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PROCESSO SELETIVO – 1º Semestre/2013 
 
 

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas – FCM/Unicamp abrirá inscrições para os cursos de 
Mestrado e Doutorado. 

  
 
As inscrições para Mestrado e Doutorado para o Programa de Ciências Médicas será aberta em outubro, 
para ingresso oficial em março. 
Para se inscrever, é necessário que o(a) aluno(a) já tenha o seu projeto de pesquisa pronto, elaborado 
conjuntamente com seu futuro Orientador, além do formulário de aceite do professor, aceitando a 
Orientação. É, portanto, recomendável que os interessados procurem os possíveis Orientadores 
diretamente no Departamento com bastante antecedência. 
 
 
Público: Profissionais Médicos e Não-Médicos. 

 
 

I. INSCRIÇÃO 
 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
Para a inscrição, os alunos deverão acessar o site 
www.dac.unicamp.br, clicar seqüencialmente nos 
ícones "serviços online", "alunos" e "SIGA" 
(sistema de gestão acadêmica), e seguir as 
instruções da página no período de 01 a 11 de 
outubro de 2012 .  
 
As inscrições para participação no processo 
seletivo deverão ser feitas online, impressa e 
assinada pelo candidato. Selecionar o Programa 
Ciências Médicas, atentar para as Áreas de 
concentração abaixo: 
 
- todos os alunos profissionais não-médicos e 
médicos sem residência deverão selecionar a área 
AC - Ciências Biomédicas. 
 
- os médicos com residência médica deverão 
colocar a Área específica de sua Área: AB - 
Oftalmologia, AD - Neurologia, AE - Anatomia 
Patológica, AF - Genética Médica, AG - 
Otorrinolaringologia, AH - Patologia Clínica e AI - 
Saúde Mental. 
 

- o candidato deverá fazer upload de foto digital 
durante a inscrição no SIGA seguindo o padrão: 

- estar no formato jpeg, pjpeg ou jpg; 
- ser recente/3x4 colorida; 
- se possível, que não seja de máquina 
automática (tipo instantâneo); 
- fundo branco ou azul; 

- tamanho do arquivo de no máximo 150Kb. 
 
 
Os documentos deverão ser encaminhados em 
envelope fechado, pelo Correio (via Sedex) ou 

pessoalmente no atendimento da CPG com a 
seguinte identificação: nome completo, nível: 
mestrado ou doutorado, nome do curso: ciências 
médicas e o nome do Orientador. A data limite para 
postagem da documentação no correio será 11 de 
outubro. A documentação incompleta implicará 
automaticamente em recusa da inscrição, sem 
direito a recurso.  
 
 
2. ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS:  
 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas 
FCM/UNICAMP - Aos cuidados de Marcinha  
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 – Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP  
CEP. 13.083-887 
 
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

••  01 foto 3x4 recente com identificação no verso 
(para arquivo); 

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

••  01 via do projeto de pesquisa nos moldes 
exigidos pela FAPESP (no site da FAPESP ver 
as instruções para elaboração do projeto de 
pesquisa para solicitação de bolsa de mestrado e 
doutorado). 

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

••  02 vias, (uma autenticada em cartório) do 
diploma de mestrado para o Doutorado, 
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(certificado, declaração ou ata somente para os 
candidatos com defesas recentes); 

••  02 vias, (uma autenticada em cartório), do 
comprovante de residência médica (frente/verso); 

••  02 vias, (uma autenticada em cartório), do RG 
(tradicional) e do CPF ou CNH; 

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

••  01 via do formulário de Requerimento de 
Convalidação assinado pelo candidato 
(formulário disponível em 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-
graduacao/formularios). 

 

COMPROVANTES VÁLIDOS PARA A 
CONVALIDAÇÃO:  

02 cópias, (uma autenticada em cartório), 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; ou IELTS: escore 
mínimo 5,0. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES REFERENTE 
AO INGLÊS: 

1) O candidato ao Doutorado egresso do Mestrado 
fora da UNICAMP deverá trazer o histórico escolar 
que comprove (original ou autenticado) o inglês 
daquela Universidade; 

2) O candidato egresso do mestrado ou doutorado 
na UNICAMP poderá apenas assinar o formulário 
de convalidação, assinalar como UNICAMP; 

3) O candidato que ainda não possui o certificado 
oficial do TEAP poderá entregar o provisório  
contendo a nota do site até o último dia da 
inscrição. O comprovante oficial poderá ser 
entregue até o dia da retirada da senha para 
matrícula (fevereiro). 

Os candidatos que cursaram disciplina(s) na 
UNICAMP, como alunos especiais , poderão 
entregar também uma cópia simples do histórico 
escolar onde consta(m) a(s) disciplina(s) 
cursada(s) para que seja analisado pela 
Coordenação o pedido de aproveitamento de 
estudos da(s) mesma(s); 

••  01 via da carta do orientador credenciado no 
programa (formulário disponível em 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-
graduacao/formularios). 

••  01 via da carta do co-orientador, caso haja, 
sendo ele também credenciado no programa 
(formulário disponível em 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-
graduacao/formularios). 

••  01 cópia impressa  do Currículo LATTES (CNPq/ 
Plataforma Lattes - http://lattes.cnpq.br), completo 
e atualizado; ANEXAR COMPROVANTES 
SOMENTE PARA A ÁREA DE NEUROLOGIA. 

••  01 cópia simples do comprovante de submissão 
(PLATAFORMA BRASIL) ou o parecer do Comitê 
de Ética, ou do CAISM ou do IB (para animais). 
No caso que não for necessário o parecer do 
comitê de ética para a realização do projeto, o 
orientador deverá providenciar uma justificativa 
fundamentada assinada. 

Ler ATENTAMENTE  o documento “Orientação 
sobre a prevenção de doenças infecciosas entre 
graduandos, residentes, pós-graduandos e 
aprimorandos da área da saúde”. (informações 
disponível em 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-
graduacao/formularios) e enviar junto com os 
demais documentos: 

••   01 via 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) e 01 cópia simples da 
carteira de vacinação ; 

 

 
II. PROCESSO SELETIVO NAS ÁREAS 

 
 
Vagas: De acordo com a disponibilidade dos 
orientadores e produção científica no triênio 
conferido pela secretaria em abril e setembro. 
 
 
- Área de Concentração em Anatomia Patológica: 
 
É aplicado pela Área a prova de ingresso entre 
maio e junho. Procurar informações com a Maria 
do Carmo, secretária, telefone 3521-7541 ou 
posanat@unicamp.br com cópia para 
docarmoms@yahoo.com.br. 
 
 
- Área de Concentração em Genética Médica: 
 
Prova: 08/11/2012 às 09h na sala de aula verde (2º 
piso) na Pós-Graduação/FCM. 
Entrevista: 09/11/2012 às 09h no Depto de 
Genética Médica/FCM com todos os candidatos 
(mesmo para os egressos do Mestrado da área de 
Genética). 
 
Bibliografias: 
Livro Base: 
Nussbaum RL, McInnes RR, Willard. Thompson & 
Thompson. Genética Médica (7a. edição). WB 
Saunders Company, Philadelphia, 2008. 
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Textos adicionais: 
Beiguelman, B. GENÉTICA DE POPULAÇÕES 
HUMANAS 
pode ser encontrado em: 
http://www.sbg.org.br/ebook/Novo/genetica_de_po
pulacoes.pdf  
  
Beiguelman, B. Dinâmica dos Genes nas Famílias 
e nas Populações.  
Ribeirão Preto. Sociedade Brasileira de Genética, 
1995. 2. ed. rev  
  
Strachan, T. and Read, AP. Genética Molecular 
Humana. 2ª edição, Porto 
Alegre, Editora ARTMED 2002 
 
 
- Área de Concentração em Neurologia: 
 
Prova: 31/10/2012 às 9h no Depto de 
Neurologia/FCM.  
Entrevista: 08/11/2012 às 9h no Depto. de 
Neurologia/FCM. A entrevista será para todos os 
candidatos aprovados na prova (SERÁ POSTADO 
NA PÁGINA INICIAL DO PROGRAMA) e também 
para os egressos do mestrado da área da 
neurologia.  
 
Bibliografias: 
Angelo Machado - Neuroanatomia Funcional  
Kandel, Schwartz & Jessel - Fundamentos de 
Neurociência e Comportamento. 
  
- Área de Concentração em Patologia Clínica: 
 
Prova: 29/10/2012 das 9h às 12h no Anf. da 
Patologia Clínica no HC. 
Entrevista e análise de currículo: 05/11/2012 a 
partir das 9h na sala de reuniões do Depto de 
Patologia Clínica/FCM (prédio do CEB). 
 
MESTRADO E DOUTORADO (alunos com 
mestrado obtido fora do curso) 
É condição necessária para a inscrição que o 
candidato tenha sido previamente aceito por um 
dos orientadores credenciados na Área. Sugere-se 
que este contato se faça com antecedência, por 
meio de estágio prévio, no qual o aluno trabalha 
com o orientador na elaboração de seu projeto de 
pesquisa. 
A prova constará de uma avaliação escrita, 
eliminatória, cuja nota de corte será 7,0 (sete). Os 
alunos aprovados passarão para a segunda fase, 
constituída de entrevista sobre o projeto de 
pesquisa (formato Comitê de Ética) e análise de 
currículo (Lattes). A segunda fase terá caráter 
classificatório, a ser considerado para distribuição 
das bolsas do Curso. A nota da avaliação escrita 
terá peso 2 e as notas da entrevista e do currículo 

terão peso 1. A nota final será a média ponderada 
das 3 notas. 
 
PRIMEIRA FASE (ELIMINATÓRIA) 
 
AVALIAÇÃO ESCRITA  
A prova será baseada em 1 ou 2 artigos científicos 
em inglês e deverá ser respondida em português. 
Será permitida a consulta a dicionário inglês - 
inglês.  
A prova será constituída de 3 partes: 
 
a)Tradução e interpretação de texto.  
Objetivo: avaliar a compreensão da língua inglesa. 
b)Interpretação dos dados apresentados no texto 
(objetivos, metodologia, resultados, conclusões). 
Objetivo:avaliar conhecimento básico e capacidade 
de raciocínio científico. 
c)Comentário (opinião pessoal) sobre alguns dos 
tópicos abordados no texto (máximo 20 linhas). 
Objetivos: avaliar o conhecimento da língua 
portuguesa escrita, por sua clareza de expressão e 
capacidade de argumentação. Duração da prova: 3 
horas. 
 
SEGUNDA FASE (CLASSIFICATÓRIA) 
1. ENTREVISTA SOBRE PROJETO DE TESE 
Objetivo: verificar o conhecimento e o envolvimento 
do aluno com o projeto de pesquisa que irá 
desenvolver. 
 
2. ANÁLISE DE CURRÍCULO. 
Objetivo: avaliar interesse e envolvimento prévio 
em pesquisa valorizando: participações em cursos 
extra-curriculares, congressos, simpósios, etc, 
publicações, realização de programa de  iniciação 
científica com bolsa, etc. Para candidatos ao 
doutorado, será dada especial atenção à 
publicação da tese de mestrado.  
 
DOUTORADO (alunos com Mestrado no Curso) 
O aluno será avaliado por meio de entrevista sobre 
projeto de tese (formato Comitê de Ética) e análise 
de currículo (Lattes). A nota obtida terá caráter 
classificatório, a ser considerado para distribuição 
das bolsas do Curso.  
 
1. ENTREVISTA SOBRE PROJETO DE TESE 
Objetivo: verificar o conhecimento e a 
argumentação do aluno sobre o projeto de 
pesquisa que irá desenvolver, incluindo a 
metodologia a ser utilizada. 
 
2. ANÁLISE DE CURRÍCULO. 
Objetivo: avaliar envolvimento em pesquisa e 
ensino valorizando trabalhos publicados (em 
especial o trabalho relativo à tese de mestrado),  
 
atividades didáticas, participação em congressos, 
etc. 
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As demais Áreas de Concentração: Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia e Saúde Mental será análise 
de projeto e currículo, e, poderá ser solicitada 
entrevista com o candidato e/ou futuro Orientador. 
 
 

III. OBSERVAÇÕES 
 
INGRESSO DIRETO NO DOUTORADO: 
 
APRESENTAR NA SECRETARIA NO PERIODO 
DE 24 A 28/09/2012: 
 
02 ARTIGOS NO MÍNIMO PUBLICADOS 
RECENTES EM INGLÊS (NÃO PRECISA SER 
PRIMEIRO AUTOR) E O FORMULÁRIO 
(DISPONÍVEL NA PÁGINA DO PROGRAMA) DE 
SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DIRETA 
ASSINADA PELO FUTURO ORIENTADOR E 
PELA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO. 
 
- OS ALUNOS ATIVOS DO MESTRADO DESTE 
PROGRAMA, QUE PRETENDEM SE INSCREVER 
PARA O DOUTORADO DEVERÁ ENTRAR COM 
O PEDIDO DE DEFESA CONFORME OS 
PROCEDIMENTOS PARA DEFESA DO SITE DO 
PROGRAMA ATÉ O DIA 05/11/2012. 
 
- REFERENTE À INCLUSÃO DO NOME PARA 
LISTA DE BOLSAS CAPES/CNPq SERÁ 
ENVIADO UMA LISTAGEM POR ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO APÓS O PROCESSO 
SELETIVO PARA QUE O PROGRAMA POSSA 
ANALISAR E PROVIDENCIAR UMA LISTAGEM 
ÚNICA PARA INCLUSÃO NA PÁGINA DO 
PROGRAMA SOMENTE EM 
FEVEREIRO/MARÇO. 
  
- Os documentos dos alunos reprovados estarão 
disponíveis na Secretaria de Pós-Graduação até 
20 dias após a divulgação do resultado, após essa 
data toda a documentação será descartada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CALENDÁRIO 
 
 
Inscrição: 01 a 11 de outubro de 2012, no site da 
DAC.  
Seleção : conforme cada área de concentração.  
Resultado : na página do programa dia 26/11/2012. 
Entrega da senha para matrícula oficial : 05 e 
06/02/2013. 
Para retirada de senha para matrícula, será 
postado na página as informações dos horários e 
local. 
 
Matrícula on-line no site da DAC : 05 e 
06/02/2013. 
 
 
 
Os resultados  não serão informados por 
telefone . 
 
 


