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CHAMADA PÚBLICA - 001/2021 
DOUTORADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA SAÚDE. 
Casa de Oswaldo Cruz / FIOCRUZ 
 
Divulgação do Calendário e Regras da seleção de alunos, para a 
Turma 2022, do Curso de Doutorado Acadêmico em História das 
Ciências e da Saúde. 
 
OBJETIVO 
Formar profissionais para desenvolver pesquisas e atuar no 
magistério em cursos de graduação e pós-graduação, nas áreas de 
história das ciências e história da saúde. 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO 
Estudo da ciência e saúde como objetos da história, como base para 
reflexões sobre as relações entre o conhecimento e as necessidades  
e desafios da sociedade brasileira.  
 
LINHAS DE PESQUISA  
Linha 1 História das Ciências: Saberes, Lugares E Práticas  
Estudo dos processos históricos da organização e reconhecimento de 
conhecimentos científicos e práticas socioculturais, em seus 
diferentes critérios e contextos sociais e institucionais, através de 
diferentes abordagens do estudo da história da ciência e dos estudos 
sociais da ciência. 
Busca entender as Ciências como parte das dinâmicas da cultura e da 
sociedade, afetando e sendo afetada por elas. 
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Linha 2-  História das Políticas, Instituições e Profissões em Saúde  
Estudos sobre a saúde como objeto de políticas, instituições e 
profissões em diferentes contextos. Análise das diferentes visões de 
saúde e suas práticas em grupos sociais diferentes e em setores mais 
abrangentes da vida politica e social. 
 
Linha 3 História da Medicina e das Doenças  
Estudo das doenças como fato sociocultural, saberes e práticas que 
as definiram e enfrentaram. A medicina “científica” ou “oficial” e os 
conhecimentos e ofícios “populares” ou alternativos. As disputas e 
acomodações entre diferentes visões médicas e a construção de 
domínio da autoridade médica, nos discursos e práticas relacionados 
às doenças e às artes de curar.  
Como profissionais da área de saúde e pacientes deram significado e 
agiram na experiência da doença e quais seus impactos na forma de 
ver e de organizar o mundo e as identidades individuais e de grupos. 
 
* Para mais informações sobre as Linhas de Pesquisa, consultar o 
site do PPGHCS  http://ppghcs.coc.fiocruz.br/index.php/br/ 
 
REGIME E DURAÇÃO 
Mínimo: 12 meses e Máximo: 24 meses a contar da matricula no 
curso, para concluir os créditos exigidos.  
Local das aulas: Campus da Fiocruz, no bairro Manguinhos/RJ 
Dias da semana: Segundas e quartas-feiras. 
Horário: 9 horas às 17 horas.  
Observação: O aluno deve estar preparado para participar de aulas e 
atividades em outros locais e em outros horários.  
Por causa da pandemia de Covid 19, as aulas podem acontecer pela 
internet. 
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PUBLICO ALVO  
Profissionais de nível superior, preferencialmente nas áreas de 
ciências humanas, ciências sociais, ciências da saúde, ciências 
biológicas e ciências biomédicas.  
 
VAGAS OFERECIDAS 
Oferecidas 18 vagas, distribuídas pelas linhas de pesquisa. 12 vagas 
para concorrência geral. 
Reserva de vagas: 
1 vaga para pessoa com deficiência  
4 vagas para negros (pretos e pardos)  
1 vaga para indígenas  
O Programa não está obrigado a preencher todas as vagas 
 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÕES 
Informações e Divulgação de resultado das etapas de seleção: Até às 
23 horas e 59 minutos, do dia informado no calendário, na 
Plataforma SIGA, http://www.sigass.fiocruz.br e no site do Programa 
de Pós Graduação, PPGHS, no endereço 
http://ppghcs.coc.fiocruz.br/index.php/br/ . Pode acontecer atraso 
por problema ou defeito técnico. 
Os resultados vão ser informados pelo número de inscrição do 
candidato.  
Toda comunicação do candidato com a instituição, inscrição, 
informações, recursos, solicitações, deve ser feita pelo e-mail 
selecaoppghcs@fiocruz.br. 
É proibido entrar em contato com os membros da Banca de Seleção e 
da Comissão de Heteroidentidade.  
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AÇÃO AFIRMATIVA 
Candidatos autodeclarados pessoa com deficiência, negros (pretos e 
pardos) ou indígenas, concorrem às vagas reservadas e de 
concorrência geral, nas mesmas condições dos outros candidatos. 
Mesmo conteúdo, critérios e regras.  
Se aprovado, além de constar na classificação geral, entra em lista a 
parte e disputa vaga reservada para o mesmo grupo.  
Até o fim do período de inscrição, o candidato poderá desistir de 
concorrer pelo sistema de reserva de vagas.  
Candidato inscrito para vaga reservada para pessoas com deficiência 
negada, concorre às vagas da concorrência geral.  
Candidato autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena 
classificado dentro do número de vagas para concorrência geral, não 
concorre às vagas reservadas, mas é obrigado a comparecer na 
entrevista da Comissão de Heteroidentificação.  
A Comissão avalia, no momento da entrevista, as candidaturas às 
vagas reservadas, considerando a autodeclaração e a verificação do 
fenótipo no caso de candidato que se autodeclare negro. 
Candidato reprovado pela Comissão de Heteroidentificação é 
eliminado da seleção, mesmo com nota suficiente para classificação 
pela concorrência geral. 
Na desistência de candidato aprovado para vaga reservada, a vaga é 
preenchida pelo candidato do mesmo grupo com nota menor. 
Na falta de número suficiente de candidatos aprovados para vagas 
reservadas, as vagas livres são ocupadas por candidatos aprovados 
na concorrência geral, de acordo com a ordem de classificação. 
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CALENDÁRIO  

 

ETAPAS DATA
Divulgação do Convite 14 de setembro de 2021
Solicitação de Cancelamento 15 de setembro de 2021

Inscrição e Envio de Documentos 
16 de setembro a  05 de 

novembro de 2021
Confirmação das inscrições – Etapa I 10 de novembro de 2021
Pedidos de Recurso Inscriçao - Etapa I 11 de novembro de 2021
Resultado Recurso de Inscrição – Etapa I 12 de novembro de 2021
Divulgação dos Resultados – Etapa II 19 de novembro de 2021
Recursos da Etapa II 22 de novembro de 2021

Resultado dos Recursos Etapa II  e Calendário da 
Prova Oral  Remota (envio do link)

23 de novembro de 2021

Realização da Prova Oral – Etapa V 24 a 26 de novembro de 2021
Resultado das Etapas III, IV e V 01 de dezembro de 2021
Recursos das Etapas III, IV e V 02 de dezembro de 2021
Resultado dos Recursos das Etapas III, IV e V 03 de dezembro de 2021
Entrevistas – Comissão de Heteroidentificação 14 de dezembro de 2021
Resultado das Entrevistas – Comissão de 
Heteroidentificação 

15 de dezembro de 2021

Recursos das Entrevistas – Comissão de 
Heteroidentificação 

16 de dezembro de 2021

Resultado dos Recursos das Entrevistas – 
Comissão de  Heteroidentificação

17 de dezembro de 2021

Etapa VI – Realização da Prova de Inglês 14 de dezembro de 2021

Etapa VI – Realização da Prova de Francês ou 
Espanhol 

14 de dezembro de 2021

Resultado da Etapa VI 20 de dezembro de 2021
Recursos da Etapa VI 21de dezembro de 2021
Resultado dos Recursos da Etapa VI 22 de dezembro de 2021

Divulgação da relação dos candidatos aprovados 22 de dezembro de 2021
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INSCRIÇÃO  
A inscrição é gratuita. Feita com formulário preenchido pela internet, 
no endereço www.sigass.fiocruz.br. Só utilizar o navegador Internet 
Explorer. Antes de preencher o formulário, leia as orientações do 
Anexo I. Depois, envie um e-mail, com o formulário de inscrição 
assinado e os documentos informados abaixo em arquivos PDF. 
Só é aceito arquivo com imagem legível de documento original ou 
cópia autenticada. O candidato é responsável pelo envio dos 
arquivos, pela qualidade das cópias dos documentos enviados e deve 
acompanhar a confirmação do recebimento da documentação.  
Só é aceita inscrição enviada até às 23 horas e 59 minutos, do dia 5 de 
novembro de 2021, para o e-mail, selecaoppghcs@fiocruz.br. No 
campo “assunto” do escrever Seleção Doutorado. 
A inscrição nesta seleção significa que o candidato conhece e aceita 
as normas e condições deste convite. 
Estrangeiro residente fora do Brasil deve entrar em contato antes de 
fazer a inscrição, para receber informações.  
DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO  
 Formulário de inscrição, impresso e assinado. 
 Currículo Lattes completo e atualizado - https://lattes.cnpq.br/ 
 Cópia da Identidade e CPF.  
 Diploma ou Certidão de conclusão e histórico dos cursos de 

graduação e de Mestrado  
 Carta de Intenção 
 Quadro de Análise de Currículo do Anexo IV, preenchido e 

Comprovantes do Currículo. 
 2 cartas de recomendação de professores doutores externos ao 

Programa. 
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 Cópia da dissertação de mestrado e/ou de trabalhos científicos  
- artigos, livros, capítulos de  livros.  

 Projeto de tese de doutorado. 
Candidato à vaga reservada para pessoas com deficiência deve 
enviar, Formulário apresentado no Anexo VI, preenchido e assinado. 
Laudo de médico especialista, com espécie, grau ou nível da 
deficiência e código da Classificação Internacional de Doenças, com 
data no prazo de até 3 meses antes do dia 13 de setembro de 2021. 
Candidato à vaga reservada para pessoas negras (pretos e pardos) 
deve enviar, formulário apresentado no Anexo VII, preenchido e 
assinado.  
Candidato à vaga reservada para pessoas indígenas deve enviar 
também, formulário apresentado no Anexo VII, preenchido e 
assinado  e cópia de um dos documentos abaixo. 
a) Registro Administrativo de Nascimento e Óbito de índios (RANI), 
emitido pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 
b) Declaração de pertencimento emitida pelo grupo indígena e 
assinada por liderança local 
c) Qualquer documento oficial que indique ser membro nascido em 
comunidades indígenas e/ou ser descende de povo indígena por 
relação de parentesco.   
 
CARTA DE INTENÇÃO 
Deve ser objetiva 
Ter no máximo 2 páginas ou 1.500 palavras. Deve informar 
experiência profissional e de estudo, motivos na escolha desse 
Mestrado; 
Proposta do pré-projeto de pesquisa; 
Se tem e vai manter compromisso de trabalho durante o curso e, 
que tempo dispõe, para as atividades exigidas. 
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O que vai ser considerado? 
Capacidade de síntese e organização das ideias, articulação entre 
experiência profissional e de estudo e o pré-projeto de pesquisa 
proposto.  
 
QUADRO DE ANÁLISE DE CURRÍCULO  
O Candidato deve Pontuar comprovantes do currículo (certificados, 
declarações, cópias de publicações), conforme indicado no Anexo VI. 
A soma dos pontos do currículo observa a pontuação máxima por 
item. É considerado ponto válido, apenas o ponto de atividades 
acadêmicas ou de extensão (ensino, divulgação das ciências e 
educação).  
O quadro e os comprovantes deve, ser enviados em um único 
arquivo em p.f. Os números dados aos documentos de 
comprovação devem corresponder, aos números dados aos 
documentos no arquivo pdf.   
 
CARTAS DE RECOMENDAÇÃO  
Os professores devem encaminhar sua carta de recomendação para o 
e-mail selecaoppghcs@fiocruz.br. Descrever no campo assunto 
“Carta de Recomendação” e indicar o nome do candidato. 
 
PROJETO DE TESE 
Deve ter 20 a 25 páginas, incluindo bibliografia, letra corpo 12, 
espaço 1,5 e conter, 
 
Apresentação do tema de pesquisa – Informar objeto/tema que 
pretende estudar, indicar e justificar os pontos mais importantes.  
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Apresentar sua questão de pesquisa, O problema mais amplo que 
pretende examinar a partir do objeto da pesquisa e seu 
argumento/teoria, sobre o tema, mesmo que inicial. 
Justificativa - relevância de sua pesquisa para o estudo da historia 
das ciências.  
Discussão bibliográfica - Indicar literatura de autores que 
trabalharam com o mesmo objeto, apresentam perspectivas teóricas 
e campos temáticos relacionados. Por exemplo, Objeto - História do 
Hospício Nacional de Alienados, campo temático - História da 
psiquiatria no Brasil, Literatura sobre história das instituições 
científicas, história das especialidades médicas, história das ciências.  
Objetivos - Ter um objetivo geral e alguns objetivos específicos.  
Metodologia e Fontes – Tratar das fontes que vai pesquisar. Tipo, 
localização, forma de acesso e abrangência diante do objeto de 
pesquisa. Deixar claro se já trabalhou com essas fontes.  
Cronograma - Demonstrar a viabilidade da pesquisa.  
Bibliografia 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO  
As 6 etapas da seleção são obrigatórias. Em função da Pandemia da 
COVID 19, vão ser realizada pela internet.  
 
Etapa 1 - Eliminatória - Avaliação da documentação entregue  
Aceitas só as inscrições com entrega dos os documentos no prazo. 
 
Etapa 2 – Eliminatória - Adequação dos Projetos -   
O candidato é considerado aprovado ou reprovado, de acordo com a 
adequação da proposta ao  Programa e a viabilidade da execução da 
pesquisa.  
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Etapa 3– Classificatória - Avaliação de Currículo  
Pontuado conforme o Quadro de Análise de Currículo no Anexo VI. 
 
Etapa 4 - Classificatória: Avaliação dos Projetos   
Pontuado de acordo com o Quadro de Análise de Projeto no Anexo 
VII. 
 
Etapa 5 - Prova Oral - Eliminatória e Classificatória   
Entrevista com a Banca.  
Avalia desempenho nas respostas sobre o ensaio e  a carta de 
intenções.  Adequação da carta de intenções ao Programa da Pós-
Graduação, projeto, objetivos da  pesquisa, revisão da bibliografia, 
metodologia e fontes.  
Proibido uso de arquivos escritos ou audiovisuais durante a prova.  
Nota para aprovação - Média igual ou superior a 7,0. Quadro de 
pontuação no Anexo VIII. 
A prova é gravada e arquivada. Não pode ser usada em recurso.  
 
Etapa 6 -  Prova de Idiomas  - Espanhol, Francês e Inglês 
Avalia capacidade de compreender e interpretar textos de ciências 
sociais ou humanas em outros idiomas.  
O candidato escolhe entre Espanhol e Francês. Estrangeiro não pode 
fazer prova no idioma nativo.  
Candidato reprovado em 1 dos idiomas é eliminado.  Habilitado para 
segunda chamada faz nova avaliação, no início do segundo semestre 
letivo do curso. Reprovado na nova avaliação é desligado do curso.  
Fica livre de prova de idioma, com decisão pela Banca examinadora, 
candidato que comprovar aprovação em prova do mesmo idioma, 
para curso de mestrado registrado na CAPES, no prazo de até 5 anos. 
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Fica livre da prova de inglês, com decisão pela Banca, candidato que 
apresentar comprovante autenticado de aprovação em exame de 
domínio da língua inglesa do TOEFL com pontuação mínima de 180, 
do IELTS com resultado igual ou maior que 6 ou do certificado do 
Michigan ou Cambridge (FCE, CAE e CPE).  
 
RESULTADO   
São Aprovados, candidatos  com média igual ou superior a 7. A Nota 
Final é definida pela soma das notas da Avaliação de Projetos com 
peso 5, Currículo peso 1 e Prova Oral peso 4. 
Os aprovados são classificados da maior para a menor Nota Final. 
Em caso de empate, o Programa utiliza os critérios abaixo, até 
o  desempate,  
Maior nota na Etapa 2 
Maior nota na Etapa 3 
Candidato com maior idade  
 
CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO 
É eliminado o candidato com: 

a) Nota menor que a nota mínima de qualquer etapa da seleção, 
b)  Faltar às provas, convocações ou data marcada para matrícula. 
c) Desobedecer qualquer regra desta seleção, não comparecer no 

dia marcado para a matrícula.  
Candidato aprovado e não classificado pode ser chamado nos 
seguintes casos:  

a) Eliminação ou desistência de candidato classificado, 
b) Aumento de vagas,  
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RECURSOS  
Candidato eliminado em qualquer etapa pode entrar com recurso, 
escrito com o modelo do Anexo III, ou da Plataforma SIGA nas datas 
informadas no calendário. 
 
MATRÍCULA  
Documentos originais que foram enviados na inscrição.  
Uma foto 3x4.  
 
POLÍTICA DE ACESSO ABERTO  
Todo aluno deve depositar o conteúdo resultado das  pesquisas 
realizadas no curso, no Repositório Institucional ARCA e ceder, sem 
exclusividade e para fins não comerciais, os direitos patrimoniais de 
autor  desses conteúdos, para divulgação pública em Acesso  Aberto, 
nos moldes da Política Institucional de Acesso Aberto  da Fiocruz; 
Disponível em: https://portal.fiocruz.br/documento/politica-de-
acesso-aberto-ao conhecimento-da-fiocruz)   
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. O curso é gratuito e não são cobradas taxas de inscrição, matrícula 

ou mensalidade. 
 
2. O candidato não pode afirmar desconhecer o andamento e as 

regras da seleção. Deve manter seus dados corretos e acompanhar 
os resultados, convocações, comunicações e correções. Casos 
especiais vão ser estudados pela Coordenação. 

 
3. É proibido entrar em contato com os membros da Banca de 

Seleção e da Comissão de Heteroidentidade.  
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4. A Coordenação tem o direito de mudar o calendário e corrigir 

erros, sempre que necessário e divulgar as mudanças. Pedidos de 
cancelamento são julgados pela Comissão  responsável e 
respondidos ao remetente do e-mail.  

 
5. A definição do orientador é feita pela Coordenação de Pós-

graduação do Programa.  
 
6. A orientação para realização das provas e entrevistas e endereços 

eletrônicos para os sistemas virtuais, são enviados para o 
candidato. 

 
7. IMPORTANTE entrar no sistema das provas, no horário agendado. 

Após o horário de início de cada prova, não é permitido  entrar. 
 
8. O candidato é responsável pela estrutura necessária  e adequada 

para responder a prova utilizando a internet. O Programa de Pós-
Graduação está livre de qualquer reponsabilidade se candidato 
não conseguir responder a prova na data, horário e no tempo 
determinado. Se a Coordenação confirmar algum problema 
técnico na hora da entrevista, marca nova data, para não 
prejudicar a avaliação. 

 
9. O resultado final desta seleção vai ser validado pela Comissão de 

Pós Graduação do Programa.  
 

10. A Direção da Casa de Oswaldo Cruz tem o direito de aumentar o 
número de vagas oferecidas,  quando existir vaga disponível. 

 
Coordenação  - Kaori Kodama e Lorelai Kury  
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ANEXO I 

ORIENTAÇÕES - PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 
 
Responder conectado à internet. Utilizar o  navegador Internet 
Explorer. Todos os campos com asterisco devem ser preenchidos.  
Na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br):  
Entre em : “Inscrição”  
Procure: “História das Ciências e da Saúde – COC”  
Entre em : “Iniciar Inscrição”  
Avance para as telas seguintes pelas setas na margem  inferior ou 
pelo Menu apresentado na margem do lado esquerdo das telas. 
Para salvar os conteúdos inseridos vá até a última tela do formulário 
de inscrição. 
Os conteúdos salvos podem ser alterados ou completados depois. 
Para entrar, outras vezes no sistema, com o número do CPF, alterar 
ou completar seus dados. Estrangeiro usa o número do passaporte. 
Em “Curso de Interesse” escolha a Área de Concentração e depois 
escolha a Linha de pesquisa do Programa.  
Não precisa escrever nada na tela “Possíveis Orientadores”. Se quer 
indicar orientador, escreva 1 dos nomes relacionados no Anexo III. 
Na tela “Plano de Trabalho”. No campo “título  da 
proposta”,  escreve o título do seu projeto.   
Na tela “Formação Acadêmica”, escrever apenas nos campos 
obrigatórios, indicados pelo asterisco.  
Quando terminar de preencher todo o formulário, o candidato deve 
salvar o formulário. Ao terminar, vai receber seu número de inscrição 
e um e-mail de  confirmação, gerado automaticamente, pela 
Plataforma SIGA.  
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Atenção: Esta não é a confirmação da inscrição no processo 
seletivo. É apenas a confirmação dos dados inseridos na  Plataforma 
SIGA.  
Para imprimir o formulário, deve clicar no botão “Formulário de 
Inscrição (PDF)”  na tela final.  
ATENÇÃO:  
Em caso de dúvidas com o Formulário Eletrônico da Plataforma SIGA, 
entre em contato  com o e-mail selecaoppghcs@fiocruz.br,  
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ANEXO II  – MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA 

 
Banca de Seleção do Doutorado  
Marcos Chor Maio (Presidente)  
Tânia Pimenta  
Ricardo Cabral 
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ANEXO III - FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 
ORIENTAÇÕES: Escrever a defesa de forma objetiva e adequada, 
com base na literatura especializada. 
 
FORMULÁRIO PARA RECURSO  
PPG de Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde - COC  
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO  
Número da Inscrição ____________________________________ 
Nome __________________________________________________ 
Etapa do Processo Seletivo _________________________________ 
Justificativa          se necessário use o verso da folha  

 

 

 

 

 
Rio de Janeiro,   de                     de 2021.  
Assinatura candidato   
Avaliação da Banca: ( ) Deferido ( ) Indeferido 
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ANEXO IV -    FORMULÁRIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
Nome do requerente ____________________________________ 
Data de nascimento__/__/____CPF_________________________  
Identidade_____________________ Órgão Expedidor___________ 
 Precisa atendimento diferenciado durante a Seleção? SIM( ) NÃO(  )   
Se SIM, do que  necessita para a realização da prova?  
________________________________________________________ 
Quero concorrer à vaga reservada para Pessoas com Deficiência, na 
seleção para ingresso  no Programa de Pós-graduação em Divulgação 
da Ciência, Tecnologia e Saúde (PPGDC/COC), da Fundação Oswaldo 
Cruz.  
Declaro que as informações  desta declaração são de minha 
responsabilidade e sei que,  se der informação falsa ou não for 
comprovada a deficiência, vou ser desligado do curso e sofrer 
consequências previstas na lei. 
Envio com esta declaração o Laudo Médico, com data de até 3 meses 
antes do dia 13 de setembro de 2021, DECLARO concordar com a 
divulgação de minha condição de candidato a vaga destinada  a ação 
afirmativa, nos documentos e listas publicadas durante o processo 
seletivo.  
Rio de Janeiro,   de              de  2021.                      
Assinatura candidato 
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ANEXO V   - FORMULÁRIO - AUTODECLARAÇÃO 
 
Nome do requerente ______________________________________ 
Data de nascimento__/__/____ CPF __________________________  
Identidade __________  Órgão Expedidor ____________________   
 
DECLARO que sou cidadão(ã) (afrodescendente ou indígena 
descendente), de acordo com a  lei 
Me identifico como (  ) preto (  ) pardo ou (   ) indígena e quero 
me  inscrever para concorrer às vagas destinadas para ações 
afirmativas, na seleção para ingresso  no Programa de Pós-graduação 
em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde (PPGDC/COC), da 
Fundação Oswaldo Cruz.   
Declaro que as informações  dadas nesta declaração são de minha 
responsabilidade e  sei que,  em caso de informação falsa ou da não 
comprovação de minha heteroidentidade, vou ser desligado do curso 
e sofrer consequências previstas  na lei. 
DECLARO concordar com a divulgação de minha condição de 
candidato a vaga destinada  a ação afirmativa, nos documentos e 
listas publicadas durante o processo seletivo.  
Rio de Janeiro,   de           de 2021. 
  
Assinatura candidato  
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ANEXO VI - QUADRO DE ANÁLISE DE CURRÍCULO 
 
Preencher o quadro e encaminhar com os documentos. Na  última 
coluna, inserir os números dos documentos de comprovação. 
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ANEXO VII – QUADRO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itens
Insuficiente Regular Boa Muito Boa Excelente

Precisão na delimitação do tema 0,0 2,5 5,0 7,0 10
Precisão da justificativa 0,0 2,5 5,0 7,0 10
Adequação dos objetivos 0,0 2,5 5,0 7,0 10
Adequação das fontes 0,0 1,25 2,5 4,0 5
Precisão das hipóteses 0,0 2,5 5,0 7,0 10
Adequação da perspectiva teórica 0,0 2,5 5,0 7,0 10
Adequação da Metodologia 0,0 2,5 5,0 7,0 10
Pertinência da discussão historiográfica 0,0 1,25 2,5 7,0 15
Cronograma de execução 0,0 1,25 2,5 4,0 5
Adequação do projeto ao Programa de  Pós- Graduação em História das Ciências  e da Saúde/Fiocruz e à linha de pesquisa  pretendida0,0 3,75 7,5 10,0 15

Parâmetros
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ANEXO VIII – QUADRO DE AVALIAÇÃO DA PROVA ORAL 
 

 
 


