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EDITAL 01-2022 
 
 

Chamada para seleção de projetos de pesquisa visando a 
concessão de bolsas de mestrado  no âmbito do Processo 
3006.008203/2020-41 "O Uso da Telessaúde em Escolas 
Para Promover o Bem-Estar dos Estudantes: Um 
Experimento de Saúde Digital no Município de Santo 
André". 

 
 

O CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (CECS) DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), torna pública a abertura de inscrições para seleção de 
projetos de pesquisa visando a concessão de bolsas de mestrado referente ao Projeto "O Uso da 
Telessaúde em Escolas Para Promover o Bem-Estar dos Estudantes: Um Experimento de Saúde 
Digital no Município de Santo André". 
 
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO  
 
O objetivo do projeto "O Uso da Telessaúde em Escolas Para Promover o Bem-Estar dos 
Estudantes: Um Experimento de Saúde Digital no Município de Santo André". é propor uma 
solução de saúde digital permita a promoção da saúde de crianças e adolecentes diretamente no 
ambiente escolar. Especificamente será feito o design, desenvolvimento, implementação e 
avaliação de um sistema de telessaúde piloto que contemple as demandas de estudantes no 
âmbito do Programa Saúde na Escola, uma ação interminsiterial do Ministério da Educação e da 
Saúde, a prtir da atuação dos agentes de saúde do Sistema ünico de Saúde nas escolas públicas 
mais vulneráveis localizadas na cidade de Santo André, com a propagação dos ensinamentos nos 
respectivos núcleos familaires e comunitários.  
Para entender melhor sobre o escoo do projeto, consultar o matrial disponiblizado e as 
apresentações realizadas no âmbito do curso “Inovação Social e Telessaúde no SUS” no link: 
https://cursos.ufabc.edu.br/digitalplural/inovacao-social-no-combate-a-pandemia-de-covid-
19/cursos/inovacao-social-e-telessaude-no-sus/ 
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Este projeto faz parte do Observatório da Saúde e do Bem Viver do ABC – SABER ABC, o qual 

compõem o seleto quadro de Núcleos Estratégicos de Pesquisa da UFABC, cuja missão 
é realizar pesquisas interdisciplinares que possam ajudar a entender o que leva à saúde 
e ao bem viver da população da Região do ABC, a partir da realização de estudos que 
forneçam evidências científicas que subsidiem a formulação de políticas públicas que 
promovam a qualidade de vida dos cidadãos. Esses projetos são financiados pelo  Mais 
informações sobre os projetos em andamento no Observatório SABER ABC encontram-
sedisponível em http://saber.pesquisa.ufabc.edu.br 
 
2 – PERFIL DO PESQUISADOR 
 
2.1. Candidatos ao ingresso aos mestrados do Programas de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação e Engenharia e Gestão da Inovação sob orientação de um docente credenciado a 
esses programas e, que, ao mesmo tempo, integrem a equipe do projeto Telessaúde na Escola.  
a. Capacidade de análise e interesse em resolver problemas a partir de uma visão  interdisciplinar; 
b. Habilidades sociais para trabalhar de forma colaborativa com os integrantes da equipe do 
projeto e demais participantes. 
c. Dedicação às atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão relacionados ao projeto Telessaúde na 
Escola. 
d. Pertencer ao quadro de servidores públicos municipais da Secretaria da Cidadania e Assistência 
Social, Educação e Saúde e da Diretoria de Ensino - Região de Santo André que compõem a equipe 
do Projeto Telessaúde.  
e. Não havendo candidatos desses órgãos, outros candidatos poderão ser comtemplados. 
 
3 – PROBLEMAS DE PESQUISA 
 
3.1 Os projetos de pesquisa candidatos ao recebimento das bolsas de mestrado deverão 
obrigatoriamente buscar respostas para as seugintes demandas: 
  

Fase Projeto 
Telessaúde na 
Escola 

Problema de Pesquisa Conhecimentos 
Necessários 

Bolsas 

Desenvolvimento 
 
 

 Como executar desenvolvimento de um 

sistema protótipo de telessaúde na escola 

satisfazendo os requisitos de desempenho, 

confiabilidade, manutenção e segurança, 

demonstrando sua adequação 

operacional em interface com as 

 Ter concluído a 

graduação em 

Engenharia, 

Ciência da 

Computação, 

01 

http://saber.pesquisa.ufabc.edu.br/
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necessidades dos usuários do 

Programa Saúde na Escola?  
Saúde, 

Tecnológicas  ou   

cursos afins. 

 Sólidos 

conhecimentos em 

Interação 

Humano-

Computador, 

Programação e 

Análise de Dados. 

 Gostar de 

desenvolver 

artefatos digitais. 

 Conhecimentos 

desej;aveis em 

Design 

Participativo, 

Design Universal, 

Acessibilidade e 

inclusão, Inovação 

Social, Informática 

na Saúde, 

Informática na 

Educação, 

eGoverno, 

Prototipação e 

Análise de Dados. 

 Conhecimentos em 

língua inglesa 

conforme regras 

do PPG. 

Implementação  Qual é a melhor forma de implementar e 

avaliar o sistema protótipo de telessaúde a 

partir da perspectiva do usuáirio e 

integrada à etapa do desenvolvimento do 

Porjeto Telessaúde na Escola?  

 Ter concluído a 

graduação em 

Engenharia, 

Ciência da 

Computação, 

Saúde, 

01 
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Tecnológicas  ou   

cursos afins. 

 Sólidos 

conhecimentos em 

Interação 

Humano-

Computador, 

Programação e 

Análise de Dados. 

 Gostar de 

desenvolver 

artefatos digitais. 

 Conhecimentos 

desej;aveis em 

Design 

Participativo, 

Design Universal, 

Acessibilidade e 

inclusão, Inovação 

Social, Informática 

na Saúde, 

Informática na 

Educação, 

eGoverno, 

Prototipação e 

Análise de Dados. 

 Conhecimentos em 

língua inglesa 

conforme regras 

PPG. 

Avaliação  
 

 Como avaliar o sistema de telessaúde a 

partir dos dados obtifos da sua interface 

com escola de tal modo que as informaçoe 

sobre os estudantess e suas famílias 

possam resultar em uma educação 

personalizada?  

 Ter concluído a 

graduação em 

Ciência da 

Computação, ou 

Jogos Digitais, ou 

cursos afins. 

 Sólidos 

conhecimentos em 

01 
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programação, 

Interação 

Humano-

Computador, 

Engenharia de 

Software e Análise 

de Dados. 

 Gostar de 

desenvolver 

artefatos digitais. 

 Conhecimentos 

desej;aveis em 

Design 

Participativo, 

Design Universal, 

Acessibilidade e 

inclusão, Inovação 

Social, Informática 

na Saúde, 

Informática na 

Educação, 

eGoverno, 

Prototipação e 

Análise de Dados. 

 Conhecimento em 

língua inglesa 

conforme regras 

PPG. 

 
 
4- CALENDÁRIO 
 
4.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas é apresentado abaixo: 

 
Evento  Data 
Etapa I - Inscrição processo seletivo 22/3 a 21/4 
Etapa I - Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas 
22/4 
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Etapa I - Prazo para recurso das inscrições indeferidas 23/4 a 28/4 
Etapa I - Resultado dos recursos  29/4 
Etapa II - Prova Escrita  30/4 
Etapa II - Resultado da Prova Escrita 02/5 
Etapa II - Prazo para recurso do resultado 03 a 7/5 
Etapa II - Divulgação do resultado final 08/5 
Matrícula (via Portal PROPG) 24 a 26/5 
Início das aulas 06/6 

 
 

5- APRESENTAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1 As inscrições devem ser feitas no Sistema Fundep nos dias 22 de março  a 21 de abril de 2022 

estabelecida no cronograma.  

5.2 As inscrições devem contemplar rigorosamente todos os itens previstos neste Edital.  

5.3 Não serão aceitas inscrições após o prazo final de recebimento estabelecido.  

 

6. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

 

6.1 Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento a estes é 

considerado imprescindível para o exame, o enquadramento, a análise e o julgamento da proposta. 

A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer destes critérios resultará na 

desclassificação da proposta. 
 
6.2 QUANTO AO PROPONENTE  

 

6.2.1 O proponente deverá:  

a) apresentar no ato da inscrição diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação;  

b) Histórico escolar; 

c) comprometer-se com as atividades do curso;  

d) não ser beneficiado por outra bolsa de qualquer natureza;  

e) não possuir vínculo empregatício, admitindo-se, como única exceção, a existência de um único 

vínculo como professor da educação básica, agentes sociais e de saúde coletiva.  

f) fixar residência na Região do ABC;  

g) corresponder aos demais critérios previstos pelo Regimento e Normas da Pós-Graduação da 

UFABC, e  

h) Criar e compartilhar link do currículo atualizado na Plataforma Lattes. 
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6.3 DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO   

 

6.3.1 O projeto de pesquisa apresentado deve conter:  

a)Identificação: título (sintetizando o tema escolhido), nome do proponente, área de interesse (fase 

do projeto Telessaúde na Escola) e orientador e co-orientador. 

b)Resumo e palavras-chave 

c)Introdução: texto indicando contexto do probelma, objetivo, justificativas, hipóteses  

metodologia e ogranizacão que tenha relação com os objetivos do projeto de telessaúde na escola.  

d)Fundamentação téorica: texto com revisão da literatura que demonstre o estado da arte dos 

estudos no campo escolhido 

e) Metodologia: demonstrar quais serão os métidos e as ferramentas necessárias para resolver o 

problema formulado na introdução  

f) Cronograma do desenvolvimento das atividades propostas, Atividades previstas: descrição e 

justificativa das atividades previstas para o desenvolvimento do estudo/pesquisa que irão subsidiar 

a dissertação até a defesa do trabalho, incorporando as etapas realizadas até o momento com 

previsão das datas dos exames de qualificação e defesa da dissertação nos prazos previstos pelo 

PPG e no período de vigência da bolsa.  

g) Contribuiçoes e resultados esperados 

e) Referências 

 

6.4 QUANTO COMPROVAÇÃO DÀS ATIVIDADES REALIZADAS 

 
a) Ficha de avaliação da produção (em anexo) preenchida e assinada pelo proponente, 

apresentando inclusive a identificação e pontuação dos produtos; 

b) Comprovanes digitias dos produtos descritos. 

 

 
7. ANÁLISE E JULGAMENTO 

 

 

7.1 A seleção das propostas submetidas ao PPGE, em atendimento a este Edital, será realizada por 

meio de análises e avaliações comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes etapas: 

 

7.1.1 ETAPA I – Prova de conhecimentos relativos ao projeto conforme referências indicadas no 

anexo. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO.  

 

7.1.2 ETAPA II – Análise das propostas apresentadas quanto ao atendimento às disposições 

estabelecidas nos CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.  
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7.1.3 ETAPA III – Análise, julgamento e classificação dos projetos de pesquisa pela Comissão de 

de Seleção conforme Edital XX/ 202X 

7.1.3.1 É vedado a qualquer membro da Comissão de Seleção analisar propostas de projetos 

em que:  

a) seja proponente seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 

ou na colateral, até o terceiro grau, ou;  

b) esteja litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou seus respectivos 

cônjuges ou companheiros.  

 

7.1.3.2 A Comissão de Bolsas poderá, se julgar conveniente para o andamento dos trabalhos, 

solicitar elaboração de pareceres ad-hoc aos demais docentes da equipe do projeto para 

subsidiar a avaliação dos projetos.  

 

7.1.3.3 Após a análise de mérito e do atendimento ao estabelecido neste Edital, a Comissão 

poderá recomendar ou não a proposta.  

 

7.1.3.4 O parecer da Comissão de Seleção sobre as propostas, dentro dos critérios 

estabelecidos, será registrado em planilha classificatória contendo a relação das propostas 

recomendadas e não recomendadas, com as respectivas pontuações finais em ordem 

decrescente, assim como outras informações e recomendações julgadas pertinentes.  

 

7.1.4 ETAPA IV – Aprovação final dos projetos de pesqusisa.  

 

7.1.4.1 O parecer da Comissão de Seleção será submetido à Coordenação do porjeto, que 

deliberará sobre a homologação do resultado.  

 

7.1.4.2 A classificação final dos candidatos, homologada pela Coordenação, determinará a 

ordem de concessão de bolsas na vigência deste Edital.  

 

8 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
8.1 Serão considerados aprovados todos os candidatos com índice de aprovação maior do que 60% 

do conteúdo.  

 

8.2 São os seguintes os critérios para classificação dos projetos: 
 
Critérios de análise Pontos 
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Projeto de Pesquisa 

1. Introdução que apresente a formulação do problema de pesqusia (no máximo 2,5 

pontos).  

2. Referencial teórico coerente com o projeto de pesquisa (no máximo 2,0 pontos) 

3. Metodologia pertinente para resolver o problema (no máximo 2,5 pontos) 

 
 

7 

Produção 

1. Livros e capítulos de livros (de editora reconhecida, com corpo editorial e ISBN) e 

artigos em periódicos qualificados (pelo menos B4 no Qualis /CAPES) (1 ponto por 

produto, no máximo 3 pontos).  

2. Trabalhos completos publicados em Anais de eventos (até 0,8 pontos* por produto, 

no máximo 3 pontos).  

3. Resumos publicados em Anais de Eventos (até 0,5 pontos* por produto, no máximo 

2 pontos).  

4. Experiência comprovada de pesquisa (Iniciação científica ou outra modalidade de 

participação em projetos de pesquisa) e em monitorias (0,5 ponto por ano, no máximo 

2 pontos). 

5. Participação em eventos da área (0,3 por evento*, no máximo 1 ponto) 

 
 
 
 

3 

Total  10 

 
* A Comissão poderá atribuir valores menores do que o valor limite estabelecido por produto a 

partir da avaliação da qualificação do evento. 
 
8.1.2 Para estipulação das notas, poderão ser utilizadas até duas casas decimais.  

8.1.3 A pontuação final de cada proposta será aferida pela média dos pontos atribuídos ao Projeto 

de Pesquisa e à Produção solicitada.  

8.1.4 Em caso de empate será utilizada como critério de desempate a maior pontuação obtida pela 

proposta no Projeto de Pesquisa. Persistindo o empate, será considerada a maior pontuação obtida 

no item 1 da Produção e assim sucessivamen 

 

9. RESULTADO DO JULGAMENTO 

 

9.1 A relação das propostas aprovadas será divulgada na página eletrônica do PPGE.  

9.2 Todos os proponentes do presente Edital poderão requerer à Comissão de Seleção acesso ao 

parecer sobre sua proposta, preservado o anonimato dos pareceristas. 

 

10. RECURSOS  
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10.1 Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento das propostas, 

poderá apresentar recurso no prazo de 48 horas corridos, a contar da data e hora da publicação do 

resultado na página da Fundep.  

10.1.1 O recurso deverá ser dirigido à Coordenação do Projeto, que o encaminhará à Comissão 

de Seleção e à Coordenação para deliberação final. 
 
11. CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS APROVADAS  

 

11.1 As propostas aprovadas serão contratadas na forma estabelecida pelas UFABC e pela 

FUNDEP.  

11.2 Os proponentes contemplados se obrigam também a:  

a) não ser avaliado com conceito “C” (Regular) em nenhuma disciplina cursada na vigência da 

bolsa;  

b) apresentar à Coordenação deste proejto relatórios do desenvolvimento das atividades previstas 

no cronograma do projeto de pesquisa, com ciência do orientador e co-orientador;  

c) manter seu Currículo Lattes autorizado;  

d) participar das atividades regulares do PPG, em especial, das atividades propostas aos bolsistas, 

como reuniões de acompanhamento e apresentação de relatórios;  

e) realizar o exame de qualificação e a defesa da dissertação rigorosamente dentro dos prazos 

estabelecidos;  

 

12. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO  

 

12.1 A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Coordenação do Projeto em qualquer 

momento de sua vigência pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital ou pela 

ocorrência de outro fato previsto nas normas próprias que justifique o cancelamento, sem prejuízo 

de outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada.  

 

13. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL  

 

13.1 A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 

seja por decisão unilateral da Coordenação, seja por motivo de interesse público ou exigência 
 
14. CLÁUSULA DE RESERVA  

 

14.1 A Coordenação do Projeto reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações 

não previstas no presente Edital 
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14.2. Este edital entra em vigor na data da publicação no Boletim de Serviço da UFABC. 

 
Santo André, 16 de março de 2022. 

 
 

Luciana Pereira 
Presidente do Comitê de Seleção  

 
 

Diretor  
 

 

 

Anexo Edital XX/2021 - Seleção de Bolsistas  

 

 

 

DOCENTES ORIENTADORES 

 
Docente orientador/ Co-

orientador 

Lattes  Programa de Pós-Graduação (PPG) 

Alessandra Akkari  

http://lattes.cnpq.br/8550868750998147 

Engenharia e Gestão da Inovação 

http://propg.ufabc.edu.br/ppginv 

AndréaKamensky  
http://lattes.cnpq.br/3051366645203158 Engenharia e Gestão da Inovação 

http://propg.ufabc.edu.br/ppginv 

André Brandão  http://lattes.cnpq.br/2957482489566391 h Ciência da Computação  

https://poscomp.ufabc.edu.br/ 

Flávio Morgado  http://lattes.cnpq.br/9168856141182145  
Franciane Silveira http://lattes.cnpq.br/2841051412997153 Engenharia e Gestão da Inovação 

http://propg.ufabc.edu.br/ppginv 
Ligia Reato  http://lattes.cnpq.br/6256976255404940  

Luciana Pereira 
http://lattes.cnpq.br/1158125164423908 Engenharia e Gestão da Inovação 

http://propg.ufabc.edu.br/ppginv 

Mara Pasian  
http://lattes.cnpq.br/0624600497905372 Engenharia e Gestão da Inovação 

http://propg.ufabc.edu.br/ppginv 

Patricia Pereira 
http://lattes.cnpq.br/3951355314686553 Engenharia e Gestão da Inovação 

http://propg.ufabc.edu.br/ppginv 

Silmara Conchão http://lattes.cnpq.br/8547824520032264  

 

 
 

 

http://propg.ufabc.edu.br/ppginv
http://propg.ufabc.edu.br/ppginv
http://propg.ufabc.edu.br/ppginv
http://propg.ufabc.edu.br/ppginv
http://propg.ufabc.edu.br/ppginv
http://propg.ufabc.edu.br/ppginv
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO  

 

 

Identificação 

Nome Completo  

CPF  

Avaliação da Produção 

Item Quantidade de 

Produto 
Descrição do 

Produto 
Pontuação por 

Produto  
Total 

Pontuação 

1. Livros e 

capítulos de livros 

(de editora 

reconhecida, com 

corpo editorial e 

ISBN) e artigos 

em periódicos 

qualificados (pelo 

menos B4 no 

    

https://doi.org/10.1590/0103-1104201811819
https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.05592018
https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.05592018
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/notas_tecnicas/Nota_Tecnica_Diretrizes_Telessaude.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

13 
Campus Santo André - Avenida dos Estados, 5001 - Bairro Santa Terezinha - CEP 09210-580 - (11) 4996-7943 

Campus São Bernardo do Campo - Alameda da Universidade, s/nº - Bairro Anchieta - CEP: 09606-045 - (11) 2320-6397 

 
 

Qualis /CAPES) 

(1 ponto por 

produto*, no 

máximo 2 

pontos). 
2. Trabalhos 

completos 

publicados em 

Anais de eventos 

(até 0,8 pontos* 

por produto, no 

máximo 3 

pontos). 

    

3. Resumos 

publicados em 

Anais de Eventos 

(até 0,5 pontos* 

por produto, no 

máximo 2 

pontos). 

    

4. Experiência 

comprovada de 

pesquisa 

(Iniciação 

científica ou outra 

modalidade de 

participação em 

projetos de 

pesquisa) e em 

monitorias (0,5 

ponto* por ano, 

no máximo 2 

pontos). 

    

5. Participação em 

eventos da área 

(0,3 ponto*por 

evento, no 

máximo 1ponto) 
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Total     
*A Comissão poderá atribuir valores menores do que o valor limite estabelecido por produto a 

partir da avaliação da qualificação do produto 
Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 


