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Edital 02/2019 
 

PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS- SBFIS 
 

Edital de Seleção para Mestrado e Doutorado 
 

O Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia (PROPG/UFBA) e a 

coordenadora local do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas do 

Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia (PMPGCF/IMS/UFBA) tornam 

público e estabelecem as normas do processo seletivo para admissão ao programa no segundo 

semestre de 2019, em nível de Mestrado e Doutorado, de acordo com as especificações abaixo: 

 

1. DAS INSCRIÇÕES:  
1.1  As inscrições estarão abertas no período de 01/05/2019 a 31/05/2019. 
1.2 As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do Programa de Pós-graduação localizada no 

Instituto Multidisciplinar em Saúde no Pavilhão administrativo do IMS/UFBA, à Rua Hormindo Barros, 

58, Quadra 17, lote 58, Bairro Candeias - CEP: 45.029-094 - Vitória da Conquista – BA, de 2a a 6a 

feira, no horário de 09:00 às 12:00h e de 14:00 às 18:00, exceto feriados, ou pelo correio, via 

SEDEX, com data de postagem até o dia 31/05/2019. Não serão aceitas inscrições postadas após 

esta data. 
1.3 O valor da taxa de inscrição é de R$ 92,99 para o mestrado e R$ 125,82 para o doutorado. O 

pagamento desta taxa deverá ser feito mediante a Guia de Recolhimento da União, cujo modelo está 

disponível no site: 

https://sggru.ufba.br/sggru/publico/escolha_cadastro_externo.jsf?auth=f3iKv0kWDdc. Não será aceito 

comprovante de agendamento de pagamento. 

1.4 Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos ao Curso de Mestrado, em fase de 

conclusão de curso de graduação, desde que possam concluir seu curso de graduação até o período 

de matrícula no curso pretendido; e candidatos ao Curso de Doutorado, em fase de conclusão de 

curso de Mestrado, desde que possam concluir seu curso de mestrado até o período de matrícula no 

curso pretendido, de acordo com o Calendário Acadêmico da UFBA. 

1.5 Para se inscrever nas provas de seleção, o candidato deverá apresentar à Secretaria do 

Programa, os seguintes documentos: A) Cópia da Carteira de Identidade e CPF, título de eleitor e 

comprovante das duas últimas eleições; B) Formulário de inscrição devidamente preenchido 

(disponível na página eletrônica do Programa - http://www.ims.ufba.br/pgmulticentrico ou 

http://pgmulticentricoufba.wix.com/cienciasfisiologicas, e no item 1 do anexo deste edital), 

acompanhado de três (3) fotografias 3x4 cm; C) Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou 

comprovante de matrícula correspondente ao último semestre em áreas biomédicas e afins de Curso 
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superior reconhecido pelo MEC; e Cópia autenticada do Diploma de Graduação e cópia do diploma 

de Mestrado ou comprovante de matrícula correspondente ao último semestre em áreas biomédicas 

e afins e reconhecidos pelo MEC. Caso o candidato esteja cursando o mestrado, apresentar 

documento que comprove estar em condições de concluir o programa de mestrado, antes do início 

do doutorado, ficando a matrícula condicionada à essa comprovação; D) Cópia autenticada do 

Histórico Escolar do Curso de Graduação e de Mestrado. E) "Curriculum Vitae" encadernado (modelo 

Lattes/CNPq) com cópia dos comprovantes e organizados em sequência, seguindo a ordem do 

currículo lattes; F) Prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso de ser 

candidato brasileiro e, no caso de candidato estrangeiro, comprovante de estar em dia com o Serviço 

Federal de Migração e de ter suporte financeiro durante o tempo de permanência no país; G) 
Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição. H) Ter a carta de aceite de um ou mais 

possíveis orientadores do programa, comprometendo-se a orientar o candidato. Os candidatos ao 
doutorado, além da documentação descrita acima, devem apresentar: I) Duas cartas de 

apresentação de professores ou orientadores anteriores; J) Projeto de pesquisa a ser desenvolvido 

pelo aluno de doutorado em três cópias encadernadas. Modelo disponível em: 

(https://cienciasfisiologicasims.ufba.br/sites/cienciasfisiologicasims.ufba.br/files/normas_formatacao_

dissertacoes_e_teses.pdf). 

1.6 Candidatos estrangeiros poderão se inscrever e deverão comprovar conhecimento de língua 

portuguesa. 

1.7 A documentação não será conferida pela Secretaria, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato a entrega de todos os documentos exigidos. Só serão deferidos os pedidos de inscrição 

que atenderem as exigências deste edital. As inscrições que apresentarem erro de preenchimento ou 

ausência de documentação obrigatória não serão deferidas. 

1.8 Após a análise da documentação apresentada, o resultado sobre o deferimento ou não dos 

pedidos de inscrição será divulgado no dia 10/06//2019, na secretaria do Programa ou nas páginas 

eletrônicas do programa: http://www.ims.ufba.br/pos/pgmulticentrico ou 

http://pgmulticentricoufba.wix.com/cienciasfisiologicas.  

1.9 Informações complementares sobre o Programa podem ser obtidas nas páginas eletrônicas do 

programa: http://www.ims.ufba.br/pos/pgmulticentrico ou 

http://pgmulticentricoufba.wix.com/cienciasfisiologicas. ou www.sbfis.org.br, e-mail: 

pgmulticentrico@ufba.br ou pgmulticentricoufba@gmail.com, ou também pelo telefone (77) 3429-

2725. 

 

 

 



Universidade Federal da Bahia  
 Instituto Multidisciplinar em Saúde 

 
Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas-SBFIS 

Rua Hormindo Barros, 58, Quadra 17, Lote 58 Bairro Candeias– IMS/UFBA 
CEP: 45.029-094 - Vitória da Conquista – BA -  e-mail: pgmulticentrico@ufba.br / 

pgmulticentricoufba@gmail.com- (077) 3429-2710 
 

2. DAS VAGAS.  
2.1 O acesso do estudante à Pós-graduação dar-se-á por meio de três modalidades de vagas, a 

saber: 

I - vagas de Ampla Concorrência: aquelas que não estão submetidas a nenhuma modalidade de 

reserva de vagas; 

II - vagas reservadas para candidatos autodeclarados Negros (pretos e pardos), optantes por esta 

modalidade; 

III - vagas reservadas para candidatos autodeclarados indígenas, quilombolas, pessoas com 

deficiência e pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis), optantes por esta modalidade. 

 

Serão oferecidas 9 (nove) vagas para o mestrado, 1 (uma) vaga de doutorado fluxo contínuo e 1 

(uma) vaga para doutorado para alunos externos ao Programa para Ampla Concorrência. A vaga de 

doutorado fluxo contínuo é oferecida para mestres oriundos do próprio Programa de Pós-graduação. 

O número de vagas oferecidas por orientador e as linhas de pesquisa estão descritas abaixo:  

 

MESTRADO 
Linhas de pesquisa Orientadores Vagas Email 

Imunopatologia das infecções Robson Amaro Augusto 
da Silva 

3 robson.amaro@gmail.com  

Fisiologia renal Telma de Jesus Soares 1 tejsoares@gmail.com 
Farmacologia de Produtos 
Naturais e Plantas Medicinais 

Regiane Yatsuda 4 reyatsuda@yahoo.com 

Controle do metabolismo 
energético e da ingestão 
alimentar 

Amélia Cristina Mendes 
de Magalhães Gusmão 

1 
ameliavix@hotmail.com 

 
 

DOUTORADO -  FLUXO CONTÍNUO 
Linhas de pesquisa Orientadores Vagas Email 

Farmacologia de Produtos 
Naturais e Plantas Medicinais 

Regiane Yatsuda 1 (externo) reyatsuda@yahoo.com 

Imunopatologia das infecções Robson Amaro Augusto 
da Silva 

1 (fluxo 
contínuo) 

robson.amaro@gmail.com 

 
2.2 O número mínimo de candidatos inscritos e selecionados deverá ser igual ou superior a um para 

que a seleção seja viabilizada.  

2.3 O programa não garante previamente bolsa para nenhum aprovado. Caso o Programa tenha 

bolsas de estudos disponíveis a distribuição será feita pela Comissão de Bolsas seguindo os critérios 

dispostos na Instrução Normativa 01/2012 do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em 

Ciências Fisiológicas que trata deste tema. A classificação decrescente do candidato na seleção, a 
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dedicação exclusiva a pós-graduação e a não existência de vínculo empregatício são os únicos 

critérios utilizados para concessão da bolsa. 

2.4 Do total de vagas, 30% serão destinadas a candidatos autodeclarados e optantes negros (pretos 

e pardos), ou seja, das 9 (nove) vagas de mestrado ofertadas, 03 (três) está destinada para os 

optantes por essa modalidade de reserva de vagas. Na hipótese de não haver candidatos negros 

(pretos e pardos), optantes desta modalidade de reserva de vagas, aprovados em número suficiente 

para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla 

concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observados os critérios de 

avaliação e a ordem de classificação por área de concentração1. 

2.5 Para concorrer às vagas destinadas aos negros (pretos e pardos), o candidato deverá, no ato da 

inscrição, assinalar, no campo específico do formulário, a autodeclaração de que é preto ou pardo, 

conforme quesito utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

2.6 O candidato autodeclarado, que desejar concorrer às vagas reservadas para negros (pretos e 

pardos), deverá confirmar sua condição de optante no campo específico do formulário de inscrição. 

2.7 Além do número total de vagas ofertadas será oferecida ainda uma vaga supranumerária para 

cada uma das categorias de identificação: indígena, quilombola, pessoa com deficiência e pessoa 

trans (transexuais, transgêneros e travestis), totalizando até 04 (quatro) vagas, desde que se 

autodeclarem e confirmem sua condição de optante no campo específico do formulário de inscrição, 

referente a esta modalidade de reserva de vagas. 

2.8 Para concorrer às vagas supranumerárias, destinadas às categorias indígena, quilombola, 

pessoa com deficiência e pessoa trans, o candidato deverá, no ato da inscrição, assinalar, no campo 

específico do formulário, a autodeclaração de que pertence a uma dessas categorias. 

2.9 O candidato autodeclarado, que desejar concorrer às vagas reservadas para uma das categorias 

relacionadas (itens 2.7 e 2.8) neste edital, deverá confirmar sua condição de optante no campo 

específico do formulário de inscrição. Na hipótese de haver mais de um candidato aprovado por 

categoria, ocupará a vaga aquele que obtiver maior pontuação na nota final do processo seletivo. 

Vagas não preenchidas na modalidade supranumerária não poderão ser convertidas para as 

modalidades de ampla concorrência ou de reserva para negros (pretos e pardos). 

 

3. DA BANCA EXAMINADORA. 
3.1 A banca examinadora do exame de seleção será composta por, pelo menos, 2 professores com 

credenciamento no Programa de Pós-graduação do IMS/UFBA.   

3.2 A comissão não pode ser composta por membros que tenham qualquer relação de parentesco ou 

inimizade com os candidatos.  
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4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO. 
 
4.1 O processo seletivo será realizado no período de 17/06/2019 a 09/07/2019, e consistirá de 4 

etapas. 

 

4.2 Primeira Etapa - Prova de suficiência em inglês, eliminatória, 100 pontos 
4.2.1 A prova de suficiência em inglês será realizada no dia 17 de junho de 2019, na sala 221 da 

pós-graduação, no prédio de aulas do IMS/CAT/UFBA, às 09:00h. 

4.2.2 Esta prova terá duração de três horas e não será permitida a consulta a nenhum tipo de 

material bibliográfico durante a realização da prova. 

4.2.3 O candidato que não comparecer até quinze minutos após o início da prova será 

automaticamente desclassificado. 

4.2.4 Este exame visa verificar a capacidade do candidato para traduzir e compreender texto em 

inglês. 

4.2.5 Será aprovado nesta etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 pontos. 

Somente os candidatos aprovados nesse exame participarão do restante do processo seletivo.  
4.2.6 No cômputo da nota final para aprovação, não será considerada a pontuação obtida nesse 

exame.  

4.2.7 Os (as) candidatos (as) com diploma de mestrado ou declaração de término de curso em 

Ciências Fisiológicas ou Farmacologia, realizado em um dos programas das nucleadoras ou 

associadas, em fluxo contínuo, estão dispensados da prova de suficiência em língua inglesa. 
4.2.8 A dispensa do exame de suficiência em língua inglesa poderá ser solicitada no momento da 

inscrição para seleção, mediante a entrega de um dos seguintes certificados, validade de até 4 anos: 

Test of English as Foreign Language - TOEFL (mínimo de 213 pontos para o CBT TOEFL ou 550 

pontos para o TOEFL tradicional), International English Language Test – IELTS (mínimo: 6,0), First 

Certificate in English da University of Cambridge, ou outro equivalente.  

3.2.9 O resultado do exame de proficiência de inglês será divulgado até o dia 18/06/2019 no mural 

da secretaria do Programa e nas páginas eletrônicas do programa. 

 
4.3 Segunda Etapa - Prova de conhecimento em Ciências Fisiológicas, eliminatória, 100 
pontos. 

1 Este edital segue as orientações da Resolução 01/2017 aprovada pelo Conselho Acadêmico de Ensino (CAE), da 
Universidade Federal da Bahia, que institui normas para procedimentos, editais e reservas de vagas para processos seletivos 
da Pós-Graduação stricto sensu da UFBA. 
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4.3.1 A prova de conhecimento específico será realizada no dia 01/07/2019, na sala 221 da pós-

graduação, prédio de aulas do IMS/CAT/UFBA, às 08:00 horas, horário local.  

4.3.2 Essa prova terá duração de quatro horas e não será permitida a consulta a nenhum tipo de 

material bibliográfico durante a realização das provas. 

4.3.3 O candidato que não comparecer até quinze minutos após o início da prova será 

automaticamente desclassificado. 

4.3.4 Será aprovado nesta etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 pontos para o 

mestrado. 

4.3.5 O conteúdo programático e a bibliografia referente a esta avaliação estão disponibilizados no 

item II do Anexo deste edital. 

4.3.6 Os avaliadores atribuirão uma nota média de 0 a 10 para a prova escrita do candidato, 

considerando os seguintes critérios: 1) Domínio do tema; 2) Redação clara e consistente; 3) 

Fundamentação teórica. 

4.3.7 Os candidatos ao doutorado com diploma de mestrado em ciências fisiológicas e farmacologia 

em um dos programas das nucleadoras ou associadas estão dispensados da prova escrita.  

4.3.8 Os candidatos aprovados nesta etapa serão convocados para a arguição. 

4.3.9 O resultado da prova de conhecimento específico será divulgado até o dia 04/07/2019 no 

quadro de avisos do Programa e nas páginas eletrônicas do programa. 

 

4.4 Terceira Etapa - Análise de currículo e histórico, classificatória, 100 pontos 
4.4.1 A Análise de currículo será realizada no dia 08/07/2019 na sala 221 da pós-graduação do 

IMS/UFBA. 

4.4.2 Esta etapa será realizada pela Comissão Julgadora, ficando o candidato dispensado do 

comparecimento. 

4.4.3 A avaliação do Currículo Lattes (100 pontos) será feita com base na documentação 

comprobatória apresentada pelo candidato, atribuindo-se pontos aos itens descritos no item III do 

anexo deste edital. Nessa etapa será avaliado também o histórico (100 pontos) dos candidatos, de 

acordo com o item IV desse edital. 

4.4.4 A relação dos candidatos e o respectivo horário para a etapa da arguição serão 

disponibilizados no quadro de avisos do Programa e na página eletrônica do programa.  

 

4.5 Quarta Etapa - Arguição, classificatória, 100 pontos 
4.5.1 A etapa de arguição será realizada no dia 08/07/2019, a partir de 9:00h para o mestrado e o 
doutorado, horário local, na sala 221 da pós-graduação.  

4.5.2 A etapa de arguição terá duração máxima de 30 minutos e será gravada em áudio. 
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4.5.3 Esta etapa visa avaliar a expressão oral de ideias dos candidatos e o interesse nas áreas de 

pesquisa oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação, além de analisar a disponibilidade dos 

candidatos para trabalhar em regime de dedicação exclusiva, disponibilidade de cursar disciplinas 

em outras cidades e disponibilidade de trabalhar mesmo sem bolsa, de acordo com o item V do 

Anexo deste edital.  

4.5.4 Na terceira e quarta etapa, serão analisados o “Curriculum vitae” do candidato (100 pontos), o 

histórico escolar do curso superior (100 pontos), e a etapa da arguição (100 pontos) para o mestrado. 

Para o doutorado serão analisados o “Curriculum vitae” do candidato (100 pontos), o histórico escolar 

do curso superior (100 pontos), a média dos pontos obtidos das etapas da arguição (100 pontos) e 

do projeto de pesquisa (100 pontos). Os itens a serem avaliados quanto à arguição e o projeto de 

pesquisa para o doutorado estão descritos no Item VI do anexo deste edital. Para o cômputo da Nota 

Final do mestrado, a análise do “Curriculum vitae” terá peso 0,5 (zero vírgula cinco), do histórico 

escolar peso 0,1 (zero vírgula um) e arguição terá peso 0,4 (zero vírgula quatro). Para o cômputo da 

Nota Final do doutorado fluxo contínuo e externo, a análise do “Curriculum vitae” terá peso 0,5 (zero 

vírgula cinco), do histórico escolar peso 0,1 (zero vírgula um) e a média da arguição e projeto de 

pesquisa terá peso 0,4 (zero vírgula quatro).  

4.5.5 Os inscritos para doutorado, tanto fluxo contínuo quanto para público externo, deverão fazer 

uma apresentação oral do seu projeto de pesquisa de doutorado, em no máximo de 20 minutos, e 

serão arguidos nos minutos restantes da quarta etapa. O projeto de pesquisa deve ser encadernado, 

três cópias e entregue no ato da inscrição conforme item 1.5.j. 

 

5. DO RESULTADO.  
5.1 Serão considerados aprovados os candidatos aceitos pelo orientador credenciado selecionado na 

inscrição ao Programa e que tenham obtido nota da avaliação de conhecimento específico superior a 

60 pontos para o mestrado, e 70 pontos para o doutorado, no limite das vagas ofertadas, respeitando 

os critérios descritos nos itens 2.4 até 2.9.  

5.2 Para o cômputo da Nota Final Classificatória de Mestrado e Doutorado será utilizada a Média 

Ponderada, onde a Avaliação de Conhecimento em Ciências Fisiológicas terá peso 2 e a Análise de 

Currículo, histórico, bem como a arguição, terão peso 1. A Avaliação de Conhecimento em Ciências 

Fisiológicas não será computada na nota final do doutorado externo, sendo classificatória em caso 

de empate. 

5.3 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da média ponderada. 

5.4 Em caso de empate, a classificação será feita obedecendo à seguinte ordem: a) maior nota na 

prova de conhecimentos; b) maior nota na Análise de Currículo; c) maior nota na entrevista; d) 

candidato com maior idade. 
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5.5 O resultado final será divulgado até o dia 10/07/2019 no quadro de avisos e nas páginas 

eletrônicas do Programa. 

 
6. DO DIREITO DE VISTA DOS DOCUMENTOS E DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. 
6.1 O direito de vista dos documentos e interposição de recurso relacionado ao processo seletivo é 

assegurado ao candidato. 

6.2 É assegurado ao candidato constituir procurador para fazer inscrição, pedir vista, apresentar 

recursos, fornecer e solicitar documentos, formular requerimentos ou quaisquer outros atos de 

interesse do candidato. 

6.3 Fica estabelecido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas da data de divulgação da etapa da Prova 

de Suficiência em Inglês, de 48h da data de divulgação da Prova de Conhecimentos Específicos, 

bem como de 48h das etapas de avaliação do currículo e da arguição, para a interposição de 

recurso. 

6.4 No período de recurso, os candidatos terão acesso às suas respectivas provas e avaliações. 

6.5. O pedido de vista deverá ser formulado por escrito e assinado pelo candidato ou pelo procurador 

constituído, diretamente ao Colegiado do PMPGCF/IMS/UFBA ao qual o candidato se inscreveu, 

conforme formulário específico disponível na Secretaria do Programa. 

6.6 Os recursos só serão analisados e considerados quando forem apresentados por escrito pelo 

candidato no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado oficial das 

etapas da seleção descritas no item 5.3. Findo esse prazo não serão aceitos quaisquer recursos. 

6.7 Em caso de não aprovação, o candidato terá até 15 (quinze) dias após a publicação do resultado 

final da seleção para retirar a documentação. Depois desse prazo, a documentação será descartada.  
 
7. DA MATRÍCULA.  
7.1 As matrículas dos candidatos admitidos serão feitas na Secretaria do Programa mediante a 

entrega dos documentos abaixo em data especificada no Calendário Acadêmico da UFBA. 

7.2 Os seguintes documentos serão apresentados para matrícula dos aprovados na seleção: cópias 

da carteira de identidade; CPF; título de eleitor; certidão de nascimento ou casamento; prova de 

quitação com o serviço militar (originais e cópias); 1 foto 3X4 (colorida e atual), atestado de 

conclusão de curso; e cópia do comprovante de residência.  

7.2 Documentação exigida para a matrícula, conforme legislação vigente, adicionada dos seguintes 

itens, conforme o caso: 

a) para candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para indígena é preciso que seja 

apresentada cópia do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração 

de pertencimento emitida pelo grupo indígena, reconhecido pela FUNAI, assinada por liderança local; 



Universidade Federal da Bahia  
 Instituto Multidisciplinar em Saúde 

 
Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas-SBFIS 

Rua Hormindo Barros, 58, Quadra 17, Lote 58 Bairro Candeias– IMS/UFBA 
CEP: 45.029-094 - Vitória da Conquista – BA -  e-mail: pgmulticentrico@ufba.br / 

pgmulticentricoufba@gmail.com- (077) 3429-2710 
 

b) para candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para Quilombola é preciso que 

seja apresentada declaração de pertencimento assinada por liderança local ou documento da 

Fundação Palmares reconhecendo a comunidade como remanescente de quilombo; e c) para 

candidato selecionado na modalidade de reserva de vagas para Pessoas com Deficiência é preciso 

que seja apresentado laudo médico, atestando a condição característica desta modalidade e 

devidamente ratificado pelo Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais 

(NAPE), ligado à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE). 

7.3 Todas as cópias devem ser apresentadas com seus respectivos originais. As cópias dos 

documentos serão arquivadas.  

7.4 Para os alunos aprovados no processo seletivo que apresentaram declaração de conclusão de 

mestrado, sem a comprovação de depósito da dissertação de mestrado no colegiado ou secretaria 

geral de cursos, se for o caso, devem apresentar essa comprovação no período da matrícula do 

segundo semestre, ficando a continuidade da mesma condicionada a essa confirmação.  

7.5 É vedado o registro acadêmico simultâneo em mais de um curso de graduação, de pós-

graduação, ou em ambos os níveis.  

 

Vitória da Conquista, 15 de abril de 2019.  

 

 
 

Profa. Dra. Amélia Cristina Mendes de Magalhães Gusmão 

Coordenadora Local do Programa 

Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas 

Instituto Multidisciplinar em Saúde 

Universidade Federal da Bahia 
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ITEM I 
1. FICHA DE INSCRIÇÃO 2019.2 

MESTRADO/DOUTORADO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 
 

SELEÇÃO:                     MESTRADO                                DOUTORADO 
 

Nome  

Nacionalidade  Data de Nascimento  

Naturalidade  Estado  Estado Civil  

Diplomado em  Ano  

Instituição  

Mestrado em  Ano de Defesa: 

Instituição  

Carteira de Identidade nº  Órgão Emissor  UF  Data de Emissão  

Título de Eleitor nº  Zona  Seção  

CPF  Carteira de Reservista nº  

Nome da Mãe  

Nome do Pai  

Endereço completo  

CEP  Cidade  Estado  

Tel. Residencial  Tel. Celular  

Fax  E-mail  

Empresa onde trabalha  

Endereço comercial  CEP  

Cidade  Estado  Telefone Comercial  

Cargo  Em exercício (Sim ou Não)  
Exerce atividade docente (Sim ou Não) 

 Onde?  

Exerce atividade de pesquisa (Sim ou Não)  Tem compromisso para o futuro com alguma 
instituição? (Sim ou Não)  

 

Qual Instituição?  REGIME DE TRABALHO:    DE ...       Outros.........................   (ANEXAR COMPROVANTE) 

 

 

Informações para o Relatório CAPES (Uso exclusivo da Secretaria da Pós-Graduação) 

Docente ?               Não                    Sim, da UFBA                      de outra IES no país                     de IES estrangeira  

Não Docente:                 Egresso da UFBA                          Egresso de outras IES no país                                   Egresso de IES estrangeira 

 
 

FOTO 
3 X 4 
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AUTODECLARAÇÃO  
Autodeclaração (possível 
assinalar mais de uma 
opção, segundo quesitos 
do IBGE) 

 
(     ) 

Amarelo 

 
(    ) 

Branco 

 
(     ) 

Indígena 

 
(     ) 

Pardo 

 
(     ) 
Preto 

 
(     ) 

Quilombola 

 
(     ) 

Pessoa com 
deficiência 

 
(     ) 

Pessoa 
Trans 

 
Tipo de Inscrição 

 
I- Ampla Concorrência (      ) 

 
II- Política de reserva de vagas (     ) 

Candidatos à política 
de reserva de vagas, 
escolher modalidade 
de reserva de vaga. 
(Assinale apenas uma 
opção) 
Ao optar por não 
concorrer à política de 
reserva de vagas, o(a) 
candidato(a) 
concorrerá apenas à 
modalidade de vagas 
de ampla concorrência 

 
[       ] 
Negro 

 (Preto ou Pardo) 

 
[      ] 

Pessoa Trans 
(Transexual, 
Travesti ou 

Transgênero) 

 
[    ] 

 
Pessoa com 
Deficiência 

[      ] 
Quilombola 

 
[      ] 

Indígena 

Se pessoa 
com 
deficiência* 

Necessita de adaptação especial para realização das 
provas 

SIM (   ) NÃO ( ) 

Se SIM, quais 
as adaptações 
necessárias 
para 
realização das 
etapas de 
seleção? 

 

Local e data 

Assinatura do candidato 
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ITEM II 
 
 
2. PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

1. Potencial de membrana e potencial de ação 

2. Sistema nervoso autônomo 

3. Transmissão sináptica 

4. Regulação da pressão arterial 

5. Mecânica respiratória e difusão de gases 

6. Eixo hipotálamo-hipofisário 

7. Pâncreas endócrino 

8. Filtração Glomerular e Reabsorção Tubular 

9. Motilidade gastrintestinal, Absorção e Digestão 

 

 
3. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 
 
 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BERNE, R.M.; LEVY, M. N; KOEPPEN B.M.; STATON, B. A. Fundamentos de Fisiologia. 4 ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2006.  

CURI, RUI. Fisiologia Básica 1ªedição Editora: Guanabara Koogan. Ano de publicação: 2009. 

GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred Goodman; BRUNTON, Laurence L. As bases 
farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill: 
Artemed, 2012. XXVI, 2079.  

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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ITEM III 
 

BAREMA 01 – AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 
 
 
Seleção de Candidatos: Turma 2019.2      Nome candidato: __________________________________ 
 
Atividades: produções científicas, técnicas e ou artísticas – pontuação máxima 60 pontos 
 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
Por unidade Obtido Total 

Conferência ou palestra em congresso, simpósio ou 
seminário, publicada nos anais do evento 

Regional   3,0 
Nacional   4,0 
Internac.   6,0 

    

Ouvinte em conferência ou palestra em congresso, 
simpósio ou seminário, publicada nos anais do evento 

Regional   0,5 
Nacional   1,0 
Internac.   2,0 

  

Pesquisa (projetos e participação em projetos na área) 
(por semestre) 

3,0 
     

Pesquisa (projetos e participação em projetos fora da 
área) (por semestre) 1,5   

Debatedor ou coordenador em mesas ou painéis de 
eventos, sessões técnicas 

Regional   1,5 
Nacional   2,0 
Internac.   3,0 

    

Apresentações em congresso, simpósio ou seminário  
Regional   1,0 
Nacional   2,0 
Internac.   3,0 

  
   

Premiação 
Regional   3,0 
Nacional   4,0 
Internac.   6,0 

  

Patentes relativas a produtos, materiais ou processos  10,0   

Bolsa de mestrado concedida por órgão governamental 
ou não governamental (na área) (por ano) 10,0      

Bolsa de mestrado concedida por órgão governamental 
ou não governamental (fora da área) (por ano) 8,0    

Iniciação científica - bolsista (por ano) 8,0    

Iniciação científica – bolsista (fora da área) (por ano) 6,0    

Iniciação científica – voluntário (por ano) 4,0    

Iniciação científica – voluntário (fora da área) (por ano) 2,0    

Ensaio ou resenha publicada em periódico indexado  2,0   
Ensaio ou resenha publicada em periódico não 
indexado  1,0     

Artigo publicado Qualis CAPES A1-A2 12   

Artigo publicado Qualis CAPES B1-B2 10   

Artigo publicado Qualis CAPES igual ou inferior a B3 2   

Livro publicado na área (autoria) 20,0     
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Livro publicado na área (co-autoria) ou capítulo de livro 10,0   

Livro publicado em área correlata (autoria) 14,0     
Livro publicado em área correlata (co-autoria) ou 
capítulo de livro 7,0   

Livro (organização ou coordenação) 10,0     

Total parcial  

Aproveitados  

 Excedentes    

  
 
 Atividades didáticas – pontuação máxima: 20 pontos 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
Por unidade Obtido  Total 

Docência no ensino superior:      
Na área (por disciplina - cada semestre) 5,0     

Em outras áreas (cada semestre) 2,0      
Monitoria na área (por semestre) 3,0   
Monitoria em qualquer área (por semestre) 2,0     
Docência na educação básica:       
Na área (cada semestre) 2,0    
Em outras áreas (cada semestre) 1,0     
Orientação – concluída       
Monografia “lato sensu” (por orientação) 4,0     
Monografia final do curso de graduação (por orientação)  2,0     

Iniciação científica  (por orientação) 2,0     
Participação em bancas         
Bancas de graduação 2,0     
Bancas de pós-graduação 3,0   
Banca examinadora de seleção  4,0     
Banca examinadora de concurso  6,0     
Cargos de administração acadêmica:       
Diretor ou chefe de departamento, diretor de Centro, Instituto 
ou Faculdade (por ano) 

6,0     

Diretor ou vice-diretor de Escola de Ensino Médio ou 
Fundamental (por ano) 

3,0   

Representação discente (por ano) 2,0   
Extensão       
Coordenação de ação de extensão, igual ou superior a seis 
meses (por ação) 

4,0     

Colaboração em ação de extensão, igual ou superior a seis 
meses (por ação) 

2,0     

Coordenação de ação de extensão, inferior a seis meses (por 
ação) 

2,0     

Colaboração em ações de extensão, inferior a seis meses (por 
ação) 

1,0     
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Curso de extensão (docência) acima de 20 horas (por curso) 3,0     

Curso de extensão (docência) de 06 a 20 horas (por curso) 1,0   

Bolsa de extensão (por ano) 2,0   
Voluntário em projeto de extensão (por ano) 1,0   
Participação em empresa júnior bolsista (por ano) 2,0   
Participação em empresa júnior voluntário (por ano) 1,0   
Organização de evento Regional   1,0 

Nacional   2,0 
Internac.   4,0 

  

Total parcial  

Aproveitados  

 Excedentes   
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Atividades profissionais, aperfeiçoamentos e aprovações – pontuação máxima: 20 pontos 
 

DISCRIMINAÇÃO 
  

PONTUAÇÃO 
Por unidade Obtido  Total 

Participação em cursos ou palestras    
Com menos de 10 horas (por curso ou palestra) 0,5     
De 10 a 19 horas (por curso) 1,0   
De 20 a 39 horas (por curso) 2,0     
De 40 a 120 horas (por curso) 3,0     
Com mais de 120 horas (por curso) 4,0     
Exercício profissional -  estágios    
Exercício profissional na área específica (cada ano) 3,0     

Estágio não obrigatório na área específica (mais de 120 
horas) 

2,0     

Estágio não obrigatório na área específica (até 120 horas) 1,0     

Aprovação em concurso público:       
Na área educacional em nível superior 5,0     
Na área profissional 4,0     
Na área educacional em outros níveis 3,0     
Aprovação em seleção pública:       
Na área educacional em nível superior 2,0     
Na área profissional 1,0     
Na área educacional em outros níveis 0,5     
Pós-graduação latu sensu    
Na área da seleção do mestrado 4,0   
Em outras áreas 2,0   

Total parcial  

Aproveitados  

 Excedentes    

 
   Obs.. O somatório dos pontos aproveitados não pode ultrapassar 100 pontos.  
 
 
 
                     
 
   Vitória da Conquista,   _____ de ________________ de _________ 
 
 
 
  
  COMISSÃO EXAMINADORA 
  
 

______________________           ______________________ ____________________ 
       Examinador(a)                                     Examinador(a)                        Examinador(a) 
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ITEM IV 

BAREMA 02 – AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO 
         Seleção de Candidatos: Turma 2019.2      Pontuação máxima 100 pontos 

DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO 
Por unidade Obtido  Total 

Atribuição de pontos 
Média total simples das notas do histórico Se conceito A (entre 9 e 10):  50     

Se conceito B (entre 8 e 8,9):  40     

Se conceito C (entre 7 e 7,9): 30     

Se conceito D (entre 6 e 6,9):  20     

Se conceito E (entre 5 e 5,9):  10     

Disciplinas cursadas (Histologia, Biologia celular e 
molecular, Fisiologia, Bioquímica, Farmacologia, 
Patologia, Microbiologia, Imunologia)  

Se as cinco: 20      
Se quatro: 15     
Se três:    10   
Se duas:     5   
Se uma:     2,5   
Se nenhuma: 0   

Notas nas disciplinas cursadas (Histologia, Biologia 
celular e molecular, Fisiologia, Bioquímica, 
Farmacologia, Microbiologia, Imunologia) ou nas 
disciplinas do mestrado 

Se tirou nota maior que 7 em pelo 
menos cinco (graduação) ou nas 
do mestrado: 30 

    

Se tirou nota maior que 7 em 
quatro (graduação): 25 

    

Se tirou nota maior que 7 em três 
(graduação): 20 

  

Se tirou nota maior que 7 em duas 
(graduação): 15 

    

Se tirou nota maior que 7 em uma 
(graduação): 10 

  

Se tirou nota menor que 7 nas 
cinco (graduação): 0,0 

    

Retirada de pontos   
Reprovação nas disciplinas cursadas (Histologia, 
Biologia celular e molecular, Fisiologia, Bioquímica, 
Farmacologia, Patologia, Microbiologia, Imunologia)  

Nas sete: - 30     
Em três: - 20   
Em uma: - 10     

Reprovação nas disciplinas cursadas no mestrado 
  

Em três: - 30     
Em duas: - 20   
Em uma: - 10     

 Total parcial  
Excedentes 

 
 

Aproveitados   
     Vitória da Conquista,  _____ de ________________ de _________ 
  
     COMISSÃO EXAMINADORA 
  
_____________________           ______________________               ____________________ 

Examinador(a)                              Examinador(a)   Examinador(a) 
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ITEM V 
 

BAREMA 03 – ARGUIÇÃO MESTRADO 
 
 
Seleção de Candidatos: Turma 2019.2 
Pontuação máxima: 100 pontos    Nome candidato: __________________________________ 
 

TÓPICOS  Pontuação 
Máxima 

Nota 
Atribuída 

Motivação inicial, interesse pelas áreas do programa e expectativas 
do programa de pós-graduação 

5  

Conhecimento prévio sobre pós-graduação stricto sensu e o 
Programa Multicêntrico 

10  

Experiência e trajetória nas áreas do Programa 20  
Disponibilidade de cursar disciplinas em outras cidades. Dedicação 
ao mestrado 

20  

Com bolsa teria disponibilidade de trabalhar em regime de 
dedicação exclusiva 

10  

Sem bolsa teria disponibilidade de trabalhar em regime de dedicação 
exclusiva 

20  

Sem bolsa e não teria disponibilidade de trabalhar em regime de 
dedicação exclusiva 

10  

Restrições em trabalhar com animais e com microrganismos. 5  
TOTAL DE PONTOS 100  

 
O candidato solicita bolsa de estudos?    (     ) Sim   (    ) Não 
 

Obs. ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Data:____________ 
 
Nome de avaliador: __________________________ 
 
Assinatura do avaliador: _______________________ 
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ITEM VI  

 

BAREMA 04 – ARGUIÇÃO E PROJETO DE PESQUISA 
(DOUTORADO) 

 
 
Seleção de Candidatos: Turma 2019.2       Pontuação: 100 pontos   
Nome candidato: __________________________________ 
 

TÓPICOS  Pontuação 
Máxima 

Nota 
Atribuída 

Motivação inicial, interesse pelas áreas do programa e expectativas 
do programa de pós-graduação 

5  

Conhecimento prévio sobre pós-graduação stricto sensu e o 
Programa Multicêntrico 

10  

Experiência e trajetória nas áreas do Programa 20  
Disponibilidade de cursar disciplinas em outras cidades. Dedicação 
ao mestrado 

20  

Com bolsa teria disponibilidade de trabalhar em regime de 
dedicação exclusiva 

10  

Sem bolsa teria disponibilidade de trabalhar em regime de dedicação 
exclusiva 

20  

Sem bolsa e não teria disponibilidade de trabalhar em regime de 
dedicação exclusiva 

10  

Restrições em trabalhar com animais e com microrganismos. 5  
Total de pontos 100  

 
O candidato solicita bolsa de estudos?    (     ) Sim   (    ) Não 
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Projeto de Pesquisa 
 

Nome candidato: __________________________________ 
 
 

DISCRIMINAÇÃO Por unidade  Obtido 

Pesquisa (justificativa/Relevância/ Domínio da temática 16,0  

Originalidade do projeto 5,0  

Projeto de pesquisa compatível com Doutorado 16,0  
Coerência entre objeto de estudo, objetivos e metodologia 
dentro da área 15,0  

Metodologia 16,0 
   

Qualidade da redação e da apresentação 16,0   

Viabilidade financeira para execução do projeto 16,0   
 

Total de pontos 100  

 
Nota de Arguição: _________  

Nota de Projeto De Pesquisa (Doutorado): _________ 

 
 
 
Média   =         ___________   = 

           2   
 
 
Data:____________ 
 
Nome de avaliador: _________________  

Assinatura do avaliador: __________________ 

 



Universidade Federal da Bahia  
 Instituto Multidisciplinar em Saúde 

 
Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas-SBFIS 

Rua Hormindo Barros, 58, Quadra 17, Lote 58 Bairro Candeias– IMS/UFBA 
CEP: 45.029-094 - Vitória da Conquista – BA -  e-mail: pgmulticentrico@ufba.br / 

pgmulticentricoufba@gmail.com- (077) 3429-2710 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
 Comprometo-me, caso seja selecionado e me matricule no Programa Multicêntrico de 

Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, a frequentá-lo: 

� Com bolsa teria disponibilidade de trabalhar em regime de dedicação exclusiva; 

� Sem bolsa teria disponibilidade de trabalhar em regime de dedicação exclusiva; 

� Sem bolsa e não teria disponibilidade de trabalhar em regime de dedicação exclusiva. 
 
 
 
 
 
               ....................................................................... ................................... ........................... 
                          Assinatura do candidato                                           Local/data  
 
 

 
Este termo de compromisso será utilizado pela Comissão de Distribuição de 

bolsas após a matrícula 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Comprovante de inscrição Seleção Mestrado – 2019.2 

 
SELEÇÃO:          �   MESTRADO                  �    DOUTORADO                 

 
 
Data da Inscrição:  ______________________________________________________________     
 
 
Vitória da Conquista, ____________________________________________________________ 
 
 
NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________   
 
 
ASSINATURA DO SERVIDOR: ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 



Universidade Federal da Bahia  
 Instituto Multidisciplinar em Saúde 

 
Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas-SBFIS 

Rua Hormindo Barros, 58, Quadra 17, Lote 58 Bairro Candeias– IMS/UFBA 
CEP: 45.029-094 - Vitória da Conquista – BA -  e-mail: pgmulticentrico@ufba.br / 

pgmulticentricoufba@gmail.com- (077) 3429-2710 
 

 
“Check List” dos documentos para Inscrição (Mestrado e Doutorado), para uso do 

candidato: 
 
 

Requisitos para inscrição (Mestrado): 

  Ficha de inscrição e termo de compromisso preenchido e assinado;  

  3 fotos 3 x 4 coloridas e recentes; 

  Cópia xérox da carteira de identidade, do CPF, do título de eleitor e comprovante das duas 

últimas eleições; 

  Cópia autenticada do diploma de curso de graduação ou comprovante de matrícula do último 

semestre; 

  Curriculum vitae documentado e organizado; 

  Cópia autenticada do Histórico escolar de curso de graduação; 

  Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição (não será aceito xérox ou 

agendamento de pagamento); 

  Carta de aceite do orientador; 

  Prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais. 

 
 

Requisitos para inscrição (Doutorado): 

  Ficha de inscrição e termo de compromisso preenchido e assinado;  

  3 fotos 3 x 4 coloridas e recentes; 

  Cópia xérox da carteira de identidade, do CPF, do título de eleitor e comprovante das duas 

últimas eleições; 

  Cópia autenticada do diploma de curso de graduação; 

  Cópia autenticada do diploma de curso de mestrado ou comprovante de matrícula do último 

semestre; 

  Curriculum vitae documentado e organizado; 

  Cópia autenticada do Histórico escolar de curso de graduação; 

  Cópia autenticada do Histórico escolar de curso de mestrado; 

  Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição (não será aceito xérox ou 

agendamento de pagamento); 

  Prova de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 

  Carta de aceite do orientador; 

  Cartas de apresentação; 

  Projeto de doutorado encadernado em três vias. 


