
UNICAMP 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM  

SAÚDE, INTERDISCIPLINARIDADE E REABILITAÇÃO 
���� (19) 3521-9142 – e-mail: pgreab@fcm.unicamp.br 

Faculdade de Ciências Médicas / UNICAMP   Rua: Tessália Vieira de Camargo, 126 – Campinas/SP - CEP: 13.083-970 Fone: (19) 3521-8862 
 
 

PROCESSO SELETIVO – 2017 
 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação – FCM/Unicamp abrirá 
inscrições para o curso de Mestrado Acadêmico e Doutorado, com ingresso no Primeiro Semestre de 2017. 
 

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 19 de setembro a 21 de outubro de 2016.  
Os documentos deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado, pelos Correios (via Sedex) 
ou pessoalmente em envelope fechado e identificado. A data limite para postagem da documentação será 22 
de outubro de 2016 e a entrega pessoalmente entre 19 de setembro a 21 de outubro, devendo ocorrer no 
horário de atendimento da secretaria: das 09h às 17h, de segunda à sexta-feira. 
Para entrega pessoalmente, o candidato deverá providenciar envelope fechado com identificação do 
Programa de Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação e o nome do candidato – os documentos não serão 
conferidos na hora da entrega e caso o envelope não possua identificação, será desconsiderado. 
A documentação incompleta implicará automaticamente em indeferimento da inscrição, sem direito a recurso.  
 
2. ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS: 
Faculdade de Ciências Médicas – FCM/UNICAMP 
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP  
CEP. 13.083-887 
Aos cuidados de Adriana – CPG – Saúde, Interd. e Reabilitação  
 
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

• Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado, sem abreviaturas, disponível apenas durante 
o período de inscrição www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/ 

 

• Projeto de Pesquisa contendo: Introdução, Objetivos, Quadro Teórico Inicial, Método, Resultados 

Esperados - (01 via). O projeto deve estar em consonância com as linhas de pesquisa do Programa 

(consultar a página do programa). 

 

• 02 Cópias, (uma autenticada em cartório), do diploma do Curso de Graduação registrado no MEC (frente e 
verso), ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação (só serão aceitos diplomas devidamente 
registrados e com validade nacional) e do Mestrado (se realizado); 

 

• 02 cópias (uma autenticada em cartório) do RG; serão aceitos outros documentos que substituam o RG 
desde que contenham todos os seguintes dados: 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, caso não tenha certificação digital), do comprovante de 
Proficiência em Língua Inglesa:  

Certificados aceitos: 

-CEL/UNICAMP - www.cel.unicamp.br - escore mínimo 5,0; 

-TEAP - www.teseprime.org - escore mínimo 70;  
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-TOEFL: escore 550 (comprovante + tradução juramentada original + consularização Brasileira original ou 
cerificado em português original, emitido pela escola no Brasil, onde foi realizado o exame); 

 

-IELTS: escore 5,0 (comprovante + tradução juramentada original + consularização Brasileira original ou 
certificado em Português original, emitido pela escola no Brasil onde foi realizado o exame) 

Observação: Os candidatos de minorias linguísticas brasileiras deverão comprovar proficiência em língua 
portuguesa mediante realização de exame indicado pelo Programa.  

 

• 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 Curriculum Vitae, (modelo CNPq/ Plataforma Lattes - lattes.cnpq.br), completo e atualizado; não 
serão aceitos outros tipos de Curriculum Vitae 

 

• 01 cópia do Termo de Informação e Responsabilidade sobre Vacinas 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, caso não possua, encaminhe um documento justificando a 
ausência; 

 

O candidato poderá indicar na ficha de inscrição o nome de um docente do programa, como possível 
orientador – a indicação não é obrigatória e o candidato não precisa apresentar nenhum documento 
assinado pelo docente do programa. 

 

 

II. PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo para ingresso no Curso de Mestrado Acadêmico e Doutorado em Saúde, 
Interdisciplinaridade e Reabilitação constará de 02 (duas) etapas eliminatórias:  
 

1. Prova  
2. Análise do projeto, do currículo e entrevista 
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IV. CALENDÁRIO 
 
 
Inscrição: 19 de setembro a 21 de outubro de 2016, no site da DAC. 
Data da prova: 07 de novembro de 2016 às 14 horas. 
Local da prova e inscrições deferidas serão divulgados na página do programa em 04 de novembro de 2016. 
Resultado da prova e convocação para segunda etapa: 25 de novembro de 2016 na página. 
Local da entrevista e horários serão divulgados na página do programa dia 25 de novembro de 2016. 
Data das Entrevistas:  
Mestrado: 28 e 29 de novembro de 2016. 
Doutorado: 05 e 06 de dezembro de 2016. 
Resultado Final: até às 17:00 horas do dia 16 de dezembro de 2016. 
Efetivação de Matrícula: 13 a 15 de fevereiro de 2017. 

 
Para efetivação de matrícula, o candidato aprovado deverá aguardar o e-mail do Programa com os 

horários e o local. 
 
Os resultados não serão informados por telefone. 
 
Observação: Os documentos dos alunos reprovados estarão disponíveis na Secretaria de Pós-Graduação 
por até 20 dias após a divulgação do resultado. Após esse período toda a documentação será descartada. 
 

Casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão do Programa. 


