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PROCESSO SELETIVO – 1º SEMESTRE/2020 

 
Aprovação: Parecer CPG/FCM 61/2019  

 
O Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas torna pública a abertura de inscrições do Processo Seletivo para ingresso de 
candidatos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, no 1º semestre de 2020, nos cursos de 
Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto. 
 
LINHAS DE PESQUISA: 

 Saúde e Qualidade de Vida na Velhice 
 Velhice Bem-sucedida, Personalidade e Sociedade 
 Envelhecimento e Doenças Crônicas 

PÚBLICO ALVO: 
 
Mestrado: Profissionais graduados, em nível superior, com formação ou experiência na área da 
saúde e/ou áreas de interface. 
 
Doutorado: Profissionais com título de mestre e formação e experiência na área da saúde e/ou 
áreas de interface. 

• Serão aceitas inscrições para doutorado direto, desde que aprovadas pela Comissão do 
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia conforme disposto no item 2 deste edital. 

 
VAGAS*: 
 
Mestrado: até 15 vagas 
Doutorado e Doutorado direto: até 10 vagas 
 
*o número máximo de vagas não caracteriza a obrigatoriedade de preenchimento, considerando 
que a aprovação ocorrerá de acordo com os critérios descritos no presente Edital. 
 

I. INSCRIÇÃO 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO  
 
No período de 07 de outubro a 07 de novembro de 2019, os candidatos deverão acessar o site 
www.dac.unicamp.brr, clicar sequencialmente nos ícones "Estude na Unicamp", "Pós-graduação", 
"SIGA - Ingresso na Pós-Graduação” e seguir as instruções da página. Após informar corretamente 
seus dados, será gerado um formulário de inscrição em PDF, que deverá ser impresso e assinado 
pelo candidato. 
 
Os documentos deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado Anexo VI, pelos 
Correios (via Sedex) ou entregues no atendimento da CPG, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 
17h00. 
 

http://www.fcm.unicamp.br/
http://www.dac.unicamp.br/
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• A data limite para postagem ou entrega da documentação no atendimento da CPG, será 08 de 

novembro de 2019. 
• A documentação incompleta implicará automaticamente na recusa da inscrição, sem direito a 

recurso. 
• Serão aceitas inscrições de alunos cujos orientadores possam receber novos alunos no programa 

de Pós-Graduação em Gerontologia conforme lista disponível no Anexo I deste edital; 
• Alunos matriculados e ativos em qualquer programa credenciado na Capes em qualquer 

Universidade do país terão a inscrição aceita para o Doutorado caso comprovem o agendamento 
da defesa do mestrado até dezembro de 2019. 
 

2. INSCRIÇÕES NO DOUTORADO DIRETO    
 
Critérios para seleção de doutorado direto:  

 Ter publicado ou aceito para publicação no mínimo um artigo no último quinquênio em 
periódicos de circulação internacional, como primeiro autor;  

 O orientador ter projeto financiado, relacionado à tese do candidato;  

 Entrega ou postagem de 07 a 18 de outubro de 2019;  

 Além dos documentos citados no item 3, cópia dos artigo(s) publicado(s) ou aceito(s) e o 
formulário de solicitação de matrícula direta assinada pelo futuro orientador disponível no 
Anexo II deste edital;  

 O deferimento da inscrição no doutorado direto será divulgado no site até dia 25 de outubro 
de 2019; as inscrições indeferidas poderão, a critério do candidato, continuar no processo 
seletivo para o mestrado.  

 
3. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO    

 

1) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado, sem abreviaturas, disponível 
apenas durante o período de inscrição no link: https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-
unicamp/pos-graduacao; 

2) Carta de aceite de orientação; (formulário disponível em 

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-gerontologia/apresentacao-do-

curso/como-se-candidatar-ao-curso); 

3) 01 cópias (uma simples) do diploma do Curso de Graduação registrado no MEC (frente e verso) 

ou do Certificado de Conclusão do Curso de Graduação (só serão aceitos diplomas 

devidamente registrados e com validade nacional) 

4) 01 cópia simples, do Histórico Escolar do Curso de Graduação. Os candidatos ao Doutorado 
devem juntar uma cópia simples do histórico escolar do mestrado;  

5) 01 cópia do projeto de pesquisa (encadernado com até 30 páginas), vinculado a uma das Linhas 
de Pesquisa do Programa, contendo: título, resumo com até 250 palavras, 03 palavras-chave, 
Introdução, Quadro teórico de referência. Objetivos, Material e Método, Referências 
bibliográficas, Cronograma de atividades; 

http://www.fcm.unicamp.br/
https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao
https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-gerontologia/apresentacao-do-curso/como-se-candidatar-ao-curso
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-gerontologia/apresentacao-do-curso/como-se-candidatar-ao-curso
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6) Para os candidatos ao Doutorado, deverá ser entregue cópia da submissão do artigo na 
temática da pesquisa do Mestrado. 

7) 01 cópia do Curriculum Vitae (modelo CNPq/ Plataforma Lattes - http://lattes.cnpq.br), 
completo e atualizado acompanhado de cópias dos documentos ou certificados que comprovem 
as informações contidas no referido currículo, inclusive publicações, caso o candidato as tenha. 
Os documentos deverão ser ordenados de acordo com a sequência do Curriculum Vitae e não 
precisam ser autenticados. Não serão aceitos outros tipos de Curriculum Vitae; 

8) 01 cópia do Termo de Informação e Responsabilidade sobre vacinas devidamente assinado pelo 
candidato. (Formulário disponível em www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-
graduacao/formularios); 

9) 01 cópia simples da carteira de vacinação – quando não possuir o documento, justificar a ausência; 

10) 01 cópia simples do comprovante de Proficiência em Língua Inglesa: Serão aceitos certificados do TEAP 
(Test of English for Academic Purposes - www.teseprime.org), com escore mínimo de 70; ou TOEFL: 
87 pontos para o IBT ou 543 pontos para o ITP; IELTS: escore 5,0 (comprovante + tradução 
juramentada); Para o Doutorado será aceita a Proficiência em Inglês efetuada durante o 
Mestrado, desde que atenda aos critérios especificados no item anterior; 

11) 01 copia preenchida da Relação de Documentos Entregues Anexo III. 

 

4. ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 
Faculdade de Ciências Médicas – FCM 
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – Distrito de Barão Geraldo 
13083-887 – Campinas – SP  
Aos cuidados de Juliana – Pós-Graduação em Gerontologia. 
 
5. CANDIDATOS HABILITADOS  
A divulgação da lista dos candidatos habilitados Mestrado e Doutorado, ocorrerá no dia 14 de 
novembro de 2019, no site: https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-gerontologia 
 

II. PROCESSO SELETIVO 

 Prova Escrita - Exigirá domínio da literatura de referência divulgada no Anexo IV deste 
Edital; 

 A prova é de caráter classificatório, será composta de questões dissertativas; 

 A prova terá duração de 3 horas; 

 A prova escrita será realizada no dia 25 de novembro de 2019, às 09horas, para o 
Mestrado e Doutorado Anfiteatro da Pós-graduação, situado na Rua Tessália Vieira de 
Camargo, 126, Cidade Universitária Zeferino Vaz – Distrito de Barão Geraldo – Campinas – 
SP; 

 Arguições e Análise de Currículo e Projetos: 25 de novembro de 2019, a partir das 14h00 
no Prédio da Pós-graduação/ Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP; 

http://www.fcm.unicamp.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ensino/pos-graduacao/formularios
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-gerontologia
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 Serão atribuídas 3 notas com valor entre zero e dez, sendo uma relativa, à prova, outra nota 
ao conjunto arguição e currículo vitae, e outra nota relativa ao projeto de pesquisa 
apresentado para a inscrição; 

 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, além do já previsto neste                          
Edital: 

a) Chegar após o horário estabelecido para o início da prova; 
b) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
c) For surpreendido em comunicação com outras pessoas;  
d) Estiver com o telefone celular ligado ou fazendo uso de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico e de comunicação (pager, palm top, relógio com 
calculadora, calculadora científica, tablet, ponto eletrônico e outros), livros, notas 
ou impressos não autorizados e fornecidos;  

e) Utilizar outros meios ilícitos para a execução da prova; 
f) Estiver fazendo uso de gorro, chapéu ou boné e óculos de sol; 
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 
 
PONTUAÇÃO FINAL, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO 
 

 A nota final será composta da média aritmética das notas atribuídas, ou seja, (1) nota da 
prova escrita, (2) do projeto de pesquisa apresentado e (3) da arguição e análise currículo;  

 A nota mínima para o candidato ser considerado aprovado no processo seletivo é média 
igual ou superior a 7,0; 

 Em caso de igualdade na pontuação final, terá preferência para efeito de classificação, 
sucessivamente, o candidato: 

o Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº. 
10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de 
idade mais elevada; 

o Que obtiver maior pontuação na prova escrita; 
o Que obtiver maior pontuação no projeto de pesquisa; 
o Que obtiver maior pontuação no conjunto currículo vitae e arguição; 
o For mais idoso dentre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 

 A divulgação dos resultados finais acontecerá até 09 de dezembro de 2019 pelo site: 
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-gerontologia 

 
RECURSOS 
 

 O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
divulgação ou do fato que lhe deu origem; 

 O recurso deverá conter: nome, nº de inscrição, número do documento de identidade, 
nome do orientador, endereço completo, nº de telefone(s) e e-mail de contato, 
questionamento, embasamento, local, data e assinatura, conforme o Anexo V; e deverá ser 
enviado para o e-mail geronto@unicamp.br ou entregue pessoalmente, em 2 (duas) vias 
de igual teor (original e cópia), na recepção da Comissão de Pós-graduação - Faculdade de 
Ciências Médicas – Unicamp, Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 – Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz” – Campinas-SP – CEP 13083-887 respeitando o horário de atendimento: das 
09h às 17h; 

http://www.fcm.unicamp.br/
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 A resposta ao recurso interposto será publicada no site 
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-gerontologia no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, contados da data de interposição do recurso; 

 Não serão aceitos, pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso ou do 
resultado definitivo da prova; 

 Não haverá vistas das provas. 
 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 O Curso não garante a concessão de bolsas institucionais (CAPES e CNPq) para os alunos 
aprovados no processo seletivo. Recomenda-se que os candidatos solicitem bolsas à FAPESP ou 
à outra agência financiadora; 

 Os casos omissos neste edital serão julgados pela Comissão do Programa de Pós-Graduação em 
Gerontologia da FCM-UNICAMP. 

 O candidato deverá estar ciente que a definição do orientador dependerá da quantidade de 
alunos sob orientação no período do processo seletivo. 

 O candidato deverá estar ciente que a pesquisa a ser desenvolvida dependerá dos projetos de 
pesquisa do orientador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcm.unicamp.br/
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IV. CALENDÁRIO 

 Inscrição: 07 de outubro a 07 de novembro de 2019, no site da DAC, para Mestrado e Doutorado  

 Inscrição Doutorado Direto: 07 a 18 de outubro de 2019, no site da DAC 

 Divulgação da lista dos Candidatos Habilitados ao Doutorado Direto: 25 de outubro de 2019 

 Divulgação da lista dos Candidatos Habilitados Mestrado e Doutorado: 14 de novembro de 

2019 

 Prova Escrita: 25 de novembro de 2019 às 9h00, Anfiteatro da Pós-graduação 

 Arguições e Análise de Currículo e projetos: 25 de novembro de 2019 a partir das 14h00 

 Resultado Final: até 09 de dezembro de 2019 

 Data para efetivação de matrícula: 10 e 11 de fevereiro de 2020 (o candidato deverá aguardar 

o email do Programa com os horários e local). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcm.unicamp.br/
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ANEXO I 

LISTA DE ORIENTADORES 

 

Saúde e Qualidade de Vida na Velhice 
Qualidade de vida na velhice: estudo de padrões de velhice normal e patológica e de seus 
determinantes biológicos, psicológicos e sociológicos, numa perspectiva lifespan. Nesse contexto 
interessa, principalmente, o estudo de perfis de fragilidade biológica. 
 
Profa. Dra. Claudia Regina Cavaglieri - FEF/Unicamp 
cavaglie@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Flávia Silva Arbex Borim - FCM/Unicamp 
flarbex@hotmail.com 
 
Profa. Dra. Ligiana Pires Corona - FCA/Unicamp 
licorona@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Lúcia Figueiredo Mourão - FCM/Unicamp 
lumourao@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Mara Patrícia Traina Chacon-Mikahil - FEF/Unicamp 
chaconm@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Maria José D'Élboux - Faculdade de Enfermagem/Unicamp 
mariadio@uol.com.br 
 
Profa. Dra. Maria da Luz Rosário de Sousa - FOP/Unicamp 
luzsousa@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Monica Rodrigues Perracini - UNICID São Paulo 
monicaperracini@gmail.com 
 
Profa. Dra. Paula Teixeira Fernandes - FEF/Unicamp 
paulat@unicamp.br 
___________________________________________________________________ 
Velhice bem-sucedida, personalidade e sociedade 
Estudo dos determinantes psicossociais e dos processos de mudança que caracterizam o 
envelhecimento saudável, produtivo e ativo, com ênfase nos mecanismos de autorregulação do 
self e dos processos cognitivos. 
 
Profa. Dra. Anita Liberalesso Neri - FE/Unicamp 
anitalbn@uol.com.br 
 
Profa. Dra. Meire Cachioni - EACH/USP 
meirec@usp.br 
 

http://www.fcm.unicamp.br/
mailto:cavaglie@unicamp.br
mailto:flarbex@hotmail.com
mailto:licorona@unicamp.br
mailto:lumourao@unicamp.br
mailto:chaconm@unicamp.br
mailto:mariadio@uol.com.br
mailto:luzsousa@unicamp.br
mailto:monicaperracini@gmail.com
mailto:paulat@unicamp.br
mailto:anitalbn@uol.com.br
mailto:meirec@usp.br
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Profa. Dra. Monica Sanches Yassuda - EACH/USP 
yassuda@usp.br 
 
Profa. Dra. Olga Rodrigues de Moraes Von Simson - FE/Unicamp 
osimson@uol.com.br 
 
Profa. Dra. Samila Sathler Tavares Batistoni - EACH/USP (Lattes) 
samilabatistoni@usp.br 
___________________________________________________________________ 
Envelhecimento e doenças crônicas 
Investigação dos aspectos clínicos, epidemiológicos e biológicos das enfermidades e condições 
mórbidas, de caráter crônico mais prevalentes na população idosa. 
 
Prof. Dr. André Fattori - FCM/Unicamp 
afattori@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Arlete Maria Valente Coimbra - FCM/Unicamp 
acoimbra@unicamp.br 
 
Prof. Dr. Ibsen Bellini Coimbra - FCM/Unicamp 
coimbra@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Lucia Figueiredo Mourão 
lumourao@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Luciana Castilho de Figueiredo 
lufigue@unicamp.br 
 
Prof. Dr. Luiz Claudio Martins - HC/Unicamp 
luizpneu@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Mônica Jacques de Moraes 
mjmoraes@unicamp.br 
 
Profa. Dra. Priscila Maria Stolses Bergamo Francisco 
primaria@unicamp.br 
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ANEXO II 

 
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DIRETA NO DOUTORADO  

 
 

 

Nome do aluno:        

    

Orientador:      

 

Linha de Pesquisa: 

 

 

Relação dos artigos completos publicados pelo aluno, como 1º autor, em periódicos indexados de 

circulação internacional (*)  

Título Periódico Páginas  Ano 
Indexador 

(medline, sci,..) 

                                                   

                                                     

                                                     

                                                      

                                                      

                                                      

(*) Indexador mínimo = medline 
 
 
Data:  
 
 
 
 
___________________ 
Assinatura do orientador 
 

 

 

 

 

http://www.fcm.unicamp.br/
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ANEXO III 

 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES 

 

Candidato(a): _________________________________________________________ 

Orientador(a): _________________________________________________________ 

           Mestrado                        Doutorado                                  Doutorado Direto      

 

  Formulário de Inscrição 

  Carta de Aceite de Orientação 

 Diploma ou   Certificado de Conclusão do curso de graduação 

 Histórico Escolar de graduação 

  Histórico Escolar do Mestrado (para candidatos ao Doutorado) 

 Projeto de Pesquisa 

 Artigo de Mestrado (para candidatos ao Doutorado) 

 Currículo Lattes Comprovado 

  Termo de Informação e Responsabilidade sobre vacinas assinado 

 Carteira de Vacinação 

  Certificado Proficiência em inglês ou   Hist. Com Proficiência  
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ANEXO IV 
 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATORIA PARA AS PROVAS DE MESTRADO E DOUTORADO 

 

1) Tratado de Geriatria e Gerontologia, Elizabete Viana de Freitas e Ligia Py, 4ª. Edição, 

2016. 

1.1) Capítulo 1, Estudo da Velhice, Definição do Campo, e Termos Básicos. 

1.2) Capítulo 3, Teorias Psicológicas do Envelhecimento. 

1.3) Capítulo 5, Envelhecimento da População Brasileira. 

1.4) Capítulo 6, Epidemiologia do Envelhecimento no Brasil. 

1.5) Capítulo 7, Qualidade de Vida na Velhice. 

1.6) Capítulo 114, Promoção do Autocuidado na Velhice. 

1.7) Capítulo 118, Fragilidade e Envelhecimento 

2) Introdução A Bioestatística, Sonia Vieira, 5ª Ed. 2016. 
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ANEXO V 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA DA FACULDADE 
DE CIÊNCIAS MÉDICAS - UNICAMP -  INGRESSO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 

 
MODELO DE RECURSO 

 
 
 

Nome completo: 
Nº de inscrição: 
Número de documento: 
Nome do orientador: 
Endereço Completo: 
Telefone(s): 
E-mail: 
Questionamento: 
 
 
 
 
Embasamento: 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data: 
 
 
 
 
Assinatura: 
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ANEXO VI 
 
 
Etiqueta de identificação 

 
 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GERONTOLOGIA/FCM 
 
NOME COMPLETO: ____________________________________________________________ 
 
NOME DO ORIENTADOR: _______________________________________________________ 
 
NÍVEL: MESTRADO            DOUTORADO        DOUTORADO DIRETO      

 
 
 
 
O endereço para envio: 
 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 
Faculdade de Ciências Médicas – FCM 
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas – SP  
CEP. 13.083-887 
Aos cuidados de Juliana – Comissão de Pós-Graduação em Gerontologia. 
 
 
 

http://www.fcm.unicamp.br/

