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COORDENAÇÃO DE PESQUISA E ENSINO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ONCOLOGIA 

 

CREDENCIAMENTO DE ORIENTADORES 

 

  O Instituto Nacional de Câncer (INCA) faz saber aos interessados que, no período de 09 a 27 de 

novembro de 2020, estarão abertas as inscrições para credenciamento de docentes do PPGO-

INCA. Neste ano, a solicitação de credenciamento é obrigatória para todos os docentes correntes e 

aspirantes, mas é particularmente importante a todos aqueles que queiram apresentar, como 

orientador, candidatos para a seleção de Mestrado e Doutorado, para turma com início em 2021/1º 

semestre. 

 

I – CREDENCIAMENTO: 

 

I.1 Todos os orientadores do Programa, incluindo aqueles que queiram apresentar candidatos para a 

próxima seleção de Mestrado e Doutorado, deverão solicitar credenciamento, apresentando o 

Questionário preenchido relativo a atividades acadêmicas, científicas e de ensino superior 

desenvolvidas (Anexo I). 

 

I.2 O período para solicitação de credenciamento ocorrerá no período de 09 a 27 de novembro de 

2020; 

 

I.3 O questionário de solicitação de credenciamento deverá ser assinado (assinatura real, seguida de 

escaneamento do documento, ou assinatura digital) e enviado online, via e-mail, para a secretaria 

do Programa de Pós-Graduação em Oncologia (e-mails: pgoncologia.inca@gmail.com e 

dbrito@inca.gov.br). O e-mail deverá ser enviado para os dois endereços; 

  

I.4. Critérios para credenciamento: 

 

a.1) Preenchimento correto e verídico do questionário e assinatura da declaração de 

veracidade, a serem entregues por e-mail dentro do prazo estabelecido acima; 

 

a.2) Somente serão credenciados para orientação de alunos de Doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em Oncologia aqueles candidatos que tiverem concluído pelos menos uma 

orientação de Mestrado em Programa de Pós-Graduação Stricto sensu com conceito da 

CAPES 5 ou superior; 

 

a.3) A aprovação de candidatos levará em conta o número de orientadores totais 

credenciados no Programa, seja como docentes permanentes, como docentes colaboradores 

ou como jovens docentes, segundo critérios estabelecidos pela CAPES. Caso o número de 

docentes tenha sido atingido, novos orientadores não serão aceitos, independente de 

atingirem os critérios estabelecidos; 

 

a.4) A aprovação de candidatos levará em conta o número de orientados totais do orientador, 

não devendo exceder 8 (oito) alunos por orientador. Exceções serão julgadas pela Comissão 

da Pós-Graduação (CPPGO); 

  

a.5) Faltas anteriores, inadimplências e outros descumprimentos de diretivas do PPGO-INCA 

quanto à execução de atividades mandatórias de candidatos que já tenham previamente 

orientado no Programa serão levadas em conta para análise da aprovação do 

credenciamento; 

 

a.6) Conforme as normas da CAPES, uma reserva de até 20% do número total de 

orientadores permanentes do Programa, que não tenham atingido um ou mais dos critérios 

definidos no questionário de avaliação, poderão ser considerados como aptos a orientar, 

desde que trabalhem em linhas consideradas estratégicas para a política de atenção em 

câncer, conforme escolha da PPGO-INCA. 

 

a.7) A prioridade para credenciamento será dos docentes que já fazem parte do Corpo 
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Docente do Programa; 

 

a.8) A solicitação do credenciamento de orientadores para o Programa de Pós-Graduação em 

Oncologia será analisada pela Comissão do PPGO-INCA após verificação da documentação 

apresentada; 

 

 

b) O resultado da avaliação do credenciamento de orientadores será divulgado no dia 11 de 

dezembro de 2020 (sexta-feira), a partir das 16:00h, na secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Oncologia, recebendo a menção: Credenciamento Aceito (para Mestrado somente 

ou para Mestrado e Doutorado) ou Credenciamento não Aceito, podendo inclusive mencionar o 

número de alunos que o candidato pode apresentar, de acordo com o item a.4 acima. 

  

c) Os candidatos a orientadores que não apresentarem a documentação exigida acima, e não 

atenderem ou se adequarem ao solicitado neste Edital, terão menção de inscrição não aceita, 

estando portanto impedidos de apresentar candidatos ao processo seletivo do Mestrado e 

Doutorado 2021. 



ANEXO I 

 
 

       QUESTIONÁRIO PARA CREDENCIAMENTO 
            PROGRAMA DE PG EM ONCOLOGIA 

            INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 
 
 

NOME: 
 

LINK CV LATTES: 
 
 

1. Liste sua(s) principal(is) linha(s) de pesquisa sendo ou a ser(em) 
desenvolvida(s) no âmbito do PPGO-INCA. 0 pontos, mas de preenchimento 

obrigatório. 
 
2. Apresente suas 4 publicações mais relevantes nos últimos 5 anos (2016-

2020). Nestas publicações, aponte a participação de discentes do PPGO-INCA 
(quando for o caso), o fator de impacto e o número de citações do trabalho, caso 

já tenha citações. Apresente a adequação dos trabalhos com a(s) linha(s) de 
pesquisa listada(s) no item 1. 20 pontos 
 

3. Liste os recursos captados ou que estejam vigentes nos últimos 4 anos, 
especificando sua participação (investigador principal ou colaborador), contendo 

nome do projeto, agência financiadora e valor do recurso. 10 pontos 
 
4. Liste as dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado defendidas por alunos 

que orientou ou co-orientou nos últimos 4 anos. 15 pontos 
 

5. Liste prêmios e títulos recebidos, incluindo PQ CNPQ e CNE/JCNE FAPERJ. 10 
pontos 
 

6. Apresente o destino de seus ex-alunos. Continuam na área de pesquisa? Estão 
no INCA ou outras instituições de reconhecida excelência acadêmica? Ocupam 

cargos de relevância nacional ou internacional? 5 pontos 
 

7. Liste sua participação no PPGO-INCA nos últimos 4 anos: Disciplinas 
ministradas, cursos oferecidos, oferta de módulos no Curso de Verão PPPGO-
INCA, participação em comissões e bancas avaliadoras, colaboradores relevantes 

que trouxe para o Programa (PVE, bancas, ministrando disciplinas, etc).  20 
pontos 

 
8. Liste sua participação em sociedades, editoração de revistas ou edições 
especiais, revisor de revistas, participação em congressos nacionais e 

internacionais como palestrante nos últimos 4 anos. 5 pontos 
 

9. Liste suas colaborações internacionais com produção associada nos últimos 4 
anos (inclua o nome e a instituição do colaborador, e a publicação referente a tal 
colaboração). 15 pontos 

 
 



Declaro, para os devidos fins, que todas as informações aqui relatadas são 
verídicas. 
 
 
 
 
 Assinatura do Candidato 
 
 CPF:  
 E-mail: 
 Telefone: 


