
 

 

 

 

 

EDITAL DO CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 

EM GERONTOLOGIA – 2015 

 

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), por meio da Comissão 

de Título de Especialista em Gerontologia (CTEGO), em cumprimento às suas 

atribuições estatutárias, torna pública a realização do concurso para obtenção do 

Título de Especialista em Gerontologia (TEGO) pela SBGG, que ocorrerá nos dias 

17 e 18 de novembro de 2015, no Novotel Jaraguá São Paulo Conventions. Rua 

Martins Fontes, 71 – Bela Vista. São Paulo – SP, conforme regras e condições 

estabelecidas neste edital. 

1. Quadro resumo. 

Inscrições: de 06 de julho de 2015 a 08 de setembro de 2015 

Datas das provas: 17 de novembro de 2015 e 18 de novembro de 2015 

Local de realização das provas: Novotel Jaraguá São Paulo Conventions. Rua 

Martins Fontes, 71 – Bela Vista. São Paulo – SP 

Título: Especialista em Gerontologia pela SBGG (TEGO SBGG) 

 

2. Disposições gerais. 

2.1. O candidato deverá ler atentamente o edital antes de efetuar a inscrição, de 

maneira a certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos, não cabendo a 

nenhum candidato alegar desconhecimento dos expedientes deste edital, das 

regras do concurso e do material complementar, constantes dos anexos a este 

edital, a seguir descritos, e disponíveis no sítio oficial – http://sbgg.org.br: 

 

 

 

 

http://sbgg.org.br/


 

 

 

2.1.1. Anexo I = formulário de inscrição, todos os campos são de preenchimento 

obrigatório. O não preenchimento ou o preenchimento incorreto de qualquer dos 

campos acarretará o indeferimento sumário da inscrição;  

2.1.2. Anexo II = Modelo de currículo TEGO 2015;  

2.1.3. Anexo III = Conteúdo e bibliografia sugerida;  

2.1.4. Anexo IV = Formulário para portadores de necessidades especiais; 

2.1.5. Anexo V = Formulário para interposição de recurso. 

 

2.2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 06 de julho de 2015 a 8 de 
setembro de 2015. Não serão aceitas inscrições extemporâneas, sendo 
considerada a data da postagem dos documentos via sedex para avaliação acerca 
do cumprimento do prazo. 
 

2.3. As provas serão realizadas no Novotel Jaraguá São Paulo Conventions. Rua 

Martins Fontes, 71 – Bela Vista. São Paulo – SP por ocasião da 9ª (nona) edição 

do Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia – GERP15. 

2.4. As informações reputadas como oficiais acerca do concurso serão apenas e 

tão somente aquelas constantes deste edital e disponibilizadas no sítio oficial – 

http://sbgg.org.br 

2.5. O candidato com necessidades especiais, que necessitar de condições 

especiais para realização das provas, deverá fazer sua postulação por meio do 

Anexo IV (formulário para portadores de necessidades especiais), a ser enviado 

juntamente com a documentação da inscrição, obrigatoriamente acompanhado de 

atestado médico comprobatório da necessidade especial, a fim de que sejam 

avaliadas e providenciadas as condições necessárias ao acolhimento do candidato.   

 

 

 

 

 

http://sbgg.org.br/


 

 

 

 

A Secretaria da SBGG poderá entrar em contato com o candidato para melhores 

esclarecimentos sobre os recursos solicitados. Ressalta-se que os candidatos com 

necessidades especiais, nos termos do artigo 41 do Decreto nº 3.298 / 1999, que 

regulamenta a Lei nº 7.853 / 1989, e dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, participarão das provas em 

igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo 

das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 

aplicação das provas e à nota mínima exigida. 

2.6. O concurso a que se refere o presente edital destina-se aos profissionais de 

nível superior que desenvolvam atividades na área do envelhecimento humano.  

2.7. Os profissionais médicos só poderão prestar prova nesta modalidade caso 

possuam Título de Especialista em Geriatria emitido pela SBGG e atendam aos 

requisitos descritos no presente edital. 

2.8. O concurso para os profissionais fonoaudiólogos será regido por edital próprio, 

nos termos do convênio celebrado entre o Conselho Federal de Fonoaudiologia – 

CFFa, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia – SBFa e a Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia – SBGG.  

2.9. O concurso divide-se nas Modalidades I e II, de acordo com a qualificação 

profissional dos candidatos, nos termos estabelecidos neste edital. 

 
2.10. Os candidatos que não cumprirem os pré-requisitos terão suas inscrições 
indeferidas e serão comunicados até o dia 30 de setembro de 2015 por meio de 
correspondência eletrônica – e-mail. A documentação enviada e os valores da 
inscrição NÃO serão devolvidos. 
 
2.11. Os candidatos com as inscrições deferidas receberão comunicado e 
comprovante por meio de correspondência eletrônica – e-mail, até o dia 30 de 
setembro de 2015. 
 
2.12. Não haverá, em nenhuma hipótese, reembolso de qualquer valor de inscrição 
e/ou devolução de documentos enviados para fins de inscrição no concurso. 
 
 

 

 



 

 

 

2.13.  Em todas as provas, os candidatos deverão comparecer ao local com no 

mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário designado, munidos de 

documento de identidade original com foto. 

2.14. Todas as informações fornecidas pelo candidato são de sua inteira 

responsabilidade. 

2.15. Ao inscrever-se para o concurso, o candidato concorda e se submete a todas 

as regras e condições que o regulam. 

 

 
3. ESPECIALIDADE 

3.1. Título de Especialista em Gerontologia pela SBGG (TEGO SBGG). 

 

4. DAS MODALIDADES 

 

4.1. MODALIDADE I – destinada a profissionais com pós-graduação lato sensu. 

4.1.1. Destinada aos profissionais que tenham pós-graduação lato sensu 

(especialização) em Gerontologia e demais áreas do conhecimento sobre 

envelhecimento humano, em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da 

Educação – MEC.  

4.1.2. Os títulos emitidos por instituições estrangeiras devem ser validados no 

Brasil, em Instituição de Ensino Superior (IES) igualmente reconhecida pelo 

Ministério da Educação - MEC.  

4.1.3. O concurso constará de 03 (três) etapas: 1- avaliação curricular; 2- prova 

escrita objetiva; e 3 - prova oral, de conteúdo teórico e prático.   

 

 

 

 



 

 

 

4.2. MODALIDADE II – destinada a profissionais com pós-graduação stricto sensu. 

4.2.1. Destinada aos profissionais que tenham titulação acadêmica de pós-

graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) em Instituição de Ensino Superior 

(IES) reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, cujo objeto de estudo seja 

a gerontologia, o idoso ou o envelhecimento humano.   

4.2.2. Os títulos emitidos por instituições estrangeiras devem ser validados no 

Brasil, em Instituição de Ensino Superior (IES) igualmente reconhecida pelo 

Ministério da Educação – MEC.  

4.2.3. O concurso constará de 02 (duas) etapas: 1 - avaliação curricular; e 2- prova 

oral, de conteúdo teórico e prático. 

 

5. DISPOSIÇÕES DA MODALIDADE I 

 

5.1. Pré requisitos da Modalidade I 

5.1.1. - Formação completa em curso superior de graduação reconhecido pelo 

Ministério da Educação – MEC. 

5.1.2. - Formação completa em pós-graduação lato sensu na área do 

envelhecimento humano, em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação – 

MEC. 

5.1.3. Registro no Conselho Regional ou Entidade de Classe. 

5.1.4.  Atuação profissional em Gerontologia de no mínimo 04 (quatro) anos, 

comprovada por: 

a) Declaração do local onde presta serviço em papel timbrado da Instituição ou; 

b) Carta de recomendação de profissional titulado pela SBGG de sua cidade, estado 

ou região de atuação, atestando a veracidade das informações. 

 

 

 



 

 

 

5.1.5. Apresentar o currículo preenchido conforme Anexo II, com a pontuação total 

preenchida pelo candidato de no mínimo 70 (setenta) pontos. 

5.1.6. Estágios curriculares da graduação e tempo de atuação durante o período de 

residência multiprofissional ou especialização NÃO pontuam como tempo de 

atuação profissional. 

5.1.7. Todas as cópias de documentos devem ser autenticadas.  

 

5.2. Procedimentos para inscrição na Modalidade I 

5.2.1. Enviar, via sedex, à Secretaria da SBGG: Av. Nossa Senhora de 

Copacabana, nº 500 – Salas 609-610 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ – CEP 

22020-001, no período de 06 de julho de 2015 a 08 de setembro de 2015, os 

seguintes documentos: 

5.2.1.1. Anexo I = Formulário de inscrição: todos os campos são de preenchimento 

obrigatório. O não preenchimento ou o preenchimento incorreto de qualquer dos 

campos acarretará o indeferimento sumário da inscrição. 

5.2.1.2. Cheque nominal à "Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia" 

referente à taxa de inscrição, nos valores a seguir apresentados: 

5.2.1.2.1. Associados adimplentes da SBGG: R$ 400,00 (quatrocentos reais). Os 
associados adimplentes devem anexar cópia do comprovante de pagamento da 
anuidade de 2015; 
 
5.2.1.2.2. Não associados ou associados inadimplentes da SBGG: R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais); 
 
5.2.1.2.3. Comprovante do pagamento de anuidade 2015 de seu Conselho Regional 

ou Entidade de Classe; 

5.2.1..4. Anexo II = modelo de currículo TEGO 2015, devidamente preenchido com 

letra de imprensa;  

5.2.1.5. Cópia autenticada do diploma de graduação; 

 

 

 



 

 

 

 

5.2.1.6. Cópia autenticada do diploma de pós-graduação lato sensu; 

5.2.1.7. Cópia autenticada de toda a documentação comprobatória; 

5.2.1.8. Declaração do local onde presta serviço em papel timbrado da Instituição 

ou carta de recomendação de profissional titulado pela SBGG de sua cidade, estado 

ou região de atuação, atestando a veracidade das informações, com firma 

reconhecida. 

 

5.3. Processo de seleção e descrição das etapas da Modalidade I 

5.3.1. Será constituído de 03 (três) etapas: avaliação do currículo; prova objetiva; e 

prova oral, de conteúdo teórico e prático. As etapas são eliminatórias e possuem 

igual peso (1). 

 

5.3.2. Primeira etapa – Avaliação do currículo: 

5.3.2.1. Somente serão avaliados e pontuados os currículos rigorosamente 

preenchidos nos termos do Anexo II, devidamente acompanhados das cópias 

autenticadas da documentação comprobatória das atividades realizadas, em 

obediência à ordem indicada no citado Anexo II. 

5.3.2.2.  É vedado o acréscimo de novos itens ao currículo original enviado no ato 

da inscrição. 

 5.3.2.3. As atividades que constarem do currículo e que não estiverem devidamente 

comprovadas não serão consideradas. 

5.3.2.4. Serão aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem no mínimo 70 

(setenta) pontos.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
5.3.2.5. Os resultados desta primeira etapa, seja pela aprovação e prosseguimento 
no concurso, seja pela reprovação e não prosseguimento no concurso, serão 
comunicados até o dia 30 de setembro de 2015 por meio de correspondência 
eletrônica – e-mail.  
 

5.3.3. Segunda etapa – prova objetiva: 

5.3.3.1. As provas objetivas serão realizadas exclusivamente pelos candidatos 

aprovados na primeira etapa / avaliação de currículo. 

5.3.3.2. A prova objetiva será realizada no dia 17 de novembro de 2015, terá início 

às 08h30min, terá duração máxima de 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos e 

constará de 40 (quarenta) questões objetivas, versando sobre Gerontologia. 

5.3.3.3. O gabarito da prova objetiva será divulgado imediatamente após o seu 

término, em mural próprio no local de sua realização. 

5.3.3.4. As notas da prova objetiva serão divulgadas até às 17 horas do mesmo dia 

17 de novembro de 2015, em mural próprio no local de sua realização. 

5.3.3.5. Serão aprovados nesta etapa do concurso os candidatos que obtiverem no 

mínimo 70% (setenta por cento) de acertos, ou seja, no mínimo 28 (vinte e oito) 

acertos do total de 40 (quarenta) questões. 

5.3.3.6. Os recursos referentes às questões da prova objetiva deverão ser 

fundamentados, endereçados ao Presidente da Comissão de Título de Especialista 

em Gerontologia e apresentados até às 20 horas do dia 17 de novembro de 2015, 

no respectivo formulário para interposição de recurso (Anexo V). 

5.3.3.7. Os resultados dos julgamentos dos recursos, assim como o resultado final 

desta segunda etapa, serão divulgados até às 22 horas do dia 17 de novembro de 

2015, em mural próprio no local de sua realização.  

5.3.3.8. Os candidatos aprovados nesta segunda etapa deverão comparecer no dia 

18 de novembro de 2015, para realização da prova oral, nos termos a seguir 

previstos. 

 

 

 



 

 

 

 

5.3.4. Terceira etapa – prova oral, de conteúdo teórico e prático: 

5.3.4.1.  Somente os candidatos aprovados na primeira etapa / avaliação de 

currículo e na segunda etapa / prova objetiva serão submetidos à prova oral. 

5.3.4.2. As provas orais serão realizadas no dia 18 de novembro de 2015, terão 

início às 08h30min e constarão de questões relacionadas à teoria e à prática 

gerontológica. 

5.3.4.3. Os candidatos serão submetidos a avaliação, por meio de questões 

formuladas e apresentadas por membros de uma comissão multidisciplinar da área 

de gerontologia. 

5.3.4.4. Serão aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem no mínimo de 

70 (setenta) pontos de um total de 100 (cem) pontos possíveis. 

5.3.4.5. As notas das provas orais e o resultado final do concurso na Modalidade I, 

serão divulgados até às 18 horas do dia 18 de novembro de 2015, no mural próprio 

no local. 

 

6. DISPOSIÇÕES DA MODALIDADE II 

 

6.1. Pré requisitos da Modalidade II 

6.1.1. Formação completa em curso superior de graduação reconhecido pelo 

Ministério da Educação – MEC. 

6.1.2. Formação completa em pós-graduação stricto sensu, concluída e defendida 

(dissertação ou tese), cujo objeto de estudo seja o envelhecimento humano, em 

instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC ou cujo título já tenha 

sido validado, se cursado no exterior. 

6.1.3. Registro no Conselho Regional ou Entidade de Classe 

 

 

 



 

 

 

 

6.1.4. Atuação profissional em Gerontologia de no mínimo 04 (quatro) anos, 

comprovada por: 

a) Declaração do local onde presta serviço em papel timbrado da Instituição ou;  
b) Carta de recomendação de profissional titulado pela SBGG de sua cidade, estado 
ou região de atuação, atestando a veracidade das informações, com firma 
reconhecida. 
 
6.1.5. Apresentar o currículo preenchido conforme Anexo II, com a pontuação total 

preenchida pelo candidato de no mínimo 70 (setenta) pontos. 

 6.1.6. Estágios curriculares da graduação e tempo de atuação durante o período 

de residência multiprofissional ou especialização NÃO pontuam como tempo de 

atuação profissional. 

6.1.7. Todas as cópias de documentos devem ser autenticadas. 

 

6.2. Procedimentos para inscrição na Modalidade II 

6.2.1. Enviar, via sedex, à Secretaria da SBGG: Av. Nossa Senhora de 

Copacabana, nº 500 – Salas 609-610 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ – CEP 

22020-001, no período de 06 de julho de 2015 a 8 de setembro de 2015, os 

seguintes documentos: 

6.2.1.1. Anexo I = Formulário de inscrição: todos os campos são de preenchimento 

obrigatório. O não preenchimento ou o preenchimento incorreto de qualquer dos 

campos acarretará o indeferimento sumário da inscrição. 

6.2.1.2. Cheque nominal à "Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia" 

referente à taxa de inscrição, nos valores a seguir apresentados: 

6.2.1.2.1. Associados adimplentes da SBGG: R$ 400,00 (quatrocentos reais). Os 
associados adimplentes devem anexar cópia do comprovante de pagamento da 
anuidade de 2015; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
6.2.1.2.2. Não associados ou associados inadimplentes da SBGG: R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais); 
 

6.2.1.2.3. Comprovante do pagamento de anuidade 2015 de seu Conselho Regional 

ou Entidade de Classe; 

6.2.1.4. Anexo II = modelo de currículo TEGO 2015, devidamente preenchido com 

letra de imprensa;  

6.2.1.5. Cópia autenticada do diploma de graduação; 

6.2.1.6. Cópia autenticada do diploma de pós-graduação stricto sensu; 

6.2.1.7. Cópia autenticada de toda a documentação comprobatória; 

6.2.1.8. Declaração do local onde presta serviço em papel timbrado da Instituição  

Ou Carta de recomendação de profissional titulado pela SBGG de sua cidade, 

estado ou região de atuação, atestando a veracidade das informações, com firma 

reconhecida; 

6.2.1.9. Cópia em arquivo PDF (Portable Document Format), em mídia de CD, DVD 

ou pen drive, da tese ou dissertação defendida e aprovada, bem como cópia 

autenticada do documento que certifique a aprovação. No caso da tese ou 

dissertação defendida e aprovada no exterior, é necessário o envio de cópia 

autenticada do documento que certifique a aprovação e validação em Instituição de 

Ensino Brasileira, reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. 

 

6.3. Processo de seleção e descrição das etapas da Modalidade II 

6.3.1. Será constituído de 02 (duas) etapas: avaliação do currículo; e prova oral, de 

conteúdo teórico e prático. As etapas são eliminatórias e possuem igual peso (1). 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.3.2. Primeira etapa – Avaliação do currículo: 

6.3.2.1. Somente serão avaliados e pontuados os currículos rigorosamente 

preenchidos nos termos do Anexo II, devidamente acompanhados das cópias 

autenticadas da documentação comprobatórias das atividades realizadas, em 

obediência à ordem indicada no citado Anexo II. 

6.3.2.2.  É vedado o acréscimo de novos itens ao currículo original enviado no ato 

da inscrição. 

 6.3.2.3. As atividades que constarem do currículo e que não estiverem devidamente 

comprovadas não serão consideradas. 

6.3.2.4. Serão aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem no mínimo 70 

(setenta) pontos.  

6.3.2.5. Os resultados desta primeira etapa, seja pela aprovação e prosseguimento 
no concurso, seja pela reprovação e não prosseguimento no concurso, serão 
comunicados até o dia 30 de setembro de 2015 por meio de correspondência 
eletrônica – e-mail.  
 

6.3.2. Segunda etapa – prova oral, de conteúdo teórico e prático: 

6.3.4.1. As provas orais serão realizadas exclusivamente pelos candidatos 

aprovados na primeira etapa / avaliação de currículo. 

6.3.4.2. As provas orais serão realizadas no dia 18 novembro de 2015, terão início 

às 08h30min e constarão de questões relacionadas à teoria e à prática 

gerontológica. 

6.3.4.3. Os candidatos serão submetidos a avaliações, por meio de questões 

formuladas, apresentadas e avaliadas por membros de uma comissão 

multidisciplinar na área da gerontologia. 

6.3.4.4. Serão aprovados nesta etapa os candidatos que obtiverem no mínimo de 

setenta (70) pontos de um total de 100 (cem) pontos possíveis. 

 

 

 



 

 

 

 

6.3.4.5. As notas das provas orais e o resultado final do concurso na Modalidade II, 

serão divulgados até às 18 horas do dia 18 de novembro de 2015, no mural próprio 

no local. 

 

7. RESULTADO FINAL 

7.1. A lista de aprovados terá divulgação pública por documento impresso afixado 

no mural próprio, no local do concurso, até às 18 horas do dia 18 de novembro de 

2015, e será disponibilizado no site oficial da SBGG no dia 19 de novembro de 2015. 

 

 



Av. Nossa Senhora de Copacabana, 500 sala 609-610, Copacabana 
Rio de Janeiro – Brasil - CEP: 22020-001 

 

 
ANEXO I 

  
FICHA DE INSCRIÇÃO  

CONCURSO PARA TÍTULO DE ESPECIALISTA EM GERONTOLOGIA – 2015  

Ficha de inscrição  

Modalidade I ( ) Modalidade II ( )  

Nome: ______________________________________________________  

Endereço: ____________________________________________________  

Cidade: ___________________ UF: _______ CEP: ________________  

Tel.: (       )__________________ Tel. Cel: (       )_________________  

E-mail: ______________________________________________________  

Profissão _______________________________  

Registro no Conselho ou entidade de classe: ________________________  

Endereço Profissional: __________________________________________  

Data: ____/____/____ Assinatura: ___________________________  
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Curriculum Vitae TEGO / SBGG  
2015 

 
1. Nome do candidato (igual ao nome do arquivo em CD): 

2. Data da graduação: 

3. Área de formação: 

4. Inscrição para o CTEGO na:   Modalidade I (     )                Modalidade II (     ) 

5. Telefone: 

6. Endereço eletrônico ativo: 

 

Neste currículo são consideradas as seguintes definições: 
 
Cursos Lato Sensu:  
Cursos de especialização que obedeçam à Resolução do Conselho Nacional de 
Educação/CES 1/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 8 de junho de 2007, Seção 
1, pág. 9. Alterada pela Resolução CNE/CES no 5, de 25 de setembro de 2008, que 
estabelece normas para o credenciamento especial de instituições não educacionais 
para oferta de cursos de especialização.  
 
Cursos Stricto Sensu:  
Ccompreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos 
diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos (art. 44, III, Lei nº 
9.394/1996.). Os cursos de pós-graduação stricto sensu são sujeitos às exigências 
de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento previstas na 
legislação - Resolução CNE/CES nº 1/2001, alterada pela Resolução CNE/CES nº 
24/2002. 
 
 
Pontuação mínima no currículo: 70 pontos 
 
OBS: Descreva as suas atividades nas linhas de cor cinza, abaixo da especificação, 
com as informações mais completas possíveis e apresente os documentos 
comprobatórios na ordem em que aparecem pontuadas.  
Nos campos onde não possui pontuação escreva: Não pontua   
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PONTUAÇÃO PARA A PROVA DO CONCURSO DE TÍTULO DE  

ESPECIALISTA EM GERONTOLOGIA – SBGG 
 

 

1. PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA CONCLUÍDA 

1.1 STRICTO SENSU EM GERONTOLOGIA 
Conteúdo Pontos Máximo Comissão 

1.1.1 Doutorado em Gerontologia ou Geriatria 22 22  
    
1.1.2 Doutorado com tema na área do envelhecimento   20 20  
    

Conteúdo Pontos Máximo Comissão 
1.1.3 Mestrado em Gerontologia 18 18  
    
1.1.4 Mestrado com tema na área do envelhecimento 16 16  
    

1.2 LATO SENSU EM GERONTOLOGIA 

Conteúdo Pontos Máximo Comissão 
1.2.1 Residência multiprofissional em área profissional ligada à saúde 
do idoso, credenciada pela CNRMS com: a) Coordenador titulado pela 
SBGG (Geriatria ou Gerontologia), b) Conteúdo teórico e prático; c) 50% 
dos preceptores das atividades titulados pela SBGG (Geriatria ou 
Gerontologia)  

15 15 

 

    

1.2.2 Cursos de especialização em Gerontologia/Treinamento em 
Serviço (lato sensu) realizados em Instituição de Ensino Superior (IES) 
cadastrada e/ou credenciada pelo MEC com carga horária de no mínimo 
20 horas semanais, no período de no mínimo um ano, com conteúdo 
teórico e prático e com: a) coordenador titulado pela SBGG (Geriatria ou 
Gerontologia), b) 30% de supervisores titulados (Geriatria ou 
Gerontologia), c) 50% das aulas ministradas por professores titulados.  

15 15 

 

    
1.2.3 Cursos de Especialização em Gerontologia (lato sensu) realizados 
em IES cadastrada e/ou credenciada pelo MEC com: a) coordenador 
titulado pela SBGG (Geriatria ou Gerontologia), b) carga horária mínima 
de 360 horas, c) 30% de professores titulados pela SBGG (Geriatria ou 
Gerontologia), d) 50% das aulas ministradas por professores titulados.  

10 10 

 

    
1.2.4 Curso de Especialização em áreas específicas com ênfase na 
área Gerontologia (lato sensu), como por exemplo: Psicologia em 
Gerontologia, Fisioterapia Gerontológica etc., realizados em IES 
cadastrada e/ou credenciada pelo MEC com: a) coordenador titulado 
pela SBGG (Geriatria ou Gerontologia), b) carga horária mínima de 360 
horas, c) 30% de professores titulados pela SBGG d) 50% das aulas 
ministradas por professores titulados   

8 8 

 

    
1.2.5 Curso de Especialização em Saúde do Idoso (lato sensu), 
realizados em IES cadastrada e/ou credenciada pelo MEC que não 
preencherem os critérios acima e que tenham sido anteriores ao ano 
2001 

4 4 
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1.2.6 Curso de aperfeiçoamento com no mínimo 180 horas em IES 
credenciada pelo MEC, cadastrado na SBGG com coordenador e 50% 
dos docentes titulados pela SBGG 

6 6 
 

 
 

   

SUB-TOTAL PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA CONCLUÍDA  

 
2. ATIVIDADE DOCENTE EM GERONTOLOGIA 

 
Conteúdo Pontos Máximo Comissão 

2.1 Coordenador de curso de Pós-Graduação (lato e stricto sensu) 10 20  
    
2.2 Professor em curso de Pós-Graduação (lato e stricto sensu), pelo 
menos 20h por curso  6/curso 12  

    
2.3 Professor da graduação pelo menos 20h por curso em IES 5/curso 10  
    
2.4 Supervisor ou preceptor de estágio contratado ou concursado por 
IES  5/ano 10  

    
2.5 Orientação de dissertação e tese concluída 5 15  
    
2.6 Orientação de trabalho de conclusão de curso de residência ou 
curso de especialização  2 6  

    
2.7 Orientação de trabalhos de iniciação científica e trabalho de 
conclusão de curso de graduação 1 4  

    
2.8 Aulas proferidas em cursos e eventos acadêmicos 5 4  
    
2.9 Participação em bancas mestrado ou doutorado  2 6  
    
2.10 Participação em bancas de trabalhos de conclusão (cursos de 
especialização, graduação ou residência)  5 5  

    
SUB-TOTAL ATIVIDADE DOCENTE EM GERONTOLOGIA  

 

3. PESQUISA NA ÁREA DO ENVELHECIMENTO 
Conteúdo Pontos Máximo Comissão 

3.1 Coordenador de grupo de pesquisa com fomento cadastrada no 
CNPq 10/por grupo 20  

    
3.2 Coordenador de grupo de pesquisa cadastrada no CNPq sem 
fomento 5/por grupo 10  

    
3.3 Integrante de grupo de pesquisa com fomento cadastrado no CNPq  2/por grupo 4  
    
3.4 Integrante de grupo de pesquisa sem fomento cadastrado no CNPq  1/por grupo 2  
    
SUB-TOTAL PESQUISA NA ÁREA DO ENVELHECIMENTO  
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4.  CURSOS E CONGRESSOS CADASTRADOS NA SBGG (inclusive durante a graduação) 
Conteúdo Pontos Máximo Comissão 

4.1 Membro efetivo de comissão organizadora ou científica  2/por evento 6  

    

4.2 Participação como palestrante, coordenador, secretário ou debatedor  1,5/por 
participação 6 

 

    

4.3 Apresentação de tema livre ou pôster 0,5/por 
trabalho 2  

    
4.2 Ouvinte em congressos da Internacional Association of Gerontlogy 
and Geriatrics - IAGG ou congressos nacionais, regionais da SBGG  1 8  

    
4.3 Ouvinte em outros congressos, jornadas e simpósios com carga 
horária maior ou igual a 16 horas  1 4  

    
4.4 Ouvinte em outros congressos, jornadas e simpósios com carga 
horária de no mínimo 08 horas 0,5 2  

    
4.5 Cursos de extensão (atualização, treinamento, qualificação 
profissional) com mínimo de 40 horas 3 6  

    
4.6 Cursos de extensão (atualização, treinamento, qualificação 
profissional) com carga horária menor que 40 horas 2 4  

    
SUB-TOTAL CURSOS E CONGRESSOS CADASTRADOS NA SBGG  

 

 5. PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS RELATIVAS À GERONTOLOGIA 

Conteúdo Pontos Máximo Comissão 
5.1 Autor ou organizador de livro publicado 5 10  
    
5.2 Autor/coautor de capítulo de livro publicado  3 12  
    
5.3 Autor/coautor de artigo em periódico indexado  5 15  
    
5.4 Autor/coautor de artigo em periódicos não indexados (no máximo 
dois) 2 6  

    
5.5 Revisor em periódico indexado 2 4  
    
SUB-TOTAL PUBLICAÇÕES TÉCNIC0-CIENTÍFICAS RELATIVAS À GERONTOLOGIA  

 
 

6. ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM GERONTOLOGIA 
Conteúdo Pontos Máximo Comissão 

6.1 Desenvolvimento de programas de atendimento, produtos ou 
protocolos de serviços 

5 10  

    
6.2 Atuação clínica assistencial por no mínimo 08 horas semanais 5/por ano 10  
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6.3 Atuação como voluntário em serviço de gerontologia e geriatria por 
no mínimo 04 horas semanais 3/por ano 6  

    
6.4 Participação em reuniões técnicas ou clínicas multiprofissionais na 
área do envelhecimento 

0,5  5  

    
6.5 Cargos e funções administrativas por no mínimo 1 ano (máximo de 
duas por igual período) 

3/por ano 6  

    
6.6 Desenvolvimento de material didático-instrucional (manuais, guias de 
orientações, cartilhas publicadas ou disponibilizadas na internet) 

4 8  

    
6.7 Trabalhos Técnicos (setor público ou privado), assessoria, comissão, 
consultoria, parecer técnico   

3 6  

    
6.8 Prêmios em Geriatria e Gerontologia 2 4  
    
SUB-TOTAL ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM GERONTOLOGIA  

 
7. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES, SOCIEDADES CIENTÍFICO-CULTURAIS OU DE CLASSE 

Conteúdo Pontos Máximo Comissão 
7.1 Participação em associações, sociedades científico-culturais ou de 
classe de caráter nacional e Internacional como membro de diretoria e/ou 
comissão por gestão 

3 6 
 

    
7.2 Participação em associações, sociedades científico-culturais ou de 
classe de caráter estadual como membro de diretoria e/ou comissão por 
gestão  

2 4 
 

    
7.3 Participação em Conselhos de Politicas e Direitos do Idoso (biênio) 2 6  
    
7.4 Participação em banca de comissão julgadora (concurso público, 
avaliação de cursos ou serviços por entidades oficiais) 

5 5  

    

7.5 Participação em Liga de Geriatria e/ou Gerontologia  2/por 
ano 

4  

    
7.5 Aprovação em concurso público, para cargo correspondente a formação 
profissional de nível superior 

3 6  

    
SUB-TOTAL 
 

 

 

 

*SBGG - CURRICULUM CTEGO – PONTUAÇÃO TOTAL  
*Este item deverá ser pontuado pela comissão de títulos após análise de toda a 
documentação comprobatória que foi enviada no ato da inscrição do candidato. 



ANEXOIII 
 

Concurso para Título de Especialista em Gerontologia 2015 
 

Referências Sugeridas 
 
A Bibliografia Sugerida não limita nem esgota o programa. Bibliografia complementar poderá ser 
utilizada a critério dos consultores ad hoc e da Comissão de Titulo de Especialista em Gerontologia 
da SBGG.  
 
BANCO MUNDIAL. Envelhecendo em um Brasil maisVelho: Implicações do envelhecimento 
populacional para o crescimento econômico, a redução da pobreza, as finanças públicas e a 
prestação de serviços. Sumário Executivo, Washington; Copyright©Brasil. 2011.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica 
Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos, Cadernos de Atenção Básica, n.19).  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. (Série E. 
Legislação de Saúde).  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS 2.528/06. Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa. 
Brasília,2006.  
 
BRASIL. Decreto 8114. Presidencia da República. Secretaria de Direitos Humanos. Decreto no. 
8.114, de 30 de setembro de 2013. Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo.Brasilia, 
Secretaria de Direitos Humanos, 2013. 
 
CAMARANO, AA. Cuidados de longa duração para a população idosa : um novo risco social a ser 
assumido? Rio de Janeiro: IPEA, 2010.  

Domingues M A, Lemos N D. Gerontologia: os diversos cenários de atenção. Barueri: Manole, 2010.  
 
Freitas EV, Py L, Cançado FAX, Do ll J, Gorzoni ML. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3o ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  
 
Moraes EN. Atenção à saúde do Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília: Organização Pan- Americana 
da Saúde, 2012.  
 
Neri AL. Palavras-chave em gerontologia. 4o ed. Campinas: Alínea, 2014.  
 
ONU/CEPAL. Carta de São José sobre Direitos dos Idosos de América Latina e Caribe.III 
Conferência Intergovernamental sobre Envelhecimento na América Latina e Caribe. Tradução 
Secretaria Especial de Direitos Humanos. Brasília: Presidência da República. 2012. Título original 
emespanhol Carta de San José sobre Derechos de las Personas Mayores.  
 
Papaléo Netto M. Tratado de Gerontologia .2a. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 940p. 
 
Perracini M R, Fló C. Funcionalidade e Envelhecimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
 
Ramos LR, Cendoroglo M. S. GuiasAmbulatoriaisGeriatria e Gerontologia. 2a. ed. Barueri: Manole, 
2011.  



 
Toniolo-Neto J, Pintarelli VL, Yamatto TH. À Beirado Leito: Geriatria e Gerontologia na 
práticahospitalar. Barueri: Manole, 2007. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Envelhecimento ativo: uma política de saúde / World Health 
Organization; tradução Suzana Gontijo. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf  
 
Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Manual de cuidados paliativos. Rio de Janeiro : 
Diagraphic, 2009. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE GERONTOLOGIA 
 
 

• Epidemiologia do envelhecimento 
• Implicações clínicas e sociais do processo de envelhecimento 
• Bioética e finitude 
• Cuidados paliativos 
• Funcionalidade 
• Rede de suporte social 
• Síndromes geriátricas 
• Fragilidade 
• Quedas 
• Os idosos nas diversas modalidades de atenção: ILPI, Assistência Domiciliar, Hospital, Centro 

Dia, Centro de Reabilitação 
• Políticas públicas 
• Cuidado e cuidadores de pessoas idosas 

          



 
 

 

  
 
 

Avenida Nossa Senhora de Copacabana 500 salas 609 e 610 - Rio de  Janeiro – Brasil 
CEP 20020-001  Fone: 21-22858115   FAX: 21-37345568                      www.sbgg.org.br 

 
TEGO/SBGG –  2015  -  SÃO PAULO - SP 
 
16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2015 
 

 
FORMULÁRIO  PARA  CANDIDATOS  PORTADORES  DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
 
Nome  completo______________________________________________________________________
____________ 
Nº da carteira  profissional / UF:__________________   

Fone: (__) _______________________ Fax: (__) ________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________________ 

Email:___________________________ 
 
 
Tipo  de  deficiência 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Recursos especiais necessários para realização da prova 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
Necessita de tempo adicional para realização das provas (  ) Sim   (  )Não   Qual? (  ) Escrita   (   ) Oral 
 
Quanto tempo?________________ Especificar as razões: _ 
_______________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Assinatura  do  candidato ________________________________________________________ 

Registro no conselho / UF________________________________________________________ 

 
 



          
          

 

Preencher o formulário, salvar, anexar  amensagemeletrônica, com a expressão “Recurso    CTEGO” no campoassunto, eenviar para o endereço: 
sbggapoio@terra.com.br até as 20 horas do dia 17 de novembro de 2015. Solicitarconfirmação de recebimento.  
 

 
  
 

          
 

   
TEGO/SBGG    –    2015 – SÃO PAULO - SP 
     
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO       DE        RECURSO         

 
 

Os recursos referentes às questões da prova objetiva deverão ser fundamentados, endereçados ao Presidente 
da Comissão de Título de Especialista em Gerontologia e apresentados até às 20 horas do dia 17 de 
novembro de 2015, no respectivo formulário para interposição de recurso (Anexo V) 

 
Á        Comissão        de  Título  de  Especialista  em  Gerontologia  da  SBGG     

     
Data:____/____/____     

     
     

Nome do(a)candidato(a):_______________________________________________________________________ 
 

Registro no conselho profissional/UF:________________ Fone: (__) _________ Fax: (__) _______________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 

Email:_________________________________________________________________ 
      

 
Justificativado candidato - Razões da solicitaçãodo recurso:     

     
______________________________________________________________________________________ 

    
     
______________________________________________________________________________________ 

    
     
______________________________________________________________________________________ 

    
     
______________________________________________________________________________________ 

    
     
______________________________________________________________________________________ 

    
     
______________________________________________________________________________________ 

    
     
     
___________________________________________________________________________________________  
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