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PROCESSO SELETIVO/2012 
 
O Programa de Pós-Graduação em Gerontologia- FCM/Unicamp abrirá inscrições para o Processo Seletivo 
dos Cursos de Mestrado  e Doutorado  para o ano 2012.  
 
LINHAS DE PESQUISA:  
••  Envelhecimento e Doenças Crônicas 
••  Saúde e Qualidade de Vida na Velhice 
••  Velhice Bem-Sucedida, Personalidade e Sociedade 

A descrição das linhas de pesquisa está disponível no final deste edital e na página do programa: 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/programas/pos-graduacao-em-gerontologia 
 
PÚBLICO ALVO:  
• Candidatos ao Mestrado  deverão ser profissionais graduados, em nível superior, com formação ou 

experiência na área de saúde; 
• Candidatos ao Doutorado  deverão ser profissionais com título de Mestre, com formação ou experiência 

na área da saúde e/ou social, que atuem na assistência aos idosos e que tenham publicado artigo relativo 
à sua dissertação de mestrado, ou outro, em revista indexada de circulação nacional ou internacional, ou 
livro/capítulo de livro. 

 
NÚMERO DE VAGAS:  
• Curso de Pós-Graduação – Nível Mestrado: 15 vagas 
• Curso de Pós-Graduação – Nível Doutorado: 10 vagas 
 

I. INSCRIÇÃO 
 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
De 23 de abril a 11 de maio de 2012 . Não serão aceitas, em qualquer hipótese, inscrições fora do período 
determinado.  
A ficha de inscrição estará disponível no link: https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/ 
somente no período indicado acima . 
 
2. LOCAL DE INSCRIÇÃO 
 

Os documentos deverão ser encaminhados, exclusivamente , pelo correio (SEDEX), no endereço abaixo. 
VERIFICAR LISTA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO . A data limite para postagem da 
documentação por sedex será 11 de maio . Documentos postados após esta data serão descartados .  
A documentação incompleta implicará automaticamente  em recusa da inscrição, sem direito a recurso.   
 
3. ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 
Faculdade de Ciências Médicas – FCM 
Comissão de Pós-Graduação - CPG 
Avenida Tessália Vieira de Camargo, 126 – Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP  
CEP. 13.083-887 
Aos cuidados de Renata Machado – Pós-Graduação em G erontologia 
 



 
4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
• 01 via da Ficha de Inscrição devidamente preenchida, impressa e assinada  (disponível em 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/) – para acessar o link adequadamente é 
necessário ter o navegador INTERNET EXPLORER 7.0 ou MOZILA FIREFOX). Importante:  não é obrigatória  
a indicação de um nome de docente como provável orientador; 

• 02 cópias (autenticadas)  do RG e do CPF; 

• 02 cópias (autenticadas)  da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• 02 fotos 3x4 recentes (identificadas no verso ); 

• 02 cópias (autenticadas) , do diploma do Curso de Graduação registrado no MEC (frente e verso ), ou 
Certificado de Conclusão do Curso de Graduação (para quem concluiu a graduação há menos de 6 
meses). Só serão aceitos diplomas devidamente registrados e com validade nacional;  

• 02 cópias (simples ) do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

• 02 cópias (autenticadas)  do Diploma e do Histórico Escolar do Curso de Mestrado, reconhecido pela 
CAPES (somente para candidatos ao Doutorado ) 

• 02 cópias (autenticadas)  do Certificado de Proficiência em Língua Inglesa: Serão aceitos certificados do 
TEAP (Test of English for Academic Purposes - www.teap.com.br), com o mínimo de 70 pontos; ou 
TOEFL: escore mínimo 55; ou IELTS: escore mínimo 5,0. Os candidatos que não tiverem o certificado 
deverão encaminhar PROVISÓRIAMENTE um comprovante de que já fizeram o teste e obtiveram a 
pontuação mínima exigida, porém no ato da matrícula deverão entregar a cópia auten ticada do 
certificado definitivo . ESTE DOCUMENTO É OBRIGATÓRIO PARA INSCRIÇÃO NO PROC ESSO 
SELETIVO, SEM ELE A INSCRIÇÃO SERÁ INDEFERIDA ; 

o Junto com as cópias do certificado de proficiência deverão ser entregues 2 vias do Requerimento de 
Convalidação devidamente preenchido e assinado  (formulário disponível em 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios). NÃO COLOCAR DATA NO 
REQUERIMENTO; 

o Para o Doutorado será convalidada proficiência em Inglês efetuada durante o Mestrado, para isso 
os candidatos que concluíram o Mestrado na UNICAMP  deverão entregar apenas o formulário de 
Requerimento de Convalidação assinado (não colocar data no requirimento ) (formulário disponível 
em http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios). Os candidatos que concluíram o 
Mestrado FORA da UNICAMP  deverão entregar junto com o formulário de Requerimento de 
Convalidação (acima) uma cópia (simples) do Histórico Escolar do Mestrad o constando a 
aprovação da proficiência.  Caso não conste no histórico a informação da aprovação em proficiência, o 
candidato deverá anexar o histórico do mestrado e uma declaração da universidade dizendo que foi 
aprovado em teste de proficiência em língua inglesa, inclusive com data do teste. 

• 01 cópia (simples ) da publicação ou carta de aceite de um artigo referente à dissertação de Mestrado ou 
outro, em revista indexada de circulação nacional ou internacional (somente para os candidatos ao 
Doutorado ); 

• 01 cópia (simples ) do Curriculum Vitae modelo CNPq/ Plataforma Lattes completo (http://lattes.cnpq.br), 
que deverá estar documentado, ou seja, deverá estar acompanhado de cópia dos documentos ou 
certificados que comprovem as informações contidas no Curriculum Vitae nos últimos 5 anos. 
Informações curriculares relevantes para esse processo seletivo e não contempladas no Curriculum Vitae 
da plataforma Lattes poderão ser anexadas como documento complementar. Os documentos deverão ser 
ordenados de acordo com a seqüência do Curriculum Vitae. Considerar apenas a produção dos 
últimos 5 (cinco) anos.  

• Ler ATENTAMENTE  o documento “Orientação sobre a prevenção de doenças infecciosas  entre 
graduandos, residentes, pós-graduandos e aprimorand os da área da saúde ” (disponível em 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios) e enviar junto com os demais 
documentos 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) e 01 cópia simples da carteira de vacinação ; 

• 02 cópias do Projeto de Pesquisa (encadernadas em espiral ) sobre tema vinculado a uma das Linhas de 
Pesquisa do Programa, contendo: 

o Título, resumo com até 250 palavras, 03 palavras-chave 
o Introdução 
o Objetivos 
o Material e Método 



 
o Referências Bibliográficas 
o Cronograma de atividades 
 

O projeto deverá ser digitado em até 30 páginas (A4), incluindo as referências bibliográficas, fonte Arial, 
tamanho 11, espaço 1,5. 
 
 

ATENÇÃO:   
 
� Não precisa entregar  nenhuma carta de aceite de orientação/co-orientação; 

� Não é necessário indicar o nome do orientador; 

� Não encadernar  os documentos pessoais . 

 

II. PROCESSO SELETIVO 
 

O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir: 

1. PRIMEIRA ETAPA (Eliminatória) 
 
• ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA 
• ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE - confeccionado de acordo com a Plataforma Lattes-CNPq. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA: 29 de maio de 2012  (*) 

(*) Só passarão para a segunda etapa os candidatos que tiverem sido aprovados na primeira etapa 
 
2. SEGUNDA ETAPA (Eliminatória) 
 
• PROVA ESCRITA  de conhecimentos em Gerontologia: 05 de junho de 2012 das 09h às 12h . O local da 

prova será divulgado junto com a divulgação dos resultados da primeira etapa. Solicitamos a chegada ao 
local da prova com no mínimo 15 minutos de antecedência. Não será permitida entrada após as 09h. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SEGUNDA ETAPA: 19 de j unho de 2012  (*) 

(*) Só passarão para a terceira etapa os candidatos  que tiverem sido aprovados na segunda etapa 
 

3. TERCEIRA ETAPA (Classificatória) 
 
• ENTREVISTA: 25 a 29 de junho de 2012 . O local e horário das entrevistas serão divulgados junto com a 

divulgação dos resultados da segunda etapa. Solicitamos a chegada ao local da entrevista com no 
mínimo 15 minutos de antecedência. Não será permitida a realização da entrevista após o horário 
determinado.  

 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS: 03 de julho de 20 12 após as 17h00  

 

Os resultados de cada fase serão divulgados no site:  
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/programas/pos-graduacao-em-gerontologia 
 
Os resultados não serão informados por telefone .  

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 dentro do prazo estabelecido será 
inutilizada. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
• Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas por uma Comissão Julgadora, composta por 

docentes da Comissão do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia e do quadro docente do 
Programa. 

• As notas classificatórias não serão divulgadas. 
• Não será permitida a revisão de prova. 



 
• O Programa de Pós-Graduação em Gerontologia não é obrigado a preencher o total de vagas disponíveis 

para ambos os cursos (Mestrado e Doutorado). 
• O Programa de Pós-Graduação em Gerontologia não assegura a concessão de bolsa de fomento a todos 

os aprovados no Processo Seletivo em ambos os níveis (Mestrado e Doutorado). 
 
5. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA A PROVA ESCRITA: 

••  FREITAS, E. V. e PY, L.(Eds) (2011). Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara 
Koogan, 3ª edição. Caps. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 109, 114, 115 e 129.  

••  NERI, A. L. (Org.) (2007). Idosos no Brasil: Vivências, desafios e expectativas na Terceira Idade. São Paulo: 
SESC/Fundação Perseu Abramo. 

 

6. DESCRIÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA 
 

Envelhecimento e Doenças Crônicas  

Investigação dos aspectos clínicos, epidemiológicos e biológicos das enfermidades e condições mórbidas, 
de caráter crônico, de maior prevalência na população idosa. 
 
 
Saúde e Qualidade de Vida na Velhice  

Investigação de padrões de velhice normal e patológica em idosos recrutados em ambulatórios de 
especialidades médicas, hospitais, instituições de longa permanência e domicílios, levando em conta as 
variáveis sócio-demográficas, de saúde, estilo de vida, capacidade funcional e competências psicossociais. 
 
 
Velhice Bem-Sucedida, Personalidade e Sociedade  

Estudo dos determinantes psicológicos e sociológicos dos processos comportamentais que caracterizam o 
envelhecimento bem-sucedido em idosos da comunidade, com ênfase nos mecanismos de auto-regulação 
do self e na cognição (entendidos como recursos pessoais) e nos apoios sociais formais e informais, 
mediados por indivíduos e instituições sociais (entendidos como recursos sociais). 

 

 
 
 


