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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2013 

 
O Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica - FCM/UNICAMP abrirá inscrições para o curso de 

Doutorado para ingresso no primeiro semestre do ano de 2013.  
 
LINHA DE PESQUISA NAS QUAIS OS PROJETOS DEVERÃO ESTAR INCLUIDOS 
 
• Dermatologia Clínica e Molecular 
• Desenvolvimento de Compostos Fármaco-Ativos 
• Endocrinologia Clínica e Molecular 
• Gastroenterologia Clínica e Molecular 
• Hematologia Clínica e Molecular 
• Imunologia Clínica e Molecular  
• Infectologia Clínica e Molecular 
• Nefrologia Clínica e Molecular 
• Oncologia Clínica e Molecular 
• Pneumologia Clínica e Molecular 
• Sistema Cardiovascular  
• Sistema Osteo-Musculo-Articular e Doenças do Tecido Conjuntivo 
• Transplantes de Órgãos 
 
 PÚBLICO ALVO 
 
Profissionais graduados, em nível superior, com formação ou experiência na área da saúde e título de 
Mestre. 
 
VAGAS 
 
• Doutorado: 08 vagas (06 egressos de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica e 02 
ingressantes de outros programas). 
• Não serão aceitas inscrições para Mestrado e Doutorado direto. 
 

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 20 a 31 de maio de 2013.  
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 31 de maio de 2013.  
Para entrega pessoalmente, o candidato deverá providenciar envelope fechado com identificação do 
Programa de Clínica Médica e nome do candidato – os documentos não serão conferidos na hora da entrega 
e caso o envelope não possua identificação, será desconsiderado. 
Alunos egressos de Mestrado do Programa deverão apresentar a documentação completa. 
 
A documentação incompleta implicará automaticamente 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 Adriana – Comissão de Pós-Graduação em Clínica Médica  

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/  

  Formulário de carta de aceite do futuro orientador 

(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; 

  01 cópia, autenticada em cartório, do Histórico Escolar do Curso de Graduação;  

  02 cópias, autenticadas 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; ou do CEL (Centro de Ensino de 
Línguas da UNICAMP);  

o Os candidatos que concluíram o Mestrado na UNICAMP ou em Outras Universidades deverão 
entregar apenas o formulário de Requerimento de Convalidação assinado 
(http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios) junto com uma cópia simples do 
histórico escolar do mestrado onde consta a proficiência; 

 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;  

 01 cópia simples do Curriculum Vitae resumido do orientador, (modelo CNPq/ Plataforma Lattes - 
http://lattes.cnpq.br), tendo como foco principal as publicações obtidas em periódicos científicos e 
financiamentos, na forma de bolsa de produtividade e auxílios à pesquisa, obtidos de agências de fomento 
públicas ou privadas;  

 Os candidatos que cursaram disciplina(s) na UNICAMP, como alunos especiais do Programa de Pós-
Graduação em Clínica Médica, deverão entregar uma cópia simples do histórico escolar onde consta(m) 
a(s) disciplina(s) cursada(s) para que seja solicitado o aproveitamento de estudos desta(s) disciplina(s);  

  02 cópias (uma autenticada em cartório) do RG;  

Em nenhuma hipótese serão aceitos Carteiras de Órgãos ou de Conselhos de Classe. 

  02 cópias (uma autenticada em cartório), do CPF; - não será aceito cópia da CNH. 

  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); 

O candidato deverá fazer upload de foto digital durante a inscrição seguindo o padrão: 

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

- tamanho do arquivo de no máximo 150Kb. 

  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, tamanho 11, 
espaço 1,5 

 Protocolo de envio para Comitê de Ética correspondente (FCM ou IB/UNICAMP).  
Na matricula o candidato deverá ter a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. 

http://www.dac.unicamp.br/portal/servicos_online/alunos/
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios
http://www.teap.com.br/
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios
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II. PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir: 
 
1. PRIMEIRA ETAPA 
 
PROVA ESCRITA - Exigirá conhecimento básico (leitura) da língua inglesa, utilização de editor de texto e 
planilha eletrônica (Excel), elaboração de tabelas e gráficos. Exigirá também conhecimento básico sobre a 
elaboração de projetos de pesquisa. 
 
Data prova escrita: 10 e 11 de junho de 2013 – local: a definir. 
Nota Mínima para aprovação para a segunda fase: 6,0. 
 
Divulgação resultados da primeira etapa e agendamento de entrevistas: 17 de junho de 2013* 
* Os resultados serão divulgados no site:  
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/programas/pos-graduacao-em-clinica-medica  
 
 
2. SEGUNDA ETAPA 
 
ENTREVISTA: 26 e 27 de junho de 2013, na Sala de Reuniões do Prédio da Comissão de Pós-Graduação 
da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, situado na Avenida Tessália Vieira de Camargo, 126, 
Cidade Universitária Zeferino Vaz – Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP. 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.  
 
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 de produtividade e auxílios à pesquisa obtidos de 
agências de fomento públicas ou privadas). 
 
3. PONTUAÇÃO 
 
Critérios de pontuação:  
 
NOTA DA PRIMEIRA ETAPA (PESO 2): Prova escrita. 
NOTA DA SEGUNDA ETAPA (PESO 3):Projeto de Pesquisa, Curriculum Vitae do candidato e do orientador. 
 
Nota Mínima: 6,0. 
 
Divulgação dos resultados finais: 05 de julho de 2013.* 
 
*Os resultados serão divulgados no site:  
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/programas/pos-graduacao-em-clinica-medica  
 
Os resultados não serão informados por telefone. Não haverá revisão de provas. 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. 
  

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/programas/pos-graduacao-em-clinica-medica
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/programas/pos-graduacao-em-clinica-medica
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III. BOLSAS 
 
O Curso não garante a concessão de bolsas institucionais (CAPES e CNPq). Recomenda-se que os 
candidatos aprovados solicitem bolsas à FAPESP ou outra agência financiadora. 
 
1. CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO DE BOLSA 


 Classificação do aluno no Processo Seletivo, de acordo com os critérios de pontuação 
apresentados anteriormente. Os avaliadores terão planilha com os critérios e pontuações 
definidas, evitando-se subjetividade; 

 

 O aluno deverá estar regularmente matriculado no programa e terá preferência aquele com 
dedicação integral ao Programa e que não possua vinculo empregatício; 

 

 A solicitação de bolsa deverá ser apresentada com justificativa pelo orientador e aluno no 
primeiro semestre do ano de ingresso. O interesse pela bolsa deverá ser manifestado por meio 
de Oficio à Coordenação do Programa e encaminhado à Secretaria do Programa de Pós-
graduação em Clínica Médica; 

 

 Quando da disponibilidade da bolsa, será contatado o aluno que terá o prazo de uma semana 
para manifestar concordância. Caso não haja manifestação de interesse, a indicação passará 
para o próximo aluno da lista classificatória; 

 

 Situações fora do prazo ou de excepcionalidade serão analisadas pela Comissão do Programa. 
 

 O aluno bolsista deverá apresentar relatório anual de atividades de andamento do projeto 
de pesquisa; poderá ocorrer suspensão da bolsa caso o relatório de atividades for considerado 
insuficiente pela Comissão do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica.  

 
2. RESULTADO DO PROCESSO 
 
A lista dos alunos candidatos a bolsas CAPES ou CNPQ do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica 
estará apresentada, por ordem de classificação no processo seletivo, na página da FCM, área de pós-
graduação, com atualizações periódicas. 
 
3. OBSERVAÇÕES FUNDAMENTAIS 
 

 Lembramos que o numero de bolsas é pequeno em relação ao de alunos matriculados. Assim 
estimulamos que o orientador solicite bolsas para os seus alunos à agencias de fomento. 

 

 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. 

 

III. CALENDÁRIO 
 
 
Inscrição: 20 a 31 de maio de 2013, no site da DAC.  
Prova Escrita: 10 e 11 de junho de 2013 - local: a definir. 
Entrevista: 26 e 27 de junho de 2013.  
Resultado Final: 05 de julho de 2013. 
Entrega da senha para matrícula: 16 e 17 de julho de 2013. 
Matrícula on-line em disciplinas pelo sistema da DAC: 16 e 17 de julho de 2013. 
 
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. 

 


