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FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

COMISSÃO PÓS-GRADUAÇÃO EM TOCOGINECOLOGIA 

 (19) 3521-9143 – e-mail: pgtoco@fcm.unicamp.br 

 

Aprovação: Deliberação CPG/FCM 104/17 

 

 EDITAL PPG – TOCOGINECOLOGIA 
PROCESSO SELETIVO 2018 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Tocoginecologia – FCM/UNICAMP, por meio do 
presente edital, abre as inscrições para os cursos de Mestrado e Doutorado para ingresso 
no 1º semestre de 2018.  

 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 
 

 Saúde Materna e Perinatal 

 Fisiopatologia Ginecológica 

 Oncologia Ginecológica e Mamária  
 
PÚBLICO ALVO 

 Médicos ginecologistas e não ginecologistas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, 
assistentes sociais e outros profissionais vinculados à saúde da mulher.  
 
 

I. INSCRIÇÕES 
 
 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO  
 
 
As inscrições para participação no processo seletivo deverão ser feitas on-line, no período de 
16 de Outubro de 2017 a 16 de Novembro de 2017. Os candidatos deverão inicialmente 
acessar o link: https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato, e seguir as 
instruções. Após informar corretamente seus dados, será gerado um formulário de inscrição 
em PDF, o qual deve ser impresso e assinado pelo candidato e enviado junto com os demais 
documentos solicitados. 
 
Durante o período de inscrições, os documentos deverão ser encaminhados, pelos 
Correios (via Sedex) ou entregues pessoalmente no endereço abaixo. A data limite 
para postagem ou entrega da documentação é 17 de Novembro de 2017.  
 
Para entregar pessoalmente, o candidato deverá comparecer à recepção da CPG 
(endereço abaixo), de segunda a sexta entre 9h e 17h. Providenciar envelope fechado com 
a identificação: “Programa de Tocoginecologia/Nome do candidato”. Atenção: os 
documentos não serão conferidos no ato da entrega e caso o envelope não possua 
identificação, será descartado. A documentação incompleta implicará automaticamente 
em recusa da inscrição, sem direito a recurso.  
 

mailto:pgtoco@fcm.unicamp.br
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato
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2. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 



Os candidatos ao doutorado que são alunos regulares do mestrado na Unicamp 
estão dispensados de apresentar cópias autenticadas. 
 



 Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado, sem abreviaturas, 
disponível durante o período de inscrição, no site da DAC. 
 

 02 Cópias, (01 simples e 01 autenticada), 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). 
 

 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) ou comprovante de situação 
no CPF retirado no site da Receita Federal. Caso conste o número do CPF no RG, não é 
necessário apresentar cópia do documento.  
 

 02 cópias (uma autenticada em cartório, caso não possua autenticação digital), do 
comprovante de Proficiência em Língua Inglesa: Serão aceitos certificados do TEAP (Test 
of English for Academic Purposes -  http://www.teseprime.org/), com escore mínimo de 80 
na área de Biológicas/Saúde; ou TOEFL: escore mínimo de 213 pontos para o Computer-
Based-Test (CBT) ou 550 pontos para o Paper-Based-Test (PBT) ou 80 pontos para o 
Internet-Based-Test (IBT); ou IELTS: score 5. 
Para os candidatos ao Doutorado será aceita a declaração de Proficiência em Inglês 
efetuada durante o Mestrado. Neste caso, o aluno deve trazer duas cópias do histórico do 
Mestrado constando a proficiência em inglês, sendo uma das cópias autenticada para 
os alunos que não fizeram o mestrado na Unicamp. 
 

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

 01 foto 3x4 recente com identificação no verso. 
 

 01 cópia do Curriculum Vitae, (modelo CNPq/ Plataforma Lattes - http://lattes.cnpq.br), 
completo e atualizado.  

 

 01 cópia do “Termo de Informação e Responsabilidade Sobre Vacinas” devidamente 
assinado pelo(a) candidato(a). Antes de assinar, o(a) candidato(a) deve ler 
atentamente o documento “Orientação sobre Vacinas”. O documento e o Termo 

mailto:pgtoco@fcm.unicamp.br
http://www.teap.com.br/
http://lattes.cnpq.br/


   

 3 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

COMISSÃO PÓS-GRADUAÇÃO EM TOCOGINECOLOGIA 

 (19) 3521-9143 – e-mail: pgtoco@fcm.unicamp.br 

 

estão disponíveis na página do processo seletivo do programa - 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/formularios 

 

 01 via assinada da “Declaração - Aspectos legais da pesquisa científica”. Antes de 
assinar, o(a) candidato(a) deve ler atentamente o documento “Informativo - Aspectos 
legais da pesquisa científica”. O documento e a Declaração estão disponíveis na 
página do processo seletivo do programa - http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-
graduacao/formularios 

 

 01 cópias simples da carteira de vacinação (em caso de ausência da carteira de 
vacinação, o candidato deverá justificar por escrito) 

 

 Carta de aceite do (a) orientador (a)* informando a área de concentração de 
interesse do candidato, conforme modelo disponível na página do Processo Seletivo.  
Verificar orientadores e vagas disponíveis no documento ANEXO I – Quadro de Vagas. 

 
* Essa carta de aceite não implica garantia de vaga ao aluno. Isso depende de seu 
desempenho no processo seletivo e número de vagas do programa e do orientador. 
Significa que, se o aluno for aprovado o orientador se compromete a fazer sua orientação.  
 

 Os candidatos ao Doutorado que concluíram o Mestrado (dentro ou fora da 
Unicamp) deverão enviar cópia da publicação do artigo da dissertação ou comprovante de 
seu aceite, junto com uma cópia simples do diploma, para aqueles que concluíram o 
Mestrado na Unicamp, ou cópia autenticada do diploma, para os que concluíram Mestrado 
fora da UNICAMP. 
 

 Os candidatos que cursaram disciplina(s) na UNICAMP, como alunos especiais, 
deverão entregar também uma cópia simples do histórico escolar onde consta(m) a(s) 
disciplina(s) cursada(s) para que seja solicitado o aproveitamento de estudos da(s) 
mesma(s).  
 
 

3. CANDIDATOS ESTRANGEIROS 
 
Candidatos(as) estrangeiros(as) residentes no Brasil deverão se submeter ao processo 
seletivo comum aos(as) candidatos(as) brasileiros(as). Candidatos(as) estrangeiros(as) 
residentes no exterior deverão realizar a inscrição on-line e estão dispensados da prova 
escrita. A entrevista destes candidatos será realizada por videoconferência. 
 
  

mailto:pgtoco@fcm.unicamp.br
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/formularios
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/formularios
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/formularios
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4. ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 
Faculdade de Ciências Médicas – FCM 
Comissão de Pós-Graduação em Tocoginecologia 
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 – Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP 
CEP. 13.083-887 
Aos cuidados de Denise Amadio 
 
 

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

 Análise da documentação e do Curriculum Vitae. Além da conferência sobre os 
requisitos exigidos para a matrícula, serão valorizados os aspectos do CV relativos à 
participação em atividades científicas, incluindo iniciação científica oficialmente 
caracterizada, apresentação de trabalhos em congressos, além de artigos derivados de 
pesquisa e publicados em periódicos científicos. 
 

Divulgação dos resultados da 1º etapa e convocação para prova escrita e entrevista: a partir 
das 17h de 24 de novembro de 2017. 
  
 
2. SEGUNDA ETAPA 
 
 

05 de dezembro de 2017:  

 Prova escrita de expressão linguística e habilidades cognitivas: das 9h00 às 12h00 

 Entrevistas das 14h00 às 17h00. 
 

06 de dezembro de 2017:  

 Entrevista das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 
 

07 de dezembro de 2017: 

 Entrevista das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 
 

mailto:pgtoco@fcm.unicamp.br
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Obs: Os alunos candidatos a uma vaga de doutorado e que já tenham concluído o 
mestrado no programa, ficarão dispensados da prova escrita. 
 
A prova de expressão linguística e habilidades cognitivas tem o objetivo é avaliar, entre os 
candidatos ao Programa de Pós-Graduação em Tocoginecologia, a capacidade de 
interpretação e compreensão de textos, de redação de textos, considerando tanto aspectos 
de criatividade quanto de correção da língua, de proposição de ideias, de resolução de 
problemas, de fluência, de nexo temático, de síntese e de expressão de uma forma geral. 
Não existe um conteúdo programático específico. A prova versará sobre um ou mais artigos 
científicos, ou jornalísticos, abordando aspectos gerais relacionados à saúde, à produção 
de conhecimento, à sociedade e à ciência, podendo ser tanto em português quanto em 
inglês. Respostas esquemáticas ou apenas no formato de itens (bullets) não serão aceitas. 
Portanto, tudo isso será avaliado. Essa é uma prova eliminatória, cujo ponto de corte para 
aprovação é a nota 5 (de 0 a 10). 
A entrevista deverá ser realizada preferencialmente na presença do possível orientador que 
foi previamente escolhido pelo candidato. 
As provas terão os seguintes pesos: curriculum vitae: peso 1; prova escrita: peso 2; e 
entrevista: peso 3.  
A regra de classificação seguirá a disponibilidade de vagas e temas de estudo pré-definidos 
pelos orientadores e constantes do ANEXO I. A nota geral ponderada mínima de 
classificação é 5 e a classificação obedecerá a ordem decrescente dessa nota geral, para 
as vagas disponíveis de cada orientador.  

 
LOCAL DA PROVA: Anfiteatro Kazue Panetta - Hospital da Mulher/CAISM – Rua 
Alexander Fleming, 101 – Cidade Universitária – Barão Geraldo – Campinas/SP. 

 
LOCAL DAS ENTREVISTAS: Sala de reuniões do Departamento de Tocoginecologia – 
CAISM – Rua Alexander Fleming, 101 – Cidade Universitária – Barão Geraldo – 
Campinas/SP. 

 
Divulgação dos resultados finais: 22 de dezembro de 2017. 
 
Os resultados de quaisquer das etapas do processo seletivo não serão informados por 
telefone, nem por e-mail. Os candidatos deverão acompanhar as publicações relacionadas 
ao Edital na página do programa http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-
tocoginecologia  
 
A efetivação da matrícula dos candidatos aprovados acontecerá nos dias 06 e 07 de 
fevereiro de 2018. Aguardar e-mail do Programa com local, horário e demais instruções. 
  

mailto:pgtoco@fcm.unicamp.br
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-tocoginecologia
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-tocoginecologia
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III – DO RECURSO 
 
O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
divulgação do Resultado final ou do fato que lhe deu origem; 
Não serão aceitos recursos interpostos entregues fora dos prazos estipulados neste Edital; 
O recurso deverá ser devidamente fundamentado e contendo: nome, nº de inscrição, 
número do documento de identidade, nome do orientador, endereço completo, nº de 
telefone(s) e e-mail de contato, questionamento, embasamento, local, data e assinatura, 
conforme o Anexo II; e deverá ser enviado para o e-mail pgtoco@fcm.unicamp.br ou 
entregue pessoalmente, em 2 (duas) vias de igual teor (original e cópia), na recepção da 
Comissão de Pós-graduação - Faculdade de Ciências Médicas – Unicamp, Rua Tessália 
Vieira de Camargo, 126 – Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – Campinas-SP – CEP 
13083-887 respeitando o horário de atendimento: das 09h às 17h; 
 A resposta do recurso interposto será publicada no site 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-tocoginecologia/processo-seletivo no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de interposição do recurso; 
Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital. 
 

IV - CRONOGRAMA 
 
Inscrição online: 16 de outubro a 16 de novembro de 2017 

Envio de documentos: até 17 de novembro de 2017 

Candidatos habilitados na 1ª etapa e convocados para prova escrita/entrevista: 24 de 

novembro de 2017 

Prova Escrita: 05 de dezembro de 2017 

Entrevistas: 05 a 07 de dezembro de 2017 

Resultado Final:  22 de dezembro de 2017, na página do programa. 

Matrícula dos aprovados na Secretaria de Pós-Graduação da FCM/Unicamp: 06 e 07 

de fevereiro de 2018. 

Aguardar e-mail do programa com instruções. 

 
Os candidatos não selecionados deverão retirar a documentação em até 30 dias após a 
divulgação dos resultados finais do processo seletivo. A documentação não retirada no 
prazo estipulado será inutilizada. 
 
Casos omissos neste Edital serão tratados pela Comissão do Programa. 
 
 

mailto:pgtoco@fcm.unicamp.br

