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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2016 

O Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Hemoterapia - FCM/UNICAMP abrirá inscrições 
para ingresso no segundo semestre de 2016. 

 
OBJETIVO 
 
O Programa busca formar profissionais especializados na área de Hemoterapia, capazes de contribuir com a 
qualificação e o desenvolvimento desta atividade no país. 
 
Estrutura do Curso 
 
 - 3 períodos letivos 

* Disciplinas básicas obrigatórias: 2 períodos letivos com 360 horas 
* Tópicos especiais: 3 disciplinas opcionais com 32 horas cada, disponibilizadas no 3º período letivo. 

O aluno poderá optar por apenas 1 disciplina especial. 
* Trabalho de Conclusão do Curso (TCC): Desenvolvimento da Dissertação durante o 3º período letivo 

(128 horas). 
 - Pré-requisito para o 30 período letivo:  Disciplinas básicas (períodos 1º e 2º) 
 
 PÚBLICO ALVO 
 
Profissionais de nível superior que atuam na área de hemoterapia ou que pretendem desenvolver atividades 
relacionadas à área afim, inclui Médicos, Enfermeiros e Biologistas (Biólogos, Biomédicos e 
Farmacêuticos/Bioquímicos). 
 
NÚMERO DE VAGAS 

 
20 vagas 
 

I. INSCRIÇÃO 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
Para a inscrição, os alunos deverão acessar o site www.dac.unicamp.br, clicar sequencialmente nos ícones 
"Serviços Online", "Alunos" e "SIGA" (SIGA – Ingresso na Pós-Graduação), e seguir as instruções da página 
no período de 23 a 31 de maio de 2016 
Os documentos deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado, pelos Correios (via Sedex) ou 
pessoalmente no atendimento da CPG, junto com uma cópia do formulário de inscrição devidamente 
preenchido e assinado. A data limite para postagem da documentação será 01 de junho de 2016, porém a 
entrega pessoalmente na secretaria da CPG deve ocorrer até o dia 31 de maio de 2016, às 17hrs.  
Para entrega pessoalmente, o candidato deverá providenciar envelope fechado com identificação do 
Programa de curso mestrado Profissional em Hemoterapia e nome do candidato – os documentos não serão 
conferidos na hora da entrega e caso o envelope não possua identificação, será descartado. 
Alunos egressos de Mestrado do Programa deverão apresentar a documentação completa, assim como demais 
interessados. 
A documentação incompleta implicará automaticamente em recusa da inscrição, sem direito a 
recurso. 
 
2. ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS 
 
Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP 
Comissão de Pós-Graduação em Hemoterapia 
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas – SP 
CEP: 13.083-887 
Aos cuidados de Bruno Alves 
 
 
 

http://www.dac.unicamp.br/
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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/  

 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; 

 01 cópia simples do Histórico Escolar do Curso de Graduação;  

 02 cópias, autenticadas em cartório, quando não houver autenticação digital, do comprovante de 
Proficiência em Língua Inglesa: Serão aceitos certificados do TEAP (Test of English for Academic 
Purposes - www.teseprime.org), com escore mínimo de 7,0; ou TOEFL: escore mínimo 550; ou IELTS: 
escore mínimo 5,0; ou do CEL (Centro de Ensino de Línguas da UNICAMP) escore mínimo 5,0;  

 Os candidatos que concluíram o Mestrado na UNICAMP ou em Outras Universidades deverão 
apresentar uma cópia simples do histórico escolar do mestrado onde consta a proficiência em inglês, 
neste caso, dispensa-se a apresentação de um dos certificados acima. 

 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 necessário 

  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 simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso conste o número do CPF no RG, não é 
necessário apresentar cópia do documento. 

 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 na página do programa, na subpágina Processo Seletivo); 

 01 cópia simples da carteira de vacinação – se o candidato não possuir o documento, providenciar uma 
carta justificando a ausência; 

 

II. PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir: 
 
1. PRIMEIRA ETAPA 
 

 PROVA ESCRITA (redação; questões de hemoterapia): 03 de junho de 2016  
Local: Hemocentro de Campinas/Unicamp 
Nota Mínima para aprovação para a segunda fase: 6,0. 
 
Divulgação resultados da primeira etapa e agendamento de entrevistas e análise de CV: 08 de junho de 
2016* 
* Os resultados serão divulgados no site  
 
 
2. SEGUNDA ETAPA 
 
• ENTREVISTA: 17 de junho de 2016. 
A entrevista será exclusiva para os candidatos cujos nomes constarem da lista apresentada no momento da 
divulgação dos resultados na página do programa no site da FCM. 
 

III. BOLSAS 
 
O Curso não garante a ajuda de custos e /ou concessão de bolsas institucionais (CAPES e CNPq). 
 
 
 

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/
http://www.teseprime.org/
http://lattes.cnpq.br/
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OBSERVAÇÕES FUNDAMENTAIS 
 

 Cabe ao aluno manter seus endereços eletrônicos atualizados junto a Diretoria Acadêmica (DAC), 
pois os contatos serão realizados por e-mails entre a secretaria e os pós-graduandos. 

 

IV. CALENDÁRIO 
 
Inscrição: 23 a 31 de maio de 2016 no site da DAC. 
Prova Escrita: 03 de junho de 2016 
Entrevista e análise de CV:  08 de junho de 2016 
Resultado Final: 24 de junho de 2016 
Entrega da senha para matrícula: 13 a 15 de julho de 2016 na secretaria da CPG. 
Matrícula on-line em disciplinas pelo sistema da DAC: 13 a 15 de julho de 2016, pela web. 
 
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. 
 

Para retirada de senha para matrícula, o candidato deverá aguardar o email do Programa com os 
horários e local. 

 
Casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão do Programa. 


