
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da 

Saúde (PPGICS) do Instituto Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), informa a abertura de inscrições para o processo seletivo dos candidatos ao 

Curso de Mestrado Acadêmico, no período de 01 de outubro a 08 de novembro de 2019.  

O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de 

Ensino do PPGICS da UNIFESP, campus Baixada Santista. 

 

I- OBJETIVO 

O PPGICS destina-se à titulação e capacitação de docentes e pesquisadores nas 

diversas áreas do conhecimento abrangidas pelas Ciências da Saúde. 

 

II- DO NÚMERO E RESERVA DE VAGAS 

Serão oferecidas 88 vagas. 

Sendo que 10% das vagas serão reservadas a candidatas/os autodeclaradas/os 

negras/os ou indígenas que atingirem a nota mínima em todas as fases do processo 

seletivo. Serão consideradas/os negras/os e indígenas candidatas/os autodeclaradas/os e 

socialmente reconhecidas/os (modelo ANEXO I). 

Caso não haja candidatas/os na condição de reserva, as vagas serão preenchidas 

pelas/os demais candidatas/os aprovadas/os no processo seletivo, respeitando- se a ordem 

de classificação. 

O Programa se reserva ao direito de não preencher o total de vagas oferecidas. 

 

III- DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições deverão ser efetuadas por meio de formulário eletrônico obtido no 

site do PPGICS (https://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-alunos-ppgics), no 

período de 01 de outubro a 08 de novembro de 2019 (até as 23h59).  



A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegado 

desconhecimento. 

Os documentos elencados abaixo são necessários para a efetivação da inscrição e 

devem ser anexados ao formulário eletrônico de forma digitalizada, nos formatos pdf 

(todos os documentos, exceto a foto 3x4 que pode ser anexada no formato JPEG/JPG, 

XPM, GIF ou PNG). 

- RG (frente e verso); 

- CPF (frente e verso); 

- Diploma da graduação (frente e carimbo de reconhecimento do MEC); 

- Histórico da graduação; 

- Foto 3x4; 

- Curriculum Lattes; 

- Carta de aceite de orientação (modelo ANEXO II); 

- Projeto de pesquisa estruturado, o qual deve ser apresentado de maneira clara e 

resumida, ocupando no mínimo 10 e no máximo 20 páginas em folha A4, fonte Times 

New Roman, Tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, margem de 2,5 cm de cada lado. Deve 

compreender: Resumo (máximo 20 linhas); Introdução e justificativa, com síntese da 

bibliografia fundamental; Objetivos; Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

Material e métodos; Forma de análise dos resultados; Referências. 

- Formulário de Autodeclaração voluntária e opcional (ANEXO I) para candidatos 

que desejem pleitear a reserva de 10% de vagas para candidatos auto-declarados negros 

e/ou indígena. 

 

A falta de qualquer um desses documentos, com exceção do formulário de 

autodeclaração voluntária, implicará no indeferimento da inscrição. Caso o candidato não 

tenha em mãos o diploma de graduação, será necessário o envio de uma declaração da 

universidade informando a previsão de conclusão do curso de graduação ou o protocolo de 

solicitação do diploma. 

 

IV- DA SELEÇÃO E CRONOGRAMA DE ETAPAS 

O processo seletivo será realizado entre os dias 18 e 29 de novembro de 2019 e será 

composto pelas seguintes etapas: 

 



ETAPA 1- Eliminatória 

A etapa 1 do processo seletivo será realizada no dia 18 de novembro de 2019, nas 

dependências da UNIFESP campus Baixada Santista (unidade da UNIFESP e sala serão 

divulgados no dia 14 de novembro no site do PPGICS), com início às 13h30min e término 

às 17h30min. Essa etapa será composta pelas provas de conhecimentos gerais e de língua 

inglesa e terá caráter eliminatório. 

 

- Prova de Conhecimentos Gerais  

Será composta por questões dissertativas com caráter interpretativo a respeito de 

um texto científico. Nenhuma bibliografia será solicitada para a realização da mesma.  

Para ser aprovado para a próxima etapa, o candidato deverá tirar nota igual ou 

superior a 7,0. 

 

- Prova de Língua Inglesa  

 Essa prova constará de um texto em língua inglesa e questões dissertativas em 

língua portuguesa. As respostas deverão ser realizadas em língua portuguesa. 

Para ser aprovado para a próxima etapa, o candidato deverá tirar nota igual ou 

superior a 5,0. 

 

ETAPA 2- Classificatória 

 Os candidatos aprovados na Etapa 1 passarão para a Etapa 2, a qual será composta 

por duas partes e será realizada entre os dias 25 e 29 de novembro de 2019. A parte 1 será 

realizada pelos docentes orientadores do programa, sem a presença do candidato e será 

composta pela análise do projeto de pesquisa. A parte 2 será realizada por meio de 

entrevista estruturada e análise do Curriculum Lattes dos candidatos. A data, horário e 

local das entrevistas serão informados no site do PPGICS no dia 22 de novembro. Essa 

etapa terá caráter classificatório. 

 

- Análise do Projeto de Pesquisa  

O projeto de pesquisa será avaliado com ênfase na padronização indicada no 

presente edital, bem como conteúdo científico. Será utilizada a tabela apresentada no 

ANEXO III como base para pontuação dos projetos. 

 

 



- Entrevista estruturada e Análise do Curriculum Lattes 

A entrevista e análise do Curriculum Lattes serão realizadas de forma 

individualizada, onde cada candidato será entrevistado por uma comissão. Essa comissão 

seguirá um roteiro estruturado previamente definido, com perguntas e pontuações pré-

estabelecidas, as quais comporão a nota da entrevista. O Curriculum Lattes dos candidatos 

será avaliado com ênfase em atividades acadêmicas, profissionais e científicas. Será 

utilizada a tabela apresentada no ANEXO IV como base para pontuação dos candidatos. 

Importante, todas as atividades devem estar inseridas no Curriculum Lattes do candidato, 

caso contrário não serão pontuadas. 

Portanto, a etapa 2 será composta por três notas (1. Projeto de Pesquisa, 2. 

Entrevista, 3. Curriculum Lattes). 

 

V- DOS RESULTADOS 

O resultado da etapa 1, bem como a data, horário e local da etapa 2 serão 

divulgados às 18h do dia 22 de novembro de 2019, no site do programa de pós-graduação 

no endereço eletrônico (https://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-alunos-ppgics). 

O resultado final com a classificação geral dos candidatos será divulgado às 18h do 

dia 03 de dezembro de 2019, no site do programa de pós-graduação no endereço eletrônico 

(http://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-alunos-ppgics).  

Para classificação dos candidatos será realizada a média das notas obtidas na Prova 

de Conhecimentos Gerais, no Projeto de Pesquisa, na Entrevista e no Curriculum Lattes. 

 

VI- DOS RECURSOS 

 Eventuais recursos deverão ser protocolados por via eletrônica através do e-mail: 

cppgbs.recursos@unifesp.br em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após o horário de 

publicação do resultado da Etapa 1 ou do resultado final da seleção. Não serão aceitas 

outras formas de apresentação de recursos. 

 

VII- DAS MATRÍCULAS 

Os candidatos deverão atender as disposições da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa da UNIFESP e do PPGICS. 

É importante destacar que a matrícula será realizada somente com a apresentação 

de cópia do diploma de graduação do candidato, ou declaração da universidade que o 

referido aluno já colou grau. 

http://www.unifesp.br/campus/san7/ingresso-de-alunos-ppgics


VIII- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Casos omissos neste Edital serão submetidos à avaliação da Comissão de Curso do 

PPGICS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO VOLUNTÁRIA E OPCIONAL 

 

 

Eu,_____________________________________________________________________, 

RG ______________________________, CPF ________________________________, 

ciente e de acordo com as regras estabelecidas consoante as normas do edital do Processo 

Seletivo para o Programa de mestrado Interdisciplinar em Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, declaro-me:  

 

 

(  ) negro socialmente reconhecido 

(  ) indígena socialmente reconhecido 

 

 

 

Nestes Termos, solicito deferimento, 

 

 

 

Santos, _______ de _________________ de 2019. 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

 

 

À Coordenação de Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde 

 

 

Assunto: Aceite de orientação 

 

 

Venho, por meio desta, afirmar que aceito orientar o(a) candidato(a) 

_______________________________________________________________________, 

caso este venha a ser aprovado no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof(a). Dr(a). ______________________________________________ 

(Nome do orientador) 

Docente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde 

Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 A análise do projeto de pesquisa do candidato será realizada conforme a tabela 

apresentada abaixo. 

 

QUESITO PESO NOTA 

Forma (capa, formatação, ortografia e gramática) 

Seguiu padronização indicada no Edital de Seleção 

1,0  

Delimitação do tema e objeto de estudo/problema 

de pesquisa 

2,0  

Justificativa fundamentada em referenciais 

científicos 

1,5  

Métodos - desenho metodológico coerente com os 

objetivos propostos, critérios de seleção da 

população e amostra do estudo, indicação dos 

procedimentos e instrumentos de coleta e análise de 

dados, aspectos éticos 

2,5  

Cronograma 1,0  

Clareza e coesão textual 1,0  

Pertinência do tema para o Programa 

Interdisciplinar 

1,0  

NOTA FINAL (0 a 10,0)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

ANÁLISE DO CURRICULUM LATTES 

 

A análise do Curriculum Lattes dos candidatos será realizada conforme a tabela 

apresentada abaixo. 

 

QUESITO PESO NOTA 

Iniciação científica 2,5   

Experiência didática ou palestra  1  

Trabalho apresentado em congresso  2   

Participação em congresso  1   

Experiência profissional incluindo 

especializações e residências  

1,5   

Monitoria, intercâmbio, pet, 

treinamento técnico  

1   

Extensão ou Experiência 

comprovada 

1  

Artigos ou capítulos de livros Bônus de 2 pontos  

NOTA FINAL (0 a 10,0)  

 


