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PROCESSO SELETIVO/2012 
 

O Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Médica- FCM/Unicamp abrirá inscrições para o curso de 
Mestrado e Doutorado para o 1º semestre do ano de 2012. 
O exame de seleção se destina aos alunos que já tenham o Orientador (a) definido e credenciado no 
programa. Caso o aluno ainda não o tenha feito, o mesmo deverá consultar a página do programa a lista de 
professores plenos credenciados para entrar em contato, de acordo com sua área de interesse 
 
 
PÚBLICO ALVO 
• Profissionais graduados. 
 

I. INSCRIÇÃO 
 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
As inscrições para participação no processo seletivo do curso de Mestrado e Doutorado em Fisiopatologia 
Médica deverão ser feitas, on-line, no link: https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/, no 
período de 31 de outubro a 11 de novembro de 2011, importante indicar o nome do orientador, linha de 
pesquisa e área de concentração. Os documentos deverão ser encaminhados em envelope fechado e 
identificado, pelo correio (via sedex) ou pessoalmente no endereço abaixo. A data limite para postagem da 
documentação será 16 de novembro de 2011. 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 
Comissão de Pós-Graduação - CPG 
Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Médica 
Avenida Tessália Vieira de Camargo, 126 – Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP  
CEP. 13.083-887 
Aos cuidados de Salete Chiulle  
 
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

••  01 Via do formulário de inscrição, devidamente preenchido, sem abreviaturas e assinado, disponível 
apenas durante o período de inscrição no link https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/. 

••  02 Cópias (sendo 1 cópia 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); 

••  01 Cópia, do Histórico Escolar (recente); 

••  02 vias do formulário de aptidão em língua estrangeira; caso não tenha RA preencher com zeros 
preencher no link: 
http://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/template_formulario.php?pagina=lingua_estrangeira.php 

02 cópias (sendo 1 cópia autenticada em cartório) do Certificado de Proficiência em Língua Inglesa: Serão 
aceitos certificados do TEAP (Test of English for Academic Purposes), com escore mínimo de 70; 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: escore mínimo 
5,0 e tradução juramentada;  

��  Os candidatos que concluíram o Mestrado na UNICAMP deverão entregar apenas o formulário de 
Requerimento de Convalidação assinado preencher no link: 
http://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/template_formulario.php?pagina=lingua_estrangeir
a.php, juntar uma cópia simples do histórico escolar do mestrado onde consta a proficiência; 

••  01 cópia do Curriculum Lattes (modelo CNPq/ Plataforma Lattes - http://lattes.cnpq.br) completo;  

••  Os candidatos que cursaram disciplinas obrigatórias 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 desta(s) disciplina(s);  

••  02 cópias (sendo 1 cópia autenticada em cartório) do RG; 

••  02 cópias (sendo 1 cópia autenticada em cartório)  do CPF; 

••  02 cópias (sendo 1 cópia autenticada em cartório) da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

••  01 foto 3x4 recente com identificação no verso; 

••  01 via da carta de aceite de orientação assinado pelo Orientador credenciado no Programa preencher no 
link: http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios ; 

••  01 cópia do Parecer do Comitê de Ética ou protocolo de entrega; 

••  Ler ATENTAMENTE o documento “Orientação sobre a prevenção de doenças infecciosas entre 
graduandos, residentes, pós-graduandos e aprimorandos da área da saúde”. 
(http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios) e enviar junto com os demais 
documentos 01 cópia do Termo de Responsabilidade devidamente assinado pelo(a) candidato(a) 
preencher no link: http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios; 

••  01 cópia simples da carteira de vacinação; 

••  01 cópia do projeto de pesquisa (encadernado espiral) vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do 
Programa conforme informado na ficha de inscrição, contendo: 

- Título, nome do aluno e orientador  
- Resumo com até 250 palavras, 03 palavras-

chave 
- Introdução 
- Objetivos 
- Material e Métodos 

- Referências bibliográficas 
- Cronograma de atividades 
- Digitado em até 30 páginas (A4), incluindo 

as referências bibliográficas, fonte Arial, 
tamanho 11, espaço 1,5.  

 
II. PROCESSO  

 
O processo seletivo constará em uma etapa única: 
 
1. ETAPA ÚNICA 
• ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA; 
• ANÁLISE DO CURRICULUM - confeccionado de acordo com a Plataforma Lattes-CNPq 
 

 
Divulgação do resultado: 15 de dezembro de 2011(*) 

• Os resultados não serão informados por telefone; 
• Aprovados ingresso oficial em fevereiro/2012; 
• Aguardar e-mail do Programa com a data, local e horário para entrega das senhas; 
• Matrícula on-line na DAC: 06, 07 e 08 de fevereiro de 2012. 

 
 

(*) Os resultados serão divulgados no site:  
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/programas/pos-graduacao-em-fisiopatologia-medica 
 
 


