaticamente 
após o procedimento de inscrição. 
 
2. Documentos para inscrição: 
2.1. São documentos necessários e indispensáveis à inscrição: 
 

a) protocolo de inscrição (devidamente preenchido e assinado); 
b) diploma de graduação reconhecido (cópia autenticada), (exceto para egressos da 

UCPel) ou  Atestado de Conclusão de Curso ou Atestado de provável formando. 
Diplomas expedidos no exterior devem apresentar revalidação, no Brasil, por 
instituição qualificada; 

c) Curriculum Lattes atualizado e as comprovações dos últimos três anos organizadas 
de acordo com a ordem do mesmo; 

d) carteira de identidade e CPF (cópias autenticadas); 
e) cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 
2.2. A documentação referida no item 2.1. deverá ser entregue na Central de Atendimento, 
no Campus I da UCPel (Rua Gonçalves Chaves, 373) das 9h15min às 21h15min (de 
segunda a sexta-feira), até a data limite de 20 de fevereiro de 2019 e/ou  enviada via Sedex 
para a Universidade Católica de Pelotas, Comissão Permanente do Processo Seletivo 
(COPERPS), Rua Gonçalves Chaves, 373 Prédio, B Sala 317, CEP 96015-560, Pelotas – 
RS – Brasil, sendo a última data de postagem o dia 18 de fevereiro de 2019. Se 
ultrapassado o prazo da postagem, a inscrição será indeferida. 



Atenção: Não serão aceitas inscrições sem a entrega da documentação e/ou com falta de 
documentos. 
 
3. Das Vagas: 
3.1. São oferecidas até 08 (oito) vagas para o Mestrado em Saúde e Comportamento. 

 
4. Homologação das inscrições: 
4.1. A homologação das inscrições estará disponível, a partir do dia 28 de fevereiro de 
2019, no endereço eletrônico no endereço eletrônico http://pos.ucpel.edu.br/ppgsc/ . 
 
4.2. Os locais de prova (prédio/sala) serão divulgados juntamente com a relação nominal da 
homologação das inscrições.  
 
5. Da Seleção dos candidatos: 
5.1. Os candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento – Curso de 
Mestrado - serão selecionados mediante avaliação em: 

a) prova escrita de conhecimento – de caráter eliminatório, nota mínima 6,0 e peso 
5,0; 

b) análise de currículo – de caráter classificatório e peso 2,0; 
c) entrevista – de caráter classificatório e peso 3,0. 

 
5.1.1. A primeira etapa do processo seletivo é constituída de prova escrita, na qual serão 
avaliados os seguintes itens: compreensão de textos em inglês e redação das respostas em 
português de textos da área da saúde; Interpretação de tabelas e/ou gráficos. 
 
5.1.1.1. A prova será realizada no 06 de março de 2019, terá início e terá início às 
14h30min, com duração de três horas e meia. Recomenda-se que o candidato esteja 
presente nos locais de prova 30 minutos antes do início da prova, para identificação e 
demais providências. Após esse horário não será permitido o acesso às salas de prova. 
 
5.1.2. Durante a realização da prova 
 
5.1.2.1. Para fazer a prova, o candidato deve, obrigatoriamente, portar o seguinte: 

a) documento original de identificação informado no formulário de inscrição; 
b) caneta esferográfica preta ou azul (fabricada com material transparente); 
c) comprovante de pagamento da inscrição. 

Atenção: Será permitido o uso de dicionário inglês/português impresso. 
 
5.1.2.2. O candidato NÃO pode, durante a realização da prova, consultar ou comunicar-se 
com outros candidatos e portar quaisquer dispositivos eletrônicos. 
 
5.1.2.3. A prova será realizada sem a identificação nominal do candidato. 
 
5.2. A segunda etapa do processo seletivo é classificatória, reservada somente aos 40 
(quarenta) candidatos melhor classificados na etapa anterior, e compreende a análise do 
Curriculum Lattes e a realização da entrevista com cada candidato. 



5.2.1. Na ocorrência de dois ou mais candidatos com a mesma nota, para fins de 
classificação na primeira etapa, a ordem de sua classificação recairá sobre o candidato mais 
velho em anos, meses e dias. 
 
Atenção: A entrevista ocorrerá no dia 08 de março de 2019, na UCPel. 
 
5.3. Serão considerados aprovados e classificados os candidatos que auferirem nota mínima 
5,00 (cinco) e estiverem dentre do limite das vagas ofertadas, colocados na ordem 
decrescente de notas. 
 
5.3.1. Na ocorrência de dois ou mais candidatos com a mesma nota final, para fins de 
classificação nas vagas do curso, a ordem de sua classificação recairá sobre o candidato 
mais velho em anos, meses e dias. 
 
6. Bibliografia 
 Hulley, Stephen. B.; Cummings, Steven. R.; Browner, Warren. S.; Grady, Deborah; 
Newman, Thomas B. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. 3. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 
Fletcher, Robert H., Fletcher, Suzanne W. Epidemiologia Clínica - Elementos Essenciais. 
5. ed. Porto Alegre. Artmed: 2014. 
Medronho, Roberto. Epidemiologia. 2. Ed. Atheneu, 2009. 
 
Atenção: Não será permitida consulta ao material indicado como referência bibliográfica 
durante a realização da prova. 
 
7. Divulgação do Resultado: 
1.4. 7.1. O resultado da primeira etapa será divulgado no endereço eletrônico 
http://pos.ucpel.edu.br/ppgsc/  em 07 de março de 2019. Juntamente com a relação dos 
candidatos aprovados nesta etapa, constará a data e o horário para a realização da 
entrevista. 
 
7.2. A relação final dos aprovados, no limite de vagas estabelecido, será divulgada no dia 
11 de março de 2019, pela internet, no endereço eletrônico http://pos.ucpel.edu.br/ppgsc/. 
 
7.3. No caso de não efetivação de matrícula dos candidatos selecionados, serão chamados a 
preencher as vagas remanescentes os candidatos classificados como suplentes, já definidos 
pela Comissão de Seleção. A divulgação será feita pela internet, no endereço eletrônico 
http://www.ucpel.edu.br/mestradoedoutorado e por meio de e-mail ou telefone conforme 
dados informados na ficha de inscrição. 
 
Atenção: A prova e a classificação não serão objetos de revisão. 
 
8.Confirmação de Vaga e Matrícula: 
8.1. A confirmação da vaga dar-se-á por meio da matrícula a ser efetivada na Secretaria de 
Pós-Graduação Stricto Sensu, no Campus I da UCPel (Rua Gonçalves Chaves, 373 - 4º 
andar sala 411 Prédio C), no dia 12 de março de 2019. 



 
8.2. São documentos necessários para a matrícula: 

� comprovante de residência atualizado; 
� certidão de nascimento ou casamento; 
� requerimento de matrícula vínculo, com firma reconhecida; 
� termo aditivo ao contrato de prestação de serviços; 
� termo de concessão do PROSUC (apenas para beneficiários PROSUC) 
� documentação do fiador (cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência; cópia da 

certidão de nascimento ou casamento; caso seja casado, a mesma documentação 
para o cônjuge). 

 
9. Bolsas: 
O resultado da seleção não garante a concessão de bolsas. Havendo disponibilidade de 
bolsas, a seleção será feita por Comissão Própria do Programa de Pós-Graduação, por meio 
de edital específico. 
 
10. Disposições Gerais: 
10.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas nesse Edital, não sendo aceita alegação de seu desconhecimento. 
 
10.2. O processo de seleção, ora divulgado, somente terá validade para o curso que se 
iniciará no ano letivo de 2019. 
 
10.3. Será desclassificado automaticamente do processo seletivo o candidato que prestar 
declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção. 
 
10.4. Os candidatos, salvo os matriculados, que tiverem interesse em reaver os documentos 
entregues, terão 30 dias após o período de matrícula para fazê-lo. Transcorrido esse prazo, a 
documentação será descartada. 
 
11. Anexos: 
11.1. Anexo I - Quadro Resumo 
11.2. Anexo II – Linhas de Pesquisa 
 
12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e Pós-
Graduação Stricto Sensu. 

Pelotas, 23 de janeiro de 2019.    
 

     
Hiram Larangeira de Almeida Jr.                     

Coordenador Interino do PG em Saúde e Comportamento 
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ANEXO I 
 

 
QUADRO RESUMO 

 
 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO 

 

MESTRADO 

Data Evento 

23/01/2019 a 
20/02/2019 

Inscrições online – http://www.ucpel.tche.br/mestradoedoutorado 

20/02/2019 Prazo final entrega da documentação na UCPel 

18/02/2019 Prazo final para envio dos documentos por SEDEX 

28/02/2019 Homologação das inscrições e divulgação do local da prova –  

06/03/2019 

(quarta-feira) 

Primeira etapa: Dia da Prova – 14h30min 

07/03/2019 Divulgação do resultado da prova, local e horário da entrevista  

08/03/2019 Entrevistas com os classificados da primeira etapa  

11/03/2019 Divulgação do resultado final  

12/03/2019 Matrícula dos aprovados 
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ANEXO II 
 

Linhas de Pesquisa: 
 
Avaliação de Composição Corporal e Nutricional  
Estudo de novas metodologias para avaliação de composição corporal, bioimpedância 
elétrica, e estado nutricional, bem como as conseqüências da desnutrição em pacientes 
clínicos e cirúrgicos. 

 

Avaliação de Serviços de Saúde 
Investigações sobre avaliação de políticas, programas e serviços de saúde, com destaque 

para a atenção básica e a atenção psicossocial aos portadores de sofrimento psíquico nos 

CAPs. 

Epidemiologia 
Investiga-se: desigualdade social e saúde, com ênfase no crescimento e desenvolvimento 

infantil, e aplicação da epidemiologia em políticas de saúde; construção e adaptação de 

escalas de medidas em saúde; epidemiologia do comportamento aditivo. 

Microscopia Eletrônica de Transmissão de Genodermatoses 
Descrever aspectos ultraestruturais de enfermidades genéticas e inflamatórias com 

utilização das microscopias eletrônicas de transmissão de varreduras. 

Neurociência 
Visa estudar a neurobiologia dos estados fisiológicos e patológicos através de estudos 

comportamentais e neuroquímicos, utilizando modelos pré-clínicos e clínicos. Investiga a 

neurobiologia de comportamentos sociais, do aprendizado e memória, do desenvolvimento, 

da injúria neural, e dos transtornos psiquiátricos. 

 

Avaliação Biológica em Estudos Pré-Clínicos 
Avaliação do status molecular, celular, bioquímico e fisiológico em modelos animais e 

cultivo celular. 

 

Saúde Materno-Infantil 
Avaliar indicadores de saúde materno-infantil e investigar fatores relacionados à morbi-

mortalidade materno e infantil. 



 
Psicologia da Saúde 

A linha de pesquisa em Psicologia da Saúde é uma área interdisciplinar  com o objetivo de 

compreender como os fatores biológicos, comportamentais e sociais influenciam na saúde e 

na doença. 

 

Biomarcadores de Injúria Cerebral 
Busca por marcadores biológicos mensuráveis como indicadores de um processo biológico 

normal, ou frente a um evento patológico, resposta fisiológica, transtorno ou intervenção. 

Assim, objetiva investigar possíveis marcadores biológicos que possam proporcionar uma 

visão ou perspectiva da resposta do sistema nervoso central a um evento estressor. 

Neurobiologia do Estresse e Associação com o Comportamento Alimentar Durante as 
Fases do Desenvolvimento 
Estudos de marcadores biológicos envolvidos nos desfechos neurobiológicos, relacionados 
tanto com o eixo Hipotálamo-Pituitária–Adrenal quanto com o comportamento alimentar 
em modelos animais e em seres humanos durante o período neonatal, puberdade e idade 
adulta. Esta linha de pesquisa envolve as áreas de bioquímica e neurociências. 
 

Epidemiologia da Saúde Bucal 
Desenvolvimento de pesquisas relacionadas à epidemiologia populacional e clínica, ao 
estudo das desigualdades em saúde bucal e à aplicação da epidemiologia em políticas de 
saúde. 

 

Transtornos de Humor 
Epidemiologia, fisiopatologia e tratamento para transtornos de humor. Tem por objetivo 

descrever a prevalência e fatores psicossociais e biológicos dos transtornos de humor, bem 

como, avaliar a eficácia de modelos de intervenção. Além disso, busca por preditores de 

neuroprogressão no transtorno bipolar. 

Pesquisa Clínica 
Desenvolvimento de ensaios clínicos controlados e randomizados, estudo de coorte, caso-
controle e transversais com objetivo de investigar temas e assuntos específicos relacionados 
a epidemiologia, diagnóstico e tratamento de doenças em pacientes clínicos ou cirúrgicos, 
atendidos em ambiente ambulatorial ou hospitalar. 
 
 
 


