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FORMULÁRIO DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
Processo Seletivo – 2013B 

(ATENCÃO: Erros no preenchimento do formulário de homologação de inscrição 
poderão implicar na não homologação da inscrição). 

 

NOME DO ORIENTADOR PRINCIPAL  

ANO QUE DEFENDEU O 

DOUTORADO  
 

SEGUNDO 
ORIENTADOR  

MESTRADO  NOME DO ALUNO QUE ESTÁ INDICANDO 
(ENTREGAR UM FORMULÁRIO POR ALUNO)  

DOUTORADO  
NOME DO OUTRO ORIENTADOR EM CASO DE 

ORIENTAÇÃO CONJUNTA 
 

 
ESTE TAMBÉM DEVE ENTREGAR UM 

FORMULÁRIO PRÓPRIO ASSINADO NO 
ATO DE INSCRIÇÃO 

NÚMERO DE ALUNOS QUE ORIENTA ATUALMENTE NA BCM (INCLUSIVE COMO SEGUNDO ORIENTADOR), 
EXCLUINDO AQUELES QUE TÊM PRAZO DE DEFESA ATÉ O FINAL DE DEZEMBRO DE 2012  

É DOCENTE PERMANENTE NA BCM?  
(VER LISTA ATUAL NA PÁGINA DO CURSO: http://www.ioc.fiocruz.br/pgbcm)  

SIM  NÃO  

ORIENTA NA BCM DESDE 2007 OU ANO ANTERIOR? SIM  NÃO  

ORIENTA EM OUTROS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO? SIM  NÃO  

LISTAR ABAIXO OS CURSOS E INSTITUIÇÕES ONDE ORIENTA 
COMO DOCENTE PERMANENTE OU COLABORADOR 

 
PERMANENTE  COLABORADOR  

 
PERMANENTE  COLABORADOR  

 
PERMANENTE  COLABORADOR  

 
PERMANENTE  COLABORADOR  

DESEJA SE TORNAR (OU PERMANECER) DOCENTE PERMANENTE NA 

BCM NO TRIÊNIO 2013-2015? SIM  NÃO  

CONCORDA EM ATUAR, QUANDO SOLICITADO, COMO AVALIADOR DE 

SEMINÁRIOS DISCENTES PELO MENOS UMA VEZ POR ANO?* SIM  NÃO  

CONCORDA EM AUXILIAR O CURSO, QUANDO SOLICITADO, NOS PROCESSOS 

SELETIVOS (ELABORAÇÃO DE PROVAS OU COMO BANCA NAS ENTREVISTAS) 

ENQUANTO FOR ORIENTADOR DA BCM?* 
SIM  NÃO  

* OS DOCENTES QUE FREQUENTEMENTE SE RECUSAREM A AUXILIAR O CURSO NESTAS ATIVIDADES PODERÃO TER SUAS FUTURAS INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.  
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Critérios de homologação de inscrições de candidatos para os processos 
seletivos de Mestrado e Doutorado 2013B 

Número mínimo de publicações do orientador no triênio 2009-2011 (ou 2010-2012) levando em 
conta o Fator de Impacto (FI) e o número de alunos já sendo orientados na BCM, excluindo 

aqueles que têm prazo de defesa até o final de dezembro de 2012. 

 

Docentes Permanentes# 

(Ver lista de docentes permanentes no site http://www.ioc.fiocruz.br/pgbcm) 
(para este processo seletivo a lista do Triênio 2010-2012 ainda é valida) 

• Docentes já orientando até 3 alunos na BCM: 
o 4 artigos com FI ≥ 1,8 no triênio 2009-2011 (ou 2010-2012), sendo: 

� Pelo menos 3 com FI ≥ 2,5 ou 
� Pelo menos 2 com FI ≥ 3,5 ou 
� Pelo menos 1 com FI ≥ 5,0 

No caso de docentes que já orientam na BCM desde 2007 ou ano anterior, destes artigos pelo menos 
1 deve ser em coautoria com SEUS alunos da BCM, atuais ou egressos nos últimos 3 anos.   

• Docentes já orientando 4 ou 5 alunos na BCM: 
o 6 artigos com FI ≥ 1,8 no triênio 2009-2011 (ou 2010-2012), sendo: 

� Pelo menos 5 com FI ≥ 2,5 ou  
� Pelo menos 4 com FI ≥ 3,5 ou  
� Pelo menos 3 com FI ≥ 5,0 ou  
� Pelo menos 2 com FI ≥ 7,0.  

No caso de docentes que já orientam na BCM desde 2007 ou ano anterior, destes artigos pelo menos 
2 devem ser em coautoria com SEUS alunos da BCM, atuais ou egressos nos últimos 3 anos. 

• Docentes já orientando 6 ou 7 alunos na BCM: 
o 8 artigos com FI ≥ 1,8 no triênio 2009-2011 (ou 2010-2012), sendo:  

� Pelo menos 7 com FI ≥ 2,5 ou  
� Pelo menos 6 com FI ≥ 3,5 ou  
� Pelo menos 5 com FI ≥ 5,0 ou  
� Pelo menos 4 com FI ≥ 7,0.  

No caso de docentes que já orientam na BCM desde 2007 ou ano anterior, destes artigos pelo menos 
3 devem ser em coautoria com SEUS alunos da BCM, atuais ou egressos nos últimos 3 anos. 

• Docentes já orientando 8 alunos ou mais alunos na BCM*:  
o 10 artigos com FI ≥ 1,8 no triênio 2009-2011 (ou 2010-2012), sendo: 

� Pelo menos 9 com FI ≥ 2,5 ou  
� Pelo menos 8 com FI ≥ 3,5 ou  
� Pelo menos 7 com FI ≥ 5,0 ou  
� Pelo menos 6 com FI ≥ 7,0.  

No caso de docentes que já orientam na BCM desde 2007 ou ano anterior, destes artigos pelo menos 
4 devem ser em coautoria com SEUS alunos da BCM, atuais ou egressos nos últimos 3 anos. 

# Ver possíveis exceções na página 3. 
* Seguindo recomendação da CAPES sobre a relação alunos/docente, as inscrições de alunos destes docentes serão 
consideradas apenas em casos excepcionais. 



 3 

Critérios de homologação de inscrições de candidatos para os processos 
seletivos de Mestrado e Doutorado 2013B 

Número mínimo de publicações do orientador no triênio 2009-2011 (ou 2010-2012) levando em 
conta o Fator de Impacto (FI) e o número de alunos já sendo orientados na BCM. 

 

Docentes Colaboradores# 

 

Não serão aceitos novos orientadores externos à Fiocruz – Rio de Janeiro.  

Normalmente será permitida apenas UMA vaga de Mestrado ou Doutorado por docente colaborador, 
isto é, orientadores colaboradores que já possuem alunos no curso não podem indicar novos candidatos 
antes que os alunos atuais defendam suas teses/dissertações. Os atuais docentes colaboradores já 
orientando alunos no programa poderão indicar um novo candidato apenas se não estiverem orientando 
em outro programa de pós-graduação da FIOCRUZ e que sejam considerados pela comissão de pós-
graduação como fortes candidatos a se tornarem docentes permanentes no triênio 2013-2015. Além 
disso, docentes colaboradores só podem indicar um aluno por processo seletivo (considerando as 
chamadas de mestrado e doutorado juntas). O número de vagas disponíveis para docentes 
colaboradores está condicionado ao número total de orientadores e é pequeno no momento. Sendo 
assim, adiantamos que a grande maioria dos pedidos de homologação de alunos de orientadores 
colaboradores será negada se estes alunos não tiverem também um orientador do corpo permanente.  

Preferência será dada aos docentes com menos de 10 anos de doutorado, que não orientem em outros 
cursos e que sejam fortes candidatos a se tornarem docentes permanentes no triênio 2013-2015. Estes 
poderão eventualmente indicar um segundo aluno no triênio 2013-2015. Os critérios mínimos de 
publicação são os mesmos aplicados aos orientadores permanentes já orientando até 3 alunos. Serão 
selecionados os docentes com os melhores currículos de acordo com o número de vagas disponíveis. 

No momento, não temos vagas para novos docentes com mais de 10 anos de doutorado e estes serão 
considerados apenas em casos excepcionais para aqueles que desejam e podem se tornar permanentes 
no próximo triênio (2013-2015). Os critérios mínimos de publicação são os mesmos aplicados aos 
orientadores permanentes já orientando 4 ou 5 alunos. 

Os pedidos serão avaliados pela comissão de pós-graduação.  

#EXCEÇÕES AOS CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO 
 

Exceções aos critérios de distribuição de artigos nos diferentes valores de FI serão analisadas pela comissão de pós-
graduação, em casos de: 
 

(a) Um número de publicações bem mais alto que o exigido em uma determinada classe de FI no triênio 2009-
2011 (ou 2010-2012), mesmo com um número menor do que o exigido nas outras classes de FI.  
 

(b) Um grande número de publicações no triênio 2009-2011 (ou 2010-2012) com um percentual maior ou igual a 
25% de publicações com SEUS alunos da BCM, atuais ou egressos nos últimos 3 anos.   
 

(c) Um número de publicações menor que o exigido no triênio 2009-2011 (ou 2010-2012), mas com um percentual 
maior ou igual a 50% de publicações com SEUS alunos da BCM, atuais ou egressos nos últimos 3 anos.   
 

Se um destes for o seu caso, por favor, assinalar no item “OBSERVAÇÕES” abaixo. 
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NÚMERO DE PUBLICAÇÕES NO TRIÊNIO 2009-2011 (ou 2010-2012) 

Número de artigos publicados nos anos 2009, 2010, 2011 e 2012 (incluindo artigos aceitos – enviar 
comprovante) nos diferentes extratos de Fator de Impacto (FI). Incluir entre parênteses, ao lado 
de cada número, quantos destes artigos foram publicados em coautoria com SEUS alunos da 
BCM, atuais ou egressos do curso nos últimos 3 anos. Um mesmo artigo com dois ou mais alunos 
como coautores conta como apenas um artigo.  

Fator de impacto 2009 2010 2011 2012 

FI ≥ 1,8     

FI ≥ 2,5     

FI ≥ 3,5     

FI ≥ 5,0     

FI ≥ 7,0     

Total     

POR FAVOR, LISTAR AO LADO OS NOMES DOS SEUS ALUNOS DA BCM, 
ATUAIS E EGRESSOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS, QUE CONSTAM COMO 

COAUTORES DOS ARTIGOS ENUMERADOS ACIMA ENTRE PARÊNTESES. 
ISTO FACILITARÁ A CONFIRMAÇÃO DOS DADOS, POIS NEM SEMPRE ESTA 
INFORMAÇÃO ESTÁ CLARA NO LATTES.   

 

VOCÊ ATENDE AOS CRITÉRIOS DE HOMOLOGAÇÃO LISTADOS NAS PÁGINAS 2 E 3 

E ESTA INFORMAÇÃO (INCLUINDO SEUS ALUNOS DA BCM ATUAIS E EGRESSOS) 

CONSTA DO SEU CURRÍCULO LATTES ENTREGUE NO ATO DE INSCRIÇÃO DO 

ALUNO? (Se houver alguma inconsistência entre a produção listada acima e a informação 
que consta do Lattes, explicar o porquê nas observações abaixo) 

SIM  NÃO  

OBSERVAÇÕES  
 
 
 

ASSINATURA  

DATA  

 


