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PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS MESTRADO PROFISSIONAL
EDITAL 01/2017
O Programa de Pós-Graduação do IC/FUC torna pública a abertura de inscrições para a
seleção de alunos regulares em nível de Mestrado Profissional em Processos de Pesquisa
e Inovação em Saúde.
Candidatos:
O Programa de Mestrado Profissional em Processos de Pesquisa e Inovação em Saúde
oferecerá vagas aos candidatos das áreas de Ciências da Saúde, Sociais, Humanas, Exatas,
Biológicas e da Computação atuantes e/ou interessados em atuar no desenvolvimento de
projetos científicos, tecnológicos e/ou de inovação na Área da Saúde. Propõe-se a formar
profissionais para atuar em desenvolver métodos de desenvolvimento de pesquisa.
Opções de formação:
O aluno ingresso no Mestrado Profissional em Processos de Pesquisa e Inovação em
Saúde poderá optar por realizar a formação convencional do curso, formada por 11 créditos
obrigatórios e 13 eletivos, ou por cursar uma das quatro ênfases específicas: Gestão em Saúde,
Pesquisa Clínica, Tecnologias em Cardiologia ou Nutrição Clínica: Ambulatorial e Hospitalar.
Se optar por uma das ênfases, o aluno deverá cursar os 11 créditos obrigatórios do curso e as
disciplinas eletivas serão pré-selecionadas e com conteúdo direcionados ao tópico da ênfase.
Veja mais informações no nosso website (http://www.ppgcardiologia.com.br/).
INSCRIÇÕES:
Período:

03/03/2017

a

27/03/2017,

através

do

site

http://perseus.cardiologia.org.br/Inscricao ou http://w2k8-ccv/Inscricao, das 09h às 12h e
das 14h às 17h na Secretaria do Programa de Pós-Graduação do IC/FUC, no Centro
Cultural Rubem Rodrigues, Av. Princesa Isabel, 370 – 3º andar - Santana - Fone: 3230.3600 Ramal 4124.
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As inscrições serão aceitas na secretaria somente até às 17hs do dia 27/03/2017 sendo
realizadas nos dias úteis, mediante a entrega da documentação abaixo:
1. Currículo Lattes: Formato padrão desenvolvido pelo CNPq para coleta de informações
curriculares de profissionais e pesquisadores da área de ciência e tecnologia; cadastrado no
CNPq, com cópia de publicações científicas de autoria do candidato. Atualizado até a data
limite da inscrição.
2. Carta de Interesse: apresentação do profissional candidato e justificativa do interesse pela
realização do Curso de Mestrado Profissional em Processos de Pesquisa e Inovação em
Saúde. O texto deve conter de 2.000 (dois mil) a 2.500 (dois mil e quinhentos caracteres)
caracteres, sem contar espaços e estar alinhado a uma das linhas de pesquisa do Programa
que são: (1) Metodologias e Processos de Pesquisa Aplicados; (2) Tecnologia e Inovação
em Saúde. Na presente carta, o aluno deve expressar seu interesse em cursar uma das
quatro ênfases disponibilizadas (Gestão em Saúde, Pesquisa Clínica, Tecnologias em
Cardiologia ou Nutrição Clínica: Ambulatorial e Hospitalar), se for o caso.
Observação: São características das linhas de pesquisa:
1. Metodologias e Processos de Pesquisa Aplicados: envolve estudos focados no

desenvolvimento, validação e aplicação de novas metodologias e processos de
pesquisa em estudos na área de saúde.
2. Tecnologia e Inovação em Saúde: envolve estudos focados no desenvolvimento,
avaliação e implementação de tecnologias e inovação na área da saúde.
Para efetuar inscrição junto à secretaria será necessária também a entrega de cópias dos
seguintes documentos:
• Comprovante de Residência Atualizado
•

Cópia do RG, CPF e Titulo de Eleitor

•

Diploma do Curso de Graduação autenticado em cartório

•

Duas fotos 3x4

•

Ficha de inscrição preenchida (modelo próprio disponível na secretaria ou através do site
http://www.cardiologia.org.br/pesquisa/formularios_e_modelos.aspx)
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(*)

Não serão devolvidos os documentos entregues referente a seleção dos candidatos.

(**) A falta de qualquer documento exigido neste edital de seleção implica no
indeferimento da inscrição e o não ressarcimento da taxa.
PROCESSO DE SELEÇÃO:
O processo de seleção compreenderá duas etapas, a saber:
1ª Etapa:
A primeira etapa do processo de seleção constará de avaliação do Currículo Lattes, Carta de
Interesse dos candidatos.
2ª Etapa:
Entrevista com a Comissão Coordenadora na qual o candidato poderá realizar uma
apresentação oral de 8 a 10 minutos com recursos visuais (PowerPoint).
A apresentação (escrita ou oral) deverá conter uma proposta de projeto que se encaixe em
uma das duas linhas de pesquisa do programa. O candidato deve utilizar uma linguagem
científica e a apresentação deve conter os seguintes tópicos: linhas de pesquisa escolhida, nome
da proposta de projeto (a qual deve se encaixar dentro da linha de pesquisa escolhida), breve
introdução contextualizando da proposta ressaltando a relevância e originalidade do tópico
escolhido, objetivo do estudo, resumo dos métodos, resultados esperados, impacto da proposta
para ciência e tecnologia na área da saúde.
DA SELEÇÃO:

Critérios de Avaliação:
1ª Etapa:
Histórico acadêmico e profissional, produções tecnológicas e de inovação, resumos, artigos
científicos, iniciação científica, coerência entre interesse do candidato e proposta do curso.
2ª Etapa:
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Apresentação, coerência, articulação e capacidade de expressão do candidato, relevância,
originalidade e impacto da proposta de projeto, coerência do mesmo com a linha de pesquisa
escolhida, créditos cursados como aluno especial, experiência profissional e didática,
dedicação ao PPG.
CRONOGRAMA:
Inscrições

De 03/03/2017 a 27/03/2017

1ª etapa Análise de Currículo Lattes, Carta de
De 28/03/2017 a 29/03/2017
Interesse
Dia 30/03/2017 e 31/03/2017
2ª etapa entrevista
Local: Centro Cultural Rubem Rodrigues
Divulgação do resultado final

Dia 03/04/2017

Início das aulas

Abril de 2017

Porto Alegre, 03 de março de 2016.

Comissão Coordenadora
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