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DISCIPLINAS 2º SEMESTRE 2021 
 

ATENÇÃO 

 

1. Ficar atento quanto aos prazos de matrícula on-line para alunos regulares e 
alunos especiais, na DAC pelo site: 
https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario/2021/pos-graduacao  
2. ALUNOS REGULARES: de 12 a 27 de julho de 2021 – matrícula em 
disciplinas do 2º período letivo de 2021 na WEB. 
3. ESTUDANTES ESPECIAIS: 12 de julho de 2021 a 10 de agosto de 2021 – 
solicitação de matrícula em disciplinas do 2º período letivo de 2021, na WEB: 
https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/estudante-especial  
O interessado deverá encaminhar e-mail ao professor responsável pela disciplina de 
interesse e solicitar o aceite do mesmo para sua inscrição (ver critérios das disciplinas 
conforme informação detalhada das disciplinas), devendo fazê-lo até o dia 06 de 
agosto de 2021. 
Após ter recebido o e-mail de aceite para cursar a disciplina, o estudante especial 
deverá fazer sua inscrição. 
4. A data de início das aulas pode sofrer alteração, aconselhamos que entrem em 
contato com o professor responsável, pois é ele quem define a data do início das 
aulas.  
Outras dúvidas sobre as disciplinas também devem ser sanadas com o docente 
responsável, através do e-mail, disponível em cada disciplina. 

 
 

QM001 – Turma A - Medicina Baseada em Evidências: Revisões Sistemáticas e 
Metanálise 
Prof. Dr. Carlos Roberto Silveira Corrêa (e-mail ccorrea@unicamp.br) 
Profa. Dra. Daniela Oliveira Magro (e-mail danimagro@terra.com.br) 
Quinta-feira das 18h00 às 20h00  
Início: 12/08/2021  
Não aceita aluno especial 
Integralmente à distância 
 
QM006 – Turma A - Melhoria dos Processos Assistenciais  
Profa. Dra. Renata Ferreira Magalhães (e-mail renatafm@unicamp.br) 
Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves Pagnano (e-mail rpagnano@fcm.unicamp.br)  
Profa. Dra. Andrea Fernandes Eloy da Costa França (e-mail aeloy@unicamp.br) 
Quarta-feira das 19h00 às 20h30  
Material disponibilizado mensalmente para estudo dirigido e quatro encontros mensais 
para discussão. Finalização com apresentação de trabalho. 
Encontros: 11/08; 15/09; 20/10 e 17/11  
Aceita aluno especial: residente da FCM. 
Integralmente à distância  
 
QM007 – Turma A - Bioética Clínica 
Prof. Dr. Sérgio Roberto de Lucca (e-mail slucca@unicamp.br) 
Prof. Dr. Marcos Tadeu Nolasco da Silva (e-mail nolasco@unicamp.br) 
Segunda-feira das 18h00 às 20h00  
Início: 09/08/2021  
Não aceita aluno especial 
Integralmente à distância 

https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario/2021/pos-graduacao
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