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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2016 

 
O Programa de Pós-Graduação em Assistência ao Paciente Oncológico - FCM/UNICAMP abrirá inscrições 

para o curso de Mestrado Profissional para ingresso no segundo semestre do ano de 2016.  
 
LINHA DE PESQUISA NAS QUAIS OS PROJETOS DEVERÃO ESTAR VINCULADOS 
 

Área de Concentração Oncologia: 

 Epidemiologia, Processos Patológicos e Prevenção do Câncer 

 Oncologia Clínica e Cirúrgica 

 Diagnóstico e Suporte ao Paciente Oncológico 
 
 PÚBLICO ALVO 

 

 Profissionais graduados de saúde da área de Oncologia e com formação universitária, incluindo médicos, 
enfermeiros, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, odontologistas, psicólogos, psiquiatras e cientistas sociais. 

 

I. INSCRIÇÃO 
 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
Para a inscrição, os alunos deverão acessar o site http://www.dac.unicamp.br/portal/, clicar sequencialmente 
nos ícones "Serviços Online", "Alunos" e "SIGA" (SIGA – Inscrições), e seguir as instruções da página no 
período de 27 a 30 de junho de 2016. 
 
Os documentos deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado, pelos Correios (via Sedex) ou 
pessoalmente no atendimento da CPG. A data limite para entrega ou postagem de documentos será 01 de 
julho de 2016. Para entrega pessoalmente, o candidato deverá providenciar envelope fechado com 
identificação do Programa de Assistência ao Paciente Oncológico e nome do candidato – os documentos não 
serão conferidos na hora da entrega e caso o envelope não possua identificação, será descartado. 
 
A documentação incompleta implicará em recusa da inscrição, sem direito a recurso.  

 
2. ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 
Faculdade de Ciências Médicas – FCM 
Avenida Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP  
CEP. 13.083-887 
Aos cuidados de Bruno Alves – Comissão de Pós-Graduação em Assistência ao Paciente Oncológico 
 
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

 Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado, sem abreviaturas, disponível apenas durante 
o período de inscrição no link: www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos; 

 

 Formulário de carta de aceite do futuro orientador habilitado a receber novos alunos no Programa; 

(formulário disponível em http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios); 

 

 02 cópias, (uma autenticada em cartório), do diploma do Curso de Graduação registrado no MEC (frente e 
verso) - só serão aceitos diplomas devidamente registrados e com validade nacional; 
 

http://www.dac.unicamp.br/portal/
http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios
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 01 cópia, autenticada em cartório, do Histórico Escolar do Curso de Graduação;  

 

 02 cópias, autenticadas em cartório ou com certificação digital, do comprovante de Proficiência em Língua 
Inglesa: Serão aceitos certificados do TEAP (Test of English for Academic Purposes - www.teap.com.br), 
com escore mínimo de 7,0; ou TOEFL: escore mínimo 550 para o Paper-Based-Test (PBT) ou para o 
Institutional Testing Program (ITP), 80 pontos para o Internet-Based-Test (IBT); ou IELTS: escore mínimo 
5,0; ou do CEL (Centro de Ensino de Línguas da UNICAMP) escore mínimo 5,0; - dispensável da 
apresentação desde que o interessado encaminhe juntamente com a documentação uma carta de 
compromisso onde ele ateste a entrega do documento durante o primeiro período letivo do curso, caso 
aprovado; 

 

 01 cópia simples do Curriculum vitae do candidato (modelo CNPq/Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br) 
(não serão aceitos outros tipos de Curriculum vitae); 
 

 01 cópia simples de: certificados de iniciação científica; residência médica; curso de especialização ou 
aprimoramento; estágios com duração maior do que seis meses; trabalhos apresentados em eventos 
científicos e publicações em periódicos científicos, caso possua. Observem que estas atividades devem ser 
comprovadas por certificados; 

 

 02 cópias (uma autenticada em cartório) do RG; Serão aceitos outros documentos que substituam o RG 
desde que contenham o número do RG com dígito, data de emissão do RG, órgão emissor e Estado emissor; 

 

 02 cópias do CPF ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF retirado no site da receita federal. Para 
candidatos onde consta o número do CPF no RG é dispensada a apresentação de cópias do CPF; 

 

 02 cópias, (uma autenticada em cartório), da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 

 01 foto 3x4 recente com identificação no verso (RA para aqueles que já possuem Registro Acadêmico); 

 

 01 cópia do Termo de Informação e Responsabilidade devidamente assinado pelo(a) candidato(a) (formulário 
disponível em http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios); 

 

 01 cópia simples da carteira de vacinação; 

 

 01 cópia do projeto de pesquisa vinculado a Linha de Pesquisa do Programa, contendo:  

 Título, resumo com até 250 palavras, 03 palavras-chave 

 Introdução 

 Objetivos 

 Material e Método 

 Referências bibliográficas 

 Cronograma de atividades 

 Digitado em até 30 páginas (A4), incluindo as referências bibliográficas, fonte Arial 11, espaço 1,5 
Durante o primeiro período letivo do curso o candidato aprovado deverá ter o aceite do projeto pelo 
Comitê de Ética da Unicamp. 

 

II. PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir: 
 
1. ETAPA ÚNICA 
 
Prova Escrita e Entrevista - Exigirá conhecimento básico (leitura) da língua inglesa e conhecimento básico 
sobre a elaboração de projetos de pesquisa. 
 
Data Prova Escrita: 11 de julho – 09h – Anfiteatro do Prédio da Comissão de Pós-Graduação. 
Data Entrevista: 11 de julho – 14h – no Anfiteatro do Prédio da Comissão de Pós-Graduação. 
 

http://www.teap.com.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios
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Nota Mínima para aprovação: 5,0. 
 
DA ENTREVISTA 
 
Serão avaliados durante a entrevista o projeto de pesquisa, o conhecimento do candidato sobre o projeto de 
pesquisa, o Curriculum vitae do candidato (iniciação científica, residência médica, curso de especialização 
ou aprimoramento, estágios com duração maior do que seis meses, trabalhos apresentados em eventos 
científicos e publicações em periódicos científicos) e o Curriculum vitae do orientador (linha de pesquisa 
consolidada por publicações em periódicos com seletiva política editorial e compatível com as definidas no 
programa e obtenção de financiamentos na forma de bolsa para alunos, de bolsa produtividade e auxílios à 
pesquisa obtidos de agências de fomento públicas ou privadas). 
 

III. BOLSAS 
 
O Curso não possui bolsas institucionais (CAPES e CNPq). 
 

IV. CALENDÁRIO 
 

Inscrição: 27 a 30 de junho de 2016.  

Prova Escrita e Entrevista:  11 de julho de 2016 no Anfiteatro do Prédio da Comissão de Pós-Graduação. 

Resultado Final: 12 de julho de 2016 na página do Programa. 

Matrícula presencial e entrega de senhas para inscrição em disciplinas (on-line): 13,14 e 15 de julho, 
conforme e-mail do Programa. 

Os resultados não serão informados por telefone. 

Observação: Os documentos dos alunos reprovados estarão disponíveis na Secretaria de Pós-graduação até 
30 dias após a divulgação do resultado. Após esse período toda a documentação será descartada. 

Casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão do Programa de Pós-graduação em 
Assistência ao Paciente Oncológico. 


