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O Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas abrirá as inscrições do Processo Seletivo para 
ingresso no 1º semestre de 2019, nos cursos de Mestrado e Doutorado. 
 
Respeitando os procedimentos administrativos vigentes, o Edital será divulgado em 19/09/2018, 
com as seguintes datas: 
 

 Inscrição: 1º a 25 de outubro de 2018, no site da DAC.  

 Entrevista: 26 a 30 de novembro de 2018. 

 Resultado Final: 07/12/2018. 
 
Serão documentos obrigatórios para inscrição: 

 Documentos pessoais do candidato; 

 Aceite de orientação; 

 Projeto de pesquisa (encadernado com até 30 páginas) 

 Cópia do Parecer do Comitê de Ética (FCM ou IB/UNICAMP) ou do protocolo da submissão do 
Projeto de Pesquisa, em nome do interessado ou do orientador. Na matrícula o candidato 
deverá ter a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. No caso de projetos que não envolvam 
esta aprovação, deverá ser encaminhada a justificativa assinada pelo orientador; 

 Para os candidatos ao Doutorado, deverá ser entregue cópia do documento que comprove o 
aceite ou a publicação do artigo do Mestrado em revista indexada padrão Medline ou superior; 

 Comprovante de Proficiência em Língua Inglesa (validade: 2 anos). Serão aceitos os seguintes 
certificados: 

 
QCE TOEFL IBT TOEFL ITP IELTS CAMBRIDGE 

B2 87-109 543-626 5,0 – 6,0 FCE 

C1 110-120 627-677 6,5 – 7,5 CAE 

C2   8,0 – 9,0 CPE 

 

 Para o Doutorado será aceita a Proficiência em Inglês efetuada durante o Mestrado, desde que 
atenda aos critérios especificados acima. 

 
O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir: 
 

 Análise do projeto de pesquisa e sua viabilidade com a linha de pesquisa do orientador 
cadastrado no programa. 

 Análise do Curriculum Vitae do candidato (iniciação científica, residência médica ou 
multiprofissional, curso de especialização ou aprimoramento, estágios com duração maior do 
que seis meses, trabalhos apresentados em eventos científicos e publicações em periódicos 
científicos). 

 Entrevista – Será analisado o conhecimento do candidato sobre o projeto de pesquisa e sua 
disponibilidade para realizá-lo, bem como para cursar as disciplinas obrigatórias no período de 
integralização do curso. 


