
 

 

 
 

 
 

PROCESSO SELETIVO – 1º Semestre/2012 
 
 

O Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação – 
FCM/Unicamp abrirá inscrições para os cursos de Mestrado Profissional - Primeiro Semestre de 2012. 

 
 

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" 
(sistema de gestão acadêmica), e seguir as 
instruções da página no período de 03 a 21 de 
outubro de 2011. Deverá ser acessado o sistema 
de Internet Explorer versão 6 ou 7, ou Mozilla 
Firefox versão 2 ou 3. 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 21 de outubro. A 
documentação incompleta implicará 
automaticamente em recusa da inscrição, sem 
direito a recurso.  
 
 
2. ENDEREÇO PARA ENVIO DOS 
DOCUMENTOS 
 
 
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - 
FCM/UNICAMP 
Programa de Pós-Graduação – Mestrado 
Profissional em Saúde, Interdisciplinaridade e 
Reabilitação. 
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 – Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP  
CEP. 13.083-887 
 
 
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

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

••  Currículo Lattes/CNPQ- (01 via) - O Candidato 
que não for cadastrado, pode se cadastrar pelo 
site http://cnpq.br. 

••  Projeto de Pesquisa contendo: Introdução, 
objetivos, quadro teórico inicial, método, 
resultados esperados - (01 via) 

••  Fotocópia autenticada do CPF (02 vias- apenas 
01 autenticada)  

••  Fotocópia autenticada do RG   (02 vias- apenas 
01 autenticada)  

••  Fotocópia autenticada do diploma de Curso 
Graduação ou Certificado de Conclusão de 
Curso reconhecido pelo MEC. ( 02 vias - apenas 
01 autenticada).  

••  Fotocópia autenticada de certidão de Nascimento 
ou casamento (02 vias - apenas 01 autenticada). 

••  Formulário de requerimento de convalidação (02 
vias) - Necessário para convalidar os créditos 
cursados em outros programas de pós-
graduação stricto sensu reconhecidos pela 
CAPES. 

••  02 fotos idênticas recentes 3x4 – Identificadas. 

••  Certificado de proficiência língua estrangeira - 
inglês (02 vias) Certificados aceitos: 
CEL/UNICAMP -  
http://www.unicamp.br/cel/testeprofE.htm - 
escore mínimo 5 - TEAP: escore mínimo 7 - 
(www.teap.unicamp.br) - TOEFL: escore 550 
(comprovante + tradução juramentada original + 
consularização Brasileira original ou cerificado 
em portugês original, emitido pela escola no 
Brasil, onde foi realizado o exame) - IELTS: 
escore 5,0 (comprovante + tradução juramentada 
original + consularização Brasileira original ou 
certificado em Português original, emitido pela 
escola no Brasil onde foi realizado o exame) 
 
 
OBS: Solicitamos aos candidatos  que têm 
contas de email HOTMAIL, que forneçam contas 
alternativas, já que enfrentamos problemas de 
comunicação com o Hotmail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE, 
INTERDISCIPLINARIDADE E REABILITAÇÃO 

���� (19) 3521-9098 e-mail: mpcepre@fcm.unicamp.br 
 
 

 
Faculdade de Ciências Médicas / UNICAMP  

 Rua: Tessália Vieira de Camargo, 126 – Campinas/SP - CEP: 13.083-970 
Fone: (19) 3521-8860 

 
 



 

 

 
 

II. PROCESSO SELETIVO 
 
 
O Processo seletivo para ingresso no Curso de 
Mestrado Profissional Saúde, Interdisciplinaridade 
e Reabilitação consta de 4 etapas. 

1. Inscrição (ver requisitos e datas na 
sequência)  

2. Avaliação de currículo e projetos  
3. Prova escrita (eliminatória)  
4. Entrevista  

Após o processo seletivo, o curso atribuirá um 
orientador a cada candidato aprovado. 
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IV. CALENDÁRIO 
 
 
Inscrição: 03 a 21 de outubro de 2011, no site da 
DAC.  
Data da Prova:  07/11/201 - 14 horas, no 
ANFITEATRO DO PRÉDIO DA CPG/FCM. 
Datas das Entrevistas:  21/11/2011 a 22/11/2011 
Resultado: 30/11/2011 
Matrícula on-line na DAC: 05 a 20 de dezembro 
de 2011. 
 
Os resultados não serão informados por 
telefone. 
 
Observação: Os documentos dos candidatos não 
aprovados estarão disponíveis na Secretaria de 
Pós-Graduação até 20 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 as datas e horários. 
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