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PROCESSO SELETIVO 2020 - CHAMADA ESPECIAL C
SURTOS, ENDEMIAS, EPIDEMIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

 

Onde se lê: 

INSCRIÇÃO 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO De 18 de agosto a 
site www.dac.unicamp.br e clicar 
graduação" e "Inscreva-se Aqui" e preencher todos os campos e seguir as instruções da página 
que estará disponível somente no período de inscrição. Após informar corretamente seus 
dados, será gerado um formulário de inscrição em PDF, que deverá ser impresso e assinado 
pelo candidato e submetido juntamente com os demais documentos para inscrição. Os 
documentos deverão ser encaminhados para o e
em PDF, devendo o nome do arquivo ser o nome do aluno. A data limite para o envio é dia 
de setembro de 2020.  

 
Leia-se: 

 INSCRIÇÃO 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO De 18 de agosto a 
site www.dac.unicamp.br e clicar sequencialmente nos ícones "Estude na Unicamp", "Pós
graduação" e "Inscreva-se Aqui" e preencher todos os campos e seguir as instruções da página 
que estará disponível somente no período de inscrição. Após informar corretamente seus dados, 
será gerado um formulário de inscrição em PDF, que deverá ser impresso e assinado pelo 
candidato e submetido juntamente com os demais documentos para inscrição. Os documentos 
deverão ser encaminhados para o e
devendo o nome do arquivo ser o nome do aluno. A data limite para o envio é dia 
setembro de 2020. 
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GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA - ERRATA DO EDITAL  

PERÍODO DE INSCRIÇÃO De 18 de agosto a 11 de setembro, os interessados deverão acessar o 
site www.dac.unicamp.br e clicar sequencialmente nos ícones "Estude na Unicamp", "Pós

se Aqui" e preencher todos os campos e seguir as instruções da página 
que estará disponível somente no período de inscrição. Após informar corretamente seus 

rmulário de inscrição em PDF, que deverá ser impresso e assinado 
pelo candidato e submetido juntamente com os demais documentos para inscrição. Os 
documentos deverão ser encaminhados para o e-mail: dscfcm@unicamp.br em arquivo único 

do arquivo ser o nome do aluno. A data limite para o envio é dia 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO De 18 de agosto a 21 de setembro, os interessados deverão acessar o 
clicar sequencialmente nos ícones "Estude na Unicamp", "Pós

se Aqui" e preencher todos os campos e seguir as instruções da página 
que estará disponível somente no período de inscrição. Após informar corretamente seus dados, 

o um formulário de inscrição em PDF, que deverá ser impresso e assinado pelo 
candidato e submetido juntamente com os demais documentos para inscrição. Os documentos 
deverão ser encaminhados para o e-mail: dscfcm@unicamp.br em arquivo único em PDF, 

o nome do arquivo ser o nome do aluno. A data limite para o envio é dia 
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PREVENÇÃO E COMBATE A 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 

 

, os interessados deverão acessar o 
sequencialmente nos ícones "Estude na Unicamp", "Pós-

se Aqui" e preencher todos os campos e seguir as instruções da página 
que estará disponível somente no período de inscrição. Após informar corretamente seus 

rmulário de inscrição em PDF, que deverá ser impresso e assinado 
pelo candidato e submetido juntamente com os demais documentos para inscrição. Os 

mail: dscfcm@unicamp.br em arquivo único 
do arquivo ser o nome do aluno. A data limite para o envio é dia 11 

, os interessados deverão acessar o 
clicar sequencialmente nos ícones "Estude na Unicamp", "Pós-

se Aqui" e preencher todos os campos e seguir as instruções da página 
que estará disponível somente no período de inscrição. Após informar corretamente seus dados, 

o um formulário de inscrição em PDF, que deverá ser impresso e assinado pelo 
candidato e submetido juntamente com os demais documentos para inscrição. Os documentos 

mail: dscfcm@unicamp.br em arquivo único em PDF, 
o nome do arquivo ser o nome do aluno. A data limite para o envio é dia 21 de 
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Onde se lê: 

PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir:

 • ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE 
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). 

• ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÕES 

  ENTREVISTA ON LINE – Será analisado o conhecimento do candidato sobre o projeto de 
pesquisa, suas habilidades para participação e sua disponibilidade para realizá
para cursar as disciplinas obrigatórias no período de integ
setembro de 2020. 

Leia-se: 

PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir: 

• ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE 
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).

• ANÁLISE DA CARTA DE INTENÇÕES 

 ENTREVISTA ON LINE – Será analisado o conhecimento do candidato sobre o projeto de 
pesquisa, suas habilidades para participação e sua disponibilidade para realizá
para cursar as disciplinas obrigatórias no período de integ
setembro de 2020. 
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O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir: 

• ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE – Será analisado o Curriculum Vitae do candidat
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).  

RTA DE INTENÇÕES – 

Será analisado o conhecimento do candidato sobre o projeto de 
pesquisa, suas habilidades para participação e sua disponibilidade para realizá
para cursar as disciplinas obrigatórias no período de integralização do curso. Data

O processo seletivo constará das etapas descritas a seguir:  

• ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE – Será analisado o Curriculum Vitae do candidat
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). 

RTA DE INTENÇÕES –  

Será analisado o conhecimento do candidato sobre o projeto de 
pesquisa, suas habilidades para participação e sua disponibilidade para realizá
para cursar as disciplinas obrigatórias no período de integralização do curso. Data
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Será analisado o 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 

Será analisado o conhecimento do candidato sobre o projeto de 
pesquisa, suas habilidades para participação e sua disponibilidade para realizá-lo, bem como 

ralização do curso. Data: 14 de 

Será analisado o 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 

Será analisado o conhecimento do candidato sobre o projeto de 
pesquisa, suas habilidades para participação e sua disponibilidade para realizá-lo, bem como 

ralização do curso. Data: 23 de 
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Onde se lê: 

A resposta do recurso interposto será publicada na página do curso, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data de interposição do recurso.

• A divulgação preliminar dos aprovados será na página do 

  A divulgação final dos aprovados (após período de recursos) será na página do curso em 
de setembro de 2020  

 

Leia-se: 

A resposta do recurso interposto será publicada na página do curso, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data de interposição do recurso.

• A divulgação preliminar dos aprovados será na página do 

  A divulgação final dos aprovados (após período de recursos) será na página do curso em 
de setembro de 2020  

 

Onde se lê: 

IV. CALENDÁRIO  

• Inscrição: 18 de agosto a 11 de setembro de 2020

• Entrevista: 14 de setembro de 2020

• Resultado Preliminar: 15 de setembro de 2020

Resultado Final: 18 de setembro de 2020
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A resposta do recurso interposto será publicada na página do curso, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data de interposição do recurso. 

• A divulgação preliminar dos aprovados será na página do curso em 15 de setembro de 2020

A divulgação final dos aprovados (após período de recursos) será na página do curso em 

A resposta do recurso interposto será publicada na página do curso, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contados da data de interposição do recurso. 

• A divulgação preliminar dos aprovados será na página do curso em 24 de setembro de 2020

A divulgação final dos aprovados (após período de recursos) será na página do curso em 

de agosto a 11 de setembro de 2020  

de setembro de 2020 

de setembro de 2020 

8 de setembro de 2020  

Faculdade de Ciência Médicas  
graduação em Saúde Coletiva 

ERRATA DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  
CHAMADA ESPECIAL COVID 19 –  

PREVENÇÃO E COMBATE A SURTOS, ENDEMIAS, EPIDEMIAS 

DA FCM/UNICAMP 

A resposta do recurso interposto será publicada na página do curso, no prazo de 2 (dois) dias 

15 de setembro de 2020 

A divulgação final dos aprovados (após período de recursos) será na página do curso em 18 

A resposta do recurso interposto será publicada na página do curso, no prazo de 2 (dois) dias 

de setembro de 2020 

A divulgação final dos aprovados (após período de recursos) será na página do curso em 28 
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Leia-se: 

IV. CALENDÁRIO  

• Inscrição: 18 de agosto a 21

• Entrevista: 23 de setembro de 2020

• Resultado Preliminar: 24 de setembro de 2020

Resultado Final: 28 de setembro de 2020
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1 de setembro de 2020  

de setembro de 2020 

de setembro de 2020 

8 de setembro de 2020  
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