
EDITAL PPGECS/NUTES/UFRJ 036/2017 DINTER UFRJ/IFES 

Edital de abertura das inscrições e do processo de seleção para o Doutorado 

Interinstitucional (UFRJ/IFES) - Turma 2017 ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Saúde, Curso de Doutorado, para ingresso no segundo 

semestre de 2017.  

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Saúde (PPGECS) do Núcleo de Tecnologia Educacional para Saúde – NUTES da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) faz saber aos docentes do quadro 

efetivo do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) (Instituição Receptora), que 

serão abertas as inscrições e o processo de seleção para alunos regulares, para o 

Doutorado Interinstitucional DINTER (UFRJ/IFES), para ingresso no segundo 

semestre de 2017. 

 

1. Informações preliminares sobre o Dinter  

1.1. O que é o Dinter  

Segundo a Capes (http://www.capes.gov.br/avaliacao/projeto-minter-e-ou-dinter), o 

Doutorado Interinstitucional (Dinter) constitui-se de uma turma de doutorado 

conduzida por uma instituição promotora (no caso o PPGECS/NUTES/UFRJ), 

responsável por garantir o nível de qualidade das atividades de ensino e pesquisa 

desenvolvidas por seu programa de pós-graduação, nas dependências da instituição 

de ensino e pesquisa receptora (o IFES). Ao promover, localmente, um maior grau 

de qualificação dos recursos humanos, o Dinter tem por objetivo principal viabilizar a 

formação de doutores, principalmente professores pertencentes a quadros de 

docentes, além de apoiar a capacitação de docentes para os diferentes níveis de 

ensino; subsidiar a nucleação e o fortalecimento de grupos de ensino e pesquisa; e 

fortalecer e estabelecer as condições para a criação de novos cursos de pós-

graduação.  

Como resultado deste processo de qualificação, ainda de acordo com a Capes, a 

intenção é que o Dinter possa "exercer um impacto positivo sobre as políticas de 

ensino e pesquisa locais, regionais e nacionais de acordo com as seguintes 

diretrizes: 1. contribuir para o surgimento, no âmbito das instituições receptoras, de 

novas vocações para pesquisa, mediante o incentivo à participação de bolsistas de 

iniciação científica; 2. contribuir para a criação e fortalecimento, nas instituições 

atendidas, de temas de pesquisas que respondam a necessidades regionais e 

ampliem o comprometimento institucional com o desenvolvimento da região; 3. 

contribuir para o estabelecimento de parcerias duradouras entre programas de pós-

graduação ou grupos de ensino e pesquisa em estágios diferenciais de 

desenvolvimento, tendo em vista a disseminação da competência nacional em 

ciência e tecnologia". Cada projeto Dinter se limita à formação de uma única turma 

de alunos de doutorado da instituição receptora. 



1.2. Estrutura básica 

O Dinter oferecido pelo PPGECS/NUTES/UFRJ ao IFES é pautado, no que se refere 

à exigência de créditos em disciplinas, atividades acadêmicas, prazos etc, pelo 

Regimento do PPGECS/UFRJ. 

Para conhecer a proposta do PPGECS, regimento, linhas, disciplinas, grupos e 

laboratórios de pesquisa etc, consulte a página do Programa: www.nutes.ufrj.br 

 

1.3. Disciplinas 

 

No Dinter oferecido pelo PPGECS/NUTES/UFRJ ao IFES o aluno deverá cursar um 

total de 60 créditos, sendo 48 créditos de disciplinas obrigatórias e 12 créditos de 

disciplinas eletivas. As disciplinas obrigatórias de 60 horas (Educação, Tecnologia e 

Sociedade, Teorias do Conhecimento e Educ. Cien. Saude, Desenvolvimento de 

Proj. Pesquisa I, Desenvolvimento de Proj. Pesquisa II) serão realizadas na cidade 

de Vitória nas dependências do IFES, sendo 45 horas presenciais e 15 horas à 

distância. As 45 horas presenciais serão divididas em 4 encontros de dois dias 

(preferencialmente nas quintas e sextas-feiras) ao longo de um mês, com intervalo 

de um (1) mês entre as disciplinas. No primeiro e segundo semestres serão 

oferecidas duas disciplinas obrigatórias em cada semestre. 

As disciplinas obrigatórias de 120 horas (Formação em Pesquisa I, Formação em 

Pesquisa II, Formação em Pesquisa III, Formação em Pesquisa IV) serão cursadas 

no 3º, 6º e 7º períodos, preferencialmente, nas dependências da UFRJ, na cidade do 

Rio de Janeiro. Poderão ocorrer mudanças no cronograma de disciplinas, 

dependendo do desenvolvimento do projeto acadêmico. 

As disciplinas eletivas igualmente serão realizadas preferencialmente nas 

dependências da UFRJ, na cidade do Rio de Janeiro, durante os períodos de 

estágio. 

Poderá ser requisitado dispensa de disciplinas eletivas de livre escolha cursadas 

anteriormente em programa de pós-graduação stricto sensu credenciados pela 

CAPES. Os pedidos serão analisados e, uma vez atendendo às normas do 

Programa, serão homologados pelo Colegiado do PPGECS. 

 

1.4. Estágio  

 

Após o primeiro ano de curso, os alunos serão afastados para um Estágio de seis 

meses na UFRJ (3º semestre do curso, julho a dezembro 2018). Nestes meses 

receberão uma bolsa de doutorado no valor atual de R$ 2.200,00 por mês. Será 

custeado somente uma passagem de ida e uma de volta para a realização do 

estágio. 

Este Estágio é para que os alunos possam integrar-se às atividades dos laboratórios 

em que está vinculado, iniciar as pesquisas e a redação do texto para qualificação. 

O segundo Estágio ocorrerá no sétimo semestre (julho a dezembro 2020), também 

de seis meses, período em estarão finalizando a pesquisa e o texto da tese para 

defesa no último semestre. Nestes meses receberão uma bolsa de doutorado no 

valor atual de R$ 2.200,00 por mês e somente uma passagem de ida e uma de 

volta. 



1.5. Orientações  

 

A orientação ocorrerá de forma contínua e regular durante todo o curso. Os 

encontros para orientação poderão acontecer de forma presencial ou a distância. Os 

encontros presenciais acontecerão nos dois primeiros semestres durante as 

disciplinas obrigatórias, quando os docentes estiverem nas dependências do IFES, 

bem como à distância utilizando os recursos de comunicação (email, skype, etc). 

No quarto e quinto semestres, após o primeiro estágio, estão previstas duas viagens 

dos alunos à UFRJ para orientação presencial. As despesas dessas duas viagens 

para cada aluno (passagem e diárias) serão custeadas com recursos da Capes 

geridos pela coordenação operacional do IFES. 

 

2. - Das Inscrições 

2.1. – Período de inscrição e documentos exigidos 

As solicitações de inscrição dos candidatos serão recebidas conforme cronograma 

no item 3.4 até as 23h59min do último dia, exclusivamente por email 

(coordenadorppgecs@gmail.com, pgnutes@gmail.com), com os seguintes anexos.  

 Ficha de Inscrição preenchida (em PDF), que poderá ser obtida no site do 

NUTES (http://www.nutes.ufrj.br/doutorado/); 

 CPF e RG (digitalizado em PDF); 

 Comprovação do vínculo funcional docente com o IFES com indicação do 

campus de lotação (digitalizado em PDF); 

 Diploma de Graduação (digitalizado em PDF, frente e verso); 

 Curriculo Lattes atualizado (digitalizado em PDF); 

 Projeto de Pesquisa (digitalizado em PDF). 

 

A documentação deverá ser enviada para os dois emails indicados. A confirmação 

do recebimento dos documentos de inscrição será dada por email de retorno 

acusando explicitamente o recebimento da solicitação de inscrição. A confirmação 

do recebimento não representa homologação da inscrição, a qual será realizada 

somente pela comissão de seleção, após análise e conferência da conformidade da 

documentação encaminhada. 

O Projeto de Pesquisa como documento integrante do processo de seleção deverá 

conter no máximo 15 (quinze) páginas, excetuando a página de capa, contracapa e 

bibliografia. A estrutura do Projeto de Pesquisa deverá conter:  

1. Capa (sem identificação de autoria);  

2. Contracapa (sem identificação de autoria e com a indicação da Linha de 

Pesquisa);  

3. Título;  

4. Justificativas e delimitação do problema de pesquisa;  

5. Objetivos: geral e específicos;  

6. Fundamentação teórica;  

7. Metodologia;  

8. Cronograma.  
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O Projeto de Pesquisa deverá observar a seguinte formatação: Fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaço 1,5, margens de 3cm. As Referências Bibliográficas 

deverão estar de acordo com as Normas atualizadas da ABNT.  

 

Em hipótese alguma o candidato pode se identificar no projeto de pesquisa. 

Considera-se quebra de anonimato (identificação) qualquer referência explícita de 

autoria, marcas de revisão presentes no texto (citação de nome do autor do projeto, 

menções ao nome de orientadores de iniciação científica, trabalho de conclusão de 

curso, monografia, dissertação de mestrado, grupos de pesquisa, referência a 

artigos em autoria ou em coautoria).  

Caso o Projeto de Pesquisa apresente alguma forma de identificação ou quebra de 

anonimato poderá ser desclassificado.  

Os arquivos das cópias em PDF deverão estar legíveis e ter no máximo 2 

megabytes cada.  

 

2.2. – Informações gerais sobre inscrição 

O processo seletivo será regido por este edital, e pela legislação referente à pós-

graduação da UFRJ e do NUTES. 

Será nomeado pelo PPGECS uma comissão examinadora para o concurso de 

seleção do Curso de Doutorado, cujos nomes estarão disponíveis no site do 

PPGECS (http://www.nutes.ufrj.br/doutorado/) até 30 (trinta) dias antes do prazo final 

das inscrições.  

As etapas presenciais serão realizadas na cidade de Vitória, ES, nas dependências 

do IFES. 

Para inscrição exige-se a comprovação de vínculo estatutário com a instituição 

receptora, Instituto Federal do Espírito Santo, na qualidade de docente. 

As vagas destinam-se aos portadores de diploma de graduação, obtidos em Cursos 

autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). 

Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta.  

O atendimento aos interessados para informações se dará somente pelo email: 

coordenadorppgecs@gmail.com . 

 

2.4. – Número de Vagas  

Serão oferecidas 10 vagas para o Doutorado (DINTER), para ingresso no segundo 

semestre de 2017, distribuídas nas linhas de pesquisa:  

 Tecnologia Educacional nas Ciências e na Saúde 

 Mediações Socioculturais nas Ciências e na Saúde 

 Formação Profissional e Docente nas Ciências e na Saúde 

3. Do Processo de Seleção 

O Processo Seletivo para o curso de Doutorado (DINTER) será constituído de três 

etapas. O não comparecimento em qualquer uma das etapas presenciais (prova de 

língua estrangeira ou Defesa oral do projeto) acarretará na eliminação do candidato. 
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3.1 Etapas do Processo 

 

Primeira etapa: Documentação e Projeto de Pesquisa  

 

Nesta primeira etapa será analisada a documentação encaminhada. Não serão 

aceitas inscrições com documentação incompleta. Em relação à documentação, a 

análise restringe-se à sua conformidade com o Edital. 

Também faz parte dessa etapa a avaliação do Projeto de Pesquisa. Os critérios de 

avaliação são: 

 

Critérios Pontuação 

Vinculação à Linha de Pesquisa do NUTES 20 

Clareza na definição do objeto e questões de pesquisa 20 

Articulação entre fundamentação teórica e metodologia 20 

Pertinência e atualidade das referências bibliográficas 10 

Coerência e uso da língua portuguesa 10 

Viabilidade de execução em 48 meses 20 

TOTAL 100 

 

Para aprovação na nesta primeira etapa, o candidato deverá obter a nota mínima de 

70 (setenta) pontos numa pontuação de 0 (zero) a 100(cem). 

Esta etapa será eliminatória e, para aqueles que obtiveram nota igual ou superior a 

70, a mesma será utilizada no cômputo da nota final. 

 

Segunda etapa: Prova de língua estrangeira  

 

Os candidatos deverão ser aprovados em duas provas de língua estrangeira, sendo 

uma delas obrigatoriamente o inglês, e a outra de espanhol ou francês, de acordo 

com a opção do candidato.  

As provas de idioma são eliminatórias, porém as notas obtidas não serão utilizadas 

para composição da nota final. Estas provas visam a avaliar a capacidade de 

compreensão de textos. 

Cada prova de língua terá duração de 03 horas, sendo permitido o uso de dicionário. 

Fica vedada a utilização de aparelhos de comunicação durante as provas. 

São critérios para avaliação da prova de idioma: 

a) capacidade de compreensão de texto (50%); b) capacidade de tradução de texto 

para o português (50%). 

A nota mínima para aprovação em cada uma das provas é 70 (setenta) numa escala 

de 0 (zero) a 100 (cem). No site do NUTES estão disponíveis provas dos processos 

seletivos de anos anteriores. 

Caso o candidato já possua proficiência em alguma das línguas indicadas 

anteriormente, poderá solicitar dispensa de uma das línguas no ato de inscrição. 

Serão aceitos os certificados de proficiências, com validade a partir de janeiro de 

2012 emitidos pelo (a):  

 Instituições de ensino superior para fins de ingresso em cursos de pós-

graduação stricto sensu. 



 Programas de pós-graduação reconhecidos ou recomendados pela CAPES.  

Serão aceitos comprovantes da realização de exames oficiais, considerando-se as 

validades neles declaradas, no caso:  

I - Cambridge - FCE, CAE ou CPE.  

II - Michigan – ECCE, ECPE ou MTELP.  

III - TOEFL, com o mínimo de 500 pontos na prova impressa ou 230 na prova 

eletrônica.  

IV - DELF/DALF. ou outros documentos comprobatórios de exames 

equivalentes emitidos por universidades francesas.  

V- DELE da Universidade de Salamanca. 

 

As declarações de programas de pós-graduação ou das instituições de ensino 

superior deverão atestar a data, obrigatoriamente, no formato dia, mês e ano de 

aprovação em prova de língua estrangeira obtida em exames prestados a partir de 

2012 inclusive. 

 

Terceira etapa: Defesa oral do projeto pelo candidato 

 

A terceira etapa é a defesa oral do Projeto de Pesquisa perante banca composta por 

professores do Programa, consistindo na apresentação do projeto de pesquisa, 

seguida de arguição. 

A banca terá duração de 30 a 60 minutos. O candidato terá até 15 minutos para 

expor seu projeto sem o uso de recursos audiovisuais, e a banca terá até 45 minutos 

para arguí-lo. 

Nesta etapa será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem). 

 

3.2. Aprovação e Classificação final  

O PPGECS selecionará os candidatos com base neste edital conforme número de 

vagas, desobrigando-se a preencher todas as vagas caso não tenha candidatos 

para tal. A classificação final será feita com base na média ponderada das notas 

finais da primeira e terceira etapas cujos pesos são respectivamente, 6 (seis) e 

quatro (quatro), respeitando a disponibilidade de vaga das unidades conforme 

deliberado pelo Colégio de Dirigentes do IFES. 

A nota mínima para aprovação é igual ou superior a 70 (setenta). Se houver empate, 

o critério para desempate será o tempo de trabalho no IFES, dando preferência 

aquele com maior tempo de trabalho no IFES.  

As vagas serão preenchidas por ordem de classificação respeitando o limite máximo 

de vagas por campus, estabelecido pelo Colégio de Dirigentes do Ifes, conforme 

abaixo: 

 

CAMPUS UFRJ 

ALEGRE 1 

BARRA DE SÃO FRANCISCO 1 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 2 



CEFOR 1 

CENTRO SERRANO 1 

COLATINA 1 

IBATIBA 1 

ITAPINA 1 

LINHARES 1 

MONTANHA 1 

NOVA VENÉCIA 1 

PIÚMA 1 

SANTA TERESA 2 

VIANA 1 

VILA VELHA 1 

VITÓRIA 4 

 

Os demais candidatos aprovados, mas não classificados, ficarão em lista de espera. 

Caso haja desistência até o fim do prazo de matrícula, os aprovados em lista de 

espera poderão ser chamados respeitando a linha de pesquisa e aderência do 

projeto de pesquisa à mesma. 

 

3.3. - Recursos 

Dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo caberá recurso, de 

nulidade ou de recontagem, devidamente fundamentado, para a Comissão do 

Processo Seletivo, no prazo de até cinco dias de sua divulgação, sendo facultado ao 

candidato solicitar revisão de provas e vistas dos respectivos espelhos de correção. 

 

3.4. – Cronograma do Processo Seletivo 

O cronograma do processo de seleção para o Doutorado (DINTER) será: 

 

1. Inscrição: 10/02/2017 a 10/04/2017 

2. Resultado Primeira Etapa: 24/04/2017 

3. Prazo recursal: 24/04 a 28/04/2017 

4. Publicação da Homologação da Primeira Etapa: 04/05/2017 

5. Provas de Língua Estrangeira: 29/05/2017 

6. Defesa Oral de Projetos: 30/05 a 01/06/2017 

7. Resultado das Segunda e Terceira Etapas: 05/06/2017 

8. Prazo Recursal: 05 a 09/06/2017 

9. Resultado final e da Classificação dos candidatos aprovados: 19/06/2017 

 

Início das aulas em agosto 2017 (Conforme calendário a ser disponibilizado) 

 



4. Outras informações 

No ato da matrícula os candidatos aprovados deverão apresentar o original das 

cópias da documentação obrigatória: RG, CPF, Diploma de Graduação e de 

Mestrado, título de eleitor (exclusivo para brasileiros), certificado de reservista 

(exclusivo para homens brasileiros) e certidão de nascimento ou casamento, além 

de formulários próprios para a matrícula. 

Casos omissos serão avaliados pela comissão do processo seletivo. 

 

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Luiz Augusto Coimbra de Rezende Filho Isabel Gomes Rodrigues Martins 

Coordenador do PPGECS    Diretora do NUTES/UFRJ 


