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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS  

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM TOCOGINECOLOGIA 
� (19) 3521-8863 – email: pgtoco@fcm.unicamp.br 

 

PROCESSO SELETIVO 2012 
 

O Programa de Pós-Graduação em Tocoginecologia - FCM/Unicamp abrirá inscrições para o curso de 
MESTRADO E DOUTORADO – ano de 2012. 

  
 
ÀREA DE CONCENTRAÇÃO 
 
••  Saúde Materna e Perinatal 
••  Fisiopatologia Ginecológica 
••  Oncologia Ginecológica e Mamária  
 
 
PÚBLICO ALVO 
• Médicos ginecologistas e não ginecologistas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

assistentes sociais e outros profissionais vinculados com a saúde da mulher.  
 

I. INSCRIÇÃO 
 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
 
As inscrições para participação no processo seletivo deverão ser feitas, on-line , através do link: 
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato no período de 26 de setembro a 11 de 
outubro de 2011 . Os documentos deverão ser encaminhados, pelo correio  (via sedex) ou  
pessoalmente  no endereço abaixo, junto com uma cópia do formulário de inscrição devidamente 
preenchido e assinado. A data limite para postagem ou entrega da documentação será 14 de 
outubro. 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 
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 – Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP 
CEP. 13.083-887 
Aos cuidados de Denise B. Amadio – Pós-Graduação em  Tocoginecologia. 
 
 
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
 
• Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado, sem abreviaturas, disponível 

apenas durante o período de inscrição através do link:  
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato 

• 02 Cópias, (01 simples e 01 autenticada ), 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). 
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••  02 cópias (uma autenticada em cartório ), do RG e do CPF. 

••  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 80 na área de Biológicas/Saúde; ou 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 5. 
 
*Para o Doutorado Convencional será aceito a declaração de Proficiência em Inglês efetuada 
durante o Mestrado. Neste caso, o aluno deve trazer duas cópias do histórico do Mestrado 
constando a proficiência em inglês, sendo uma cópia autenticada para os alunos que não 
fizeram o mestrado na Unicamp. 

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

••  02 fotos 3x4 recentes com identificação no verso; 

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

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

••  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 ; 
 

••  Os candidatos a Doutorado que concluíram o Mestrado (dentro ou fora da Unicamp) 
deverão enviar cópia da publicação do artigo da dis sertação ou comprovante de seu 
aceite, junto com uma cópia simples  do diploma, e para os que concluíram fora da 
Unicamp, cópia autenticada.   

 
••  Os candidatos que cursaram disciplina(s) 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 da(s) mesma(s). Preencher e 
assinar o Formulário de Requerimento de Convalidação  (formulário disponível em 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios 

 
••  Declaração informando a área de concentração de int eresse do candidato, nome do 

orientador e respectiva linha de pesquisa, cuja lis ta consta no link: 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/ programas/pos-graduacao-em-      
tocoginecologia/linhas-de-pesquisa  

 
 

II. PROCESSO SELETIVO 
 

 
O processo seletivo constará das etapas descritas a  seguir: 

 
 
1. PRIMEIRA ETAPA 
 
 
• ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE - confeccionado de acordo com a Plataforma Lattes-

CNPq 
 

            Divulgação dos resultados: 03 de novembro de 2011 ( *) 
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2. SEGUNDA ETAPA 
 
 
• 16 de novembro de 2011:  PROVA ESCRITA DE EXPRESSÃO LINGUÍSTICA E 

HABILIDADES COGNITIVAS: das 9h00 às 12h00 e ENTREVISTA das 14h00 às 17h30 horas; 
• 17 de novembro de 2011:  ENTREVISTA das 09h00 ás 1200 e das 14h00 ás 17h30; 
• 18 de novembro de 2011:  ENTREVISTA das 9h00 às 12h00 
 

LOCAL DA PROVA: Anfiteatro do Hospital da Mulher – CAISM – Rua Alexander 
Flemming, 101 – Cidade Universitária – Barão Gerald o – Campinas/SP.  

 
LOCAL DA ENTREVISTA: Sala de reuniões da Diretoria Executiva do CAISM– Rua 

Alexander Flemming, 101 – Cidade Universitária – Ba rão Geraldo – Campinas/SP. 
 

 
 

Divulgação dos resultados finais: 30 de novembro de  2011(*) 
 

 
 
 
(*) Os resultados serão divulgados no site:  
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/programas/pos-graduacao-em-tocoginecologia  
 
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 no prazo 
estipulado será inutilizada. 
 
 
 
 
CASOS OMISSOS NESTE EDITAL SERÃO TRATADOS PELA COMI SSÃO DO PROGRAMA 


