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PROCESSO SELETIVO – 2º SEMESTRE/2019 
Aprovação: Parecer 031/2019 CPG/FCM  

O Programa de Pós-Graduação em Genética Humana – FCM/UNICAMP abrirá inscrições 

para o curso de Mestrado Profissional para ingresso no segundo semestre de 2019. 

I - LINHA DE PESQUISA NAS QUAIS OS PROJETOS DEVERÃO ESTAR INCLUÍDOS 

• Genética Clínica: área de Aconselhamento Genético e área de Genética Médica e Práticas em 

Saúde 

• Genética Humana: área de Aconselhamento Genético e área de Genética Médica e Práticas 

em Saúde 

II - PÚBLICO ALVO 

Profissionais graduados, em nível superior, médicos e não-médicos com formação na 

área da saúde e afins (biólogos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, 

fisioterapeutas, etc.) para a área de Genética Médica e Práticas em Saúde. Para a área de 

Aconselhamento Genético, serão aceitos médicos cursando residência em Genética Médica. 

III - ORIENTADORES QUE PODERÃO INDICAR CANDIDATOS PARA ESTE PROCESSO SELETIVO 

Andréa Trevas Maciel Guerra                                  
Antonia Paula Marques de Faria                               
Carlos Eduardo Steiner                                       
Carmen Silvia Bertuzzo                                       
Cláudia Vianna Maurer Morelli                                
Denise Pontes Cavalcante 
Fernando Augusto de Lima Marson                              
Íscia Teresinha Lopes Cendes                                 
Luís Alberto Magna                                           
Társis Antônio Paiva Vieira 
Vera Lúcia Gil da Silva Lopes     
                            

IV - INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

  Informamos ao aluno que ingressa no Mestrado Profissional em Genética Humana sob 

a orientação de um determinado professor, deve finalizar o curso sob a mesma orientação. 

Mudanças de orientação serão avaliadas pelo programa e só serão aceitas, se aprovadas pela 

Comissão do Programa de Pós-Graduação em Genética Humana (CPG_MPGH), após análise da 

justificativa do aluno e /ou orientador. 

 Só serão recebidas solicitações de alunos de orientadores que foram credenciados no 

programa em 2019. Situações excepcionais estão previstas e serão aceitas, desde que 

justificadas por escrito pelo orientador do aluno e após aprovação pela CPG-MPGH. 

V - VAGAS 

 Serão oferecidas 03 vagas na área de concentração de Aconselhamento Genético. 
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VI – INSCRIÇÃO 

Para a inscrição os interessados deverão acessar o site http://www.dac.unicamp.br/portal/  

clicar sequencialmente nos ícones "Estude na Unicamp", "Pós-Graduação" e "SIGA" (Ingresso na 
Pós-Graduação), e seguir as páginas do programa no período de 27 de maio a 10 de junho de 
2019. 
Os documentos deverão ser encaminhados pelos Correios (via sedex) ou entregues 
pessoalmente no atendimento da CPG, em ambos os casos em envelope fechado e identificado. 
A data limite para envio da documentação será de 11 de junho de 2019. 
Para entrega pessoalmente, o candidato deverá providenciar envelope fechado com 

identificação do Programa Mestrado Profissional em Genética Humana e nome do candidato no 

período de 27 de maio a 11 de junho de 2019 respeitando o horário de funcionamento da 

secretaria: das 9h às 17h – os documentos não serão conferidos na hora da entrega e caso o 

envelope não possua identificação, será descartado. 

A documentação incompleta implicará automaticamente em recusa da inscrição, sem direito 

a recurso. 

ENDEREÇO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS 

Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP 
Comissão de Pós-Graduação em Genética Humana 
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Distrito de Barão Geraldo – Campinas/SP 
CEP: 13.083.887 
Aos cuidados de Daniela Rufino 
 

VII - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 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; 

 Check list disponível no ANEXO II deste Edital; 

 Formulário de carta de aceite do futuro orientador (formulário disponível na página do 
programa); 

 01 cópia simples do diploma do Curso de Graduação registrado no MEC (frente e verso) – só 
serão aceitos diplomas devidamente registrados e com validade nacional; 

 01 cópia simples do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

 01 cópia do resumo do projeto de pesquisa, vinculado a uma das Linhas de Pesquisa do 
Programa, contendo: título, resumo com até 250 palavras e palavras chaves; 

 01 cópia simples do comprovante de Proficiência em Língua Inglesa: Serão aceitos 
certificados do TEAP (Test of English for Academic Purposes), com escore mínimo de 7,0; ou 
TOEFL, escore mínimo 550; ou IELTS, escore mínimo 5,0; ou CEL, escore mínimo de 7,0; 

 01 cópia simples do Curriculum Vitae do candidato, (modelo CNPq/ Plataforma Lattes  
http://lattes.cnpq.br); não serão aceitos outros tipos de Curriculum Vitae; 

 01 cópia do RG; serão aceitos outros documentos que substituam o RG desde que contenham 
o número do RG com dígito, data de emissão do RG, órgão emissor e estado emissor; 

http://www.dac.unicamp.br/portal/
https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao
https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/pos-graduacao
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 01 cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso conste o número do CPF no RG, 
não é necessário apresentar cópia do documento; 

 01 cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 01 cópia do Termo de Informação e Responsabilidade sobre vacinas devidamente assinado 
pelo(a) candidato(a) - (disponível na página do Programa); 

 01 cópia simples da carteira de vacinação – se o candidato não possuir os documentos, 
providenciar uma carta justificando a ausência; 

VIII– PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo constará de uma prova escrita descrita a seguir: 

PROVA ESCRITA:  

Data prova escrita: 17 de junho de 2019 das 13:30h às 16:30h 

Local: Sala de Reuniões do Departamento de Genética Médica e Medicina Genômica/FCM 

Nota mínima para aprovação: 5,0 

Divulgação do resultado: 01 de julho de 2019 

 

BIBLIOGRAFIA 

Livros Base: 

1) Genética Médica- 5th Edition- Authors: Lynn B. Jorde, John C. CAREY Michael J BAMSHAD. 

Elsevier Editora Ltda. 2017 

2) Genética Médica - 8th Edicão. Thompson & Thompson  AutoresRoderick R. McInnes, 

Huntington F Willard, Robert Nussbaum.Elsevier Editora Ltda. 2016. 

 IX- RECURSO 

PROVA ESCRITA 

 O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 

divulgação ou do fato que lhe deu origem; 

 Não serão aceitos recursos interpostos entregues fora dos prazos estipulados neste 

Edital; 

 O recurso deverá ser devidamente fundamentado e contendo: 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 III e deverá ser enviado para o e-mail mpgh@fcm.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 de Segunda-feira a Sexta-feira. 

 A resposta do recurso interposto será publicada no site 

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-genetica-humana no prazo de 2 

(dois) dias úteis, contados da data de interposição do recurso; 

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao-em-genetica-humana
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 No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 

eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 

nota/classificação superior ou inferior ou ainda ocorrer a desclassificação do candidato 

que não obtiver nota mínima exigida para aprovação para a quarta etapa; 

 Se, da avaliação de recurso, resultar em anulação de questão, a pontuação 

correspondente será creditada a todos os candidatos presentes na prova, 

independentemente de terem recorrido; 

 Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste 

Edital; 

 Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso 

e do resultado definitivo da prova; 

 Não haverá, em hipótese alguma, vistas das provas. 

X – BOLSAS 

O curso não terá a concessão de bolsas institucionais (CAPES e CNPq). 

XI – CALENDÁRIO 

Inscrição: no site da DAC: 27 de maio a 10 de junho de 2019, no site da DAC. 
Prova Escrita: 17 de junho de 2019 
Resultado Final: 01 de julho de 2019 
Efetivação de matrícula: 10 a 11 de julho de 2019 
Matricula on-line em disciplinas pelo sistema da DAC: 10 a 12 de julho de 2019 
 

Os resultados não serão informados por telefone. 

ATENÇÃO: Os documentos dos alunos reprovados estarão disponíveis na Secretaria de Pós-

Graduação até 30 dias após a divulgação do resultado. Após esse período toda a documentação 

será descartada. 

Para efetivação de matrícula, o candidato deverá aguardar o e-mail do Programa com os 

horários e local. 

Casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão do Programa. 

OBSERVAÇÕES FUNDAMENTAIS 

Cabe ao aluno manter seus endereços eletrônicos atualizados junto a Diretoria Acadêmica 

(DAC), pois os contatos serão realizados por e-mails entre a secretaria e os pós-graduandos. 
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ANEXO I 

Etiqueta de identificação 

 

 

  

 
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Genética Humana 
 
 
Nome Completo: ______________________________________________________ 
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ANEXO II 

PROCESSO SELETIVO 2019 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES   

 

Candidato(a): _________________________________________________________ 

 

  Ficha de Inscrição  

 Carta de aceite de orientação 

 Diploma    Certificado de Conclusão do curso de graduação 

    Histórico escolar de graduação 

    Resumo Projeto de Pesquisa 

  Certificado de Proficiência em Inglês 

  Currículo Lattes 

 RG      CPF  

  Certidão de Nascimento ou   Casamento  

 Termo de Informação e Responsabilidade sobre vacinas assinado 

 Carteira de Vacinação 
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ANEXO III 

MODELO DE RECURSO 

 

Nome completo:  

Nº de inscrição:  

Número de documento:  

Nome do orientador:  

Endereço completo:  

Telefones:  

E-mail:  

Questionamento: 

 

 

Embasamento:  

 

Local e data:  

Assinatura: 


