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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS - PPGCM 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE  MESTRADO E DE 
DOUTORADO/2019 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas (PPGCM) da 
Universidade  Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a 
abertura de inscrições para o processo de seleção dos candidatos aos Cursos de 
Mestrado e de Doutorado em Ciências Médicas, para o período letivo que terá início 
em março de 2019, nas Áreas de Conhecimento de Investigação Clínica e 
Investigação Biomédica, nas linhas de pesquisa abaixo relacionadas: 

 

LINHAS DE PESQUISA 
 

1-  Doenças do adulto: investigação de aspectos clínicos e epidemiológicos 
 
2-  Saúde materno-infantil: investigação da promoção da saúde e prevenção dos  
seus agravos 
 
3-  Educação e informação em saúde 
 
4-  Modelos experimentais em procedimentos cirúrgicos 
 
5-  Mecanismos celulares e moleculares envolvidos na patogênese e resposta  
terapêutica das doenças crônicas 
 
6-  Mecanismos celulares e moleculares envolvidos na patogênese e resposta  
terapêutica da inflamação das vias aéreas 
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Público alvo: 

Poderão candidatar-se aos cursos de Mestrado e de Doutorado do PPGCM 
profissionais da área de Ciências da Saúde graduados em Biologia, Biomedicina, 
Educação  Física, Enfermagem,  Farmácia,  Fisioterapia,  Fonoaudiologia,  Medicina,  
Nutrição ou Psicologia. 

 

I – VAGAS  

Para o Mestrado serão oferecidas até 29 (vinte e cinco) vagas, destinadas para 
portadores de diploma de graduação de duração plena, outorgados por Instituição 
de Ensino Superior (IES) e reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE);  

Para o Doutorado  serão oferecidas até 16 (dezesseis) vagas para portadores de 
diplomas de Mestre, com curso realizado em instituição reconhecida pela CAPES ou 
que tenham diploma reconhecido/revalidado (com validade para todo o Território 
Nacional);  

Cada orientador disponibilizará o número máximo de vagas conforme tabela abaixo: 

DOCENTE Mestrado Doutorado 
ALEXANDRE SHERLLEY CASIMIRO ONOFRE 3 2 
CARLOS RODRIGO ZARATE BLADES 2 0 
ELEONORA D’ORSI 1 1 
EMIL KUPEK 1 2 
EMILIO PIZZICHINI 1 1 
FABRÍCIO DE SOUZA NEVES 2 0 
KÁTIA LIN 2 2 
LEONARDO DE LUCCA SCHIAVON 1 2 
MARCELO LIBÓRIO SCHWARZBOLD 3 0 
MARCIA MARGARET MENEZES PIZZICHINI 2 2 
MARIA MARLENE DE SOUZA PIRES 2 0 
ROSEMERI MAURICI DA SILVA 4 4 
SUELY GROSSEMAN 2 0 
TANIA SILVIA FRÖDE 3 0 
TOTAL 29 16 
 

 

 

II – CRONOGRAMA  

 

 



	   3	  

2.1. Inscrições  

As inscrições serão realizadas no período de 01 a 19 de outubro de 2018, de  
segunda à sexta-feira, das 08h  as 12h. 

Local:  Secretaria do PPGCM 

Endereço:  

Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, térreo. 

R. Profa. Maria Flora Pausewang, s/n – Campus Universitário - Trindade, 

Florianópolis - SC, 88036-800 

Telefone : 3721-9150,  

E-mail: ppgcm@contato.ufsc.br 

 

2.2. Homologação da inscrição 

A entrega de todos os documentos solicitados no Edital é requisito essencial para 
homologação da inscrição, cujo resultado será divulgado na Secretaria do PPGCM, 
no dia 23 de outubro de 2018, a partir das 14 horas. 

 

2.3. Processo de Seleção 

a) Prova escrita:  será realizada no dia 29 de outubro de 2018 das 8h às 12h nas 
dependências do PPCGM. 

b) Divulgação dos da prova escrita com as respectivas datas e horários da prova oral 
será disponibilizada no dia 05 de novembro de 2018, a partir das 14 horas na 
Secretaria do PPGCM. 

c) Recebimento de recursos relativos à prova escrita: de 05 a 08 de novembro de 
2018 (até as 14h). 

d) Resultado final da prova escrita após julgamento dos recursos: 09 de novembro,  
a partir das 14h na Secretaria do PPGCM. 

e) O resultado da análise do curriculum vitae  dos candidatos aprovados na prova 
escrita será divulgado no dia 12/11/2018 até às 14 horas. 

f) Os recursos em relação à pontuação do curriculum vitae  serão recebidos pela 
secretaria do PPGCM até às 14 horas do dia 15/11/2018. 

g) O resultados definitivos da pontuação do curriculum vitae, após o julgamento dos 
recursos serão divulgados no dia 16/11/2018 até às 14 horas. 
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e) Prova oral: será realizada apenas para os candidatos aprovados na prova escrita, 
no período de 19 a 23 de novembro de 2018, a partir das 08:00 horas, segundo 
cronograma publicado pela Secretaria do PPGCM. As provas orais ocorrerão nas 
dependência do PPGCM.  

 

 

OBSERVAÇÃO: 

A prova oral de candidatos ao curso de Doutorado incluirá a apresentação oral e 
defesa oral do respectivo projeto de pesquisa. 

f) Divulgação dos resultados da prova oral:  27 de novembro de 2018 a partir das 
14h na Secretaria do PPGCM. 

g) Recursos relativos à prova oral serão recebidos de 27 a 30 de novembro de 2018 
até as 12h. 

h) Divulgação do resultado final das provas, após julgamento dos recursos: 
5/12/2018 a partir das 14 horas na Secretaria do PPGM 

 

 

III. DOCUMENTOS EXIGIDOS  

3.1 Para inscrição candidatos ao curso de Mestrado:  

Os candidatos ao mestrado em Ciências Médicas deverão apresentar os seguintes 
documentos:  

a) Cópia de documentos pessoais (carteira de identidade atualizada ou certidão de 
nascimento (solteiros) ou de casamento atualizada (casados), CPF e título de 
eleitor);  

b) Uma fotografia 3X4 recente;  

c) Requerimento de inscrição (disponível na Secretaria do PPGCM e no website 
www.ppgcm.ufsc.br) devidamente preenchido;  

d) Curriculum vitae com cópias dos respectivos comprovantes e com a tabela 
resumo do número de comprovantes, preenchida pelo candidato (ANEXO 1). 
Documentos originais poderão ser solicitados durante a arguição do currículo, que 
ocorrerá durante a prova oral (modelo Lattes  -  http://lattes.cnpq.br)  -  (a produção 
não comprovada não será pontuada);  
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e) Comprovante de conclusão de curso superior de duração plena, reconhecido pelo 
Conselho Nacional de Educação. 

e.1) Candidatos cujos diplomas ainda não tenham sido expedidos até o ato da 
inscrição, deverão apresentar declaração  de conclusão de curso  indicando a data 
de conclusão e da colação de grau;  

e.2) Candidatos que estiverem cursando o último semestre de curso de graduação, 
deverão entregar uma declaração de formando, assinada pelo coordenador de seu  
curso;  

e.3) Em caso de candidato estrangeiro, o diploma deverá estar chancelado pela 
repartição consular brasileira no país de origem;  

f) Cópia do Histórico Escolar do curso superior;  

f.1) Cópia do Histórico Escolar do curso superior, com os registros até o semestre 
em questão, para os candidatos que estejam na condição expressa no item e.2;  

f.2) Cópia do Histórico Escolar do curso superior, chancelado pela repartição 
consular brasileira no país de origem, para os candidatos que estejam na condição 
expressa no item e.3;  

g) Carta de aceitação de orientação de um docente do PPGCM (disponível na 
Secretaria e no site www.ppgcm/ufsc.br do PPGCM)  indicando sua disponibilidade 
em atuar como orientador do candidato em projeto de pesquisa, o título provisório e 
uma descrição sumária do estudo a ser desenvolvido.  

3.2. Para inscrição de candidatos ao curso de Doutorado: 

Os candidatos ao curso de doutorado do PPGCM deverão apresentar os seguintes 
documentos:  

a) Cópia de documentos pessoais (carteira de identidade atualizada ou certidão de 
nascimento (solteiros) ou de casamento atualizada (casados), CPF e título de 
eleitor);  

b) Uma fotografia 3x4 recente;  

c) Requerimento de inscrição (disponível na Secretaria e no site www.ppgcm/ufsc.br 
do PPGCM) devidamente preenchido;  

d) Curriculum vitae com cópias dos respectivos comprovantes e com a tabela 
resumo do número de comprovantes, preenchida pelo candidato (ANEXO 1). 
Documentos originais poderão ser solicitados durante a arguição do currículo, que 
ocorrerá durante a prova oral (modelo Lattes  -  http://lattes.cnpq.br)  -  (a produção 
não comprovada não será pontuada) 
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e) Comprovante de conclusão de curso superior de duração plena, reconhecido pelo 
Conselho Nacional de Educação; 

f) Cópia autenticada do diploma de mestrado de curso reconhecido pela CAPES. 

f.1) Candidatos que tenham concluído cursos de mestrado cujos diplomas ainda não 
tenham sido expedidos até o ato da inscrição, deverão apresentar declaração de 
conclusão assinada pelo coordenador do respectivo programa. 

 f.2) Candidatos que ainda estiverem cursando o Mestrado poderão inscrever-se 
para a prova de seleção para o curso de Doutorado do PPGCM desde que 
cumpridos os dois quesitos: (a) completem 12 meses de curso de mestrado em data 
anterior à data limite para matrícula no período letivo 2019-1 no PPGCM e (b) 
tenham previsão de conclusão do curso de mestrado em data anterior à data limite 
para matrícula no PPGCM. Os candidatos nesta condição deverão apresentar 
declaração assinada pelo orientador e pelo coordenador do respectivo programa em 
que conste o cumprimento destes dois quesitos. 

f.3) Em caso de candidato estrangeiro, o diploma deverá estar revalidado (com 
validade para todo o Território Nacional);   

g) Cópia autenticada do histórico escolar de curso de mestrado (a cópia do histórico 
escolar do curso de mestrado deve conter os registros até o semestre em questão, 
para os candidatos que estejam na condição expressa no item f.1);  

h) Carta de aceitação de orientação de um docente do PPGCM (disponível na 
Secretaria e no site www.ppgcm/ufsc.br do PPGCM)  indicando sua disponibilidade 
em atuar como orientador do candidato em projeto de pesquisa, o título provisório e 
uma descrição sumária do estudo a ser desenvolvido.   

i. Pré-projeto do estudo a ser desenvolvido durante o curso de Doutorado, em 
formulário próprio do PPGCM, disponível na Secretaria e no site www.ppgcm/ufsc.br 
do PPGCM  

Observações:  

-  A falta de qualquer documento exigido neste Edital, até a data limite de inscrição, 
implicará no indeferimento da inscrição.  

-  O Curriculum Vitae dos candidatos deve apresentar os comprovantes numerados 
e organizados na mesma ordem do Curriculum Vitae. 

-  Para os concluintes de cursos de graduação (no  caso de candidatos ao Mestrado) 
a matrícula ficará condicionada à comprovação definitiva das respectivas 
conclusões.  

 

IV – PROCESSO SELETIVO  
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1. Banca examinadora 

O processo de avaliação dos candidatos inscritos será feito pela seguinte banca de 
seleção: 

Profa. Dra. Suely Grosseman; 

Profa.  Dra. Tânia Silvia Fröde; 

Prof. Dr. Alexandre Sherlley Casimiro Onofre; 

Prof. Dr. Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho; 

Prof. Dr. Emílio Pizzichini; 

Prof. Dr. Marcelo Liborio Schwarzbold. 

Profa. Dra. Márcia Margaret Menezes Pizzichini 

Prof. Dr. Emil Kupek 

2. O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas: 

2.1. Prova escrita 

A prova escrita constará da análise crítica de um artigo científico publicado em 
língua inglesa, sobre o qual se basearão as questões da prova. 

A prova conterá questões de respostas objetivas e/ou discursivas, a critério da 
banca examinadora. 

Candidatos deverão trazer lápis, borracha e caneta para a realização da prova. 

Os candidatos entrarão ao recinto de prova portando apenas o material para escrita, 
um recipiente com água ou outro líquido potável inodoro e lanches secos e inodoros 
(barras de cereal, balas, etc.). 

A prova iniciará e terminará nos horários previstos. 

A porta de acesso ao PPGCM será fechada no horário de início da prova (8 horas) e 
a entrada de candidatos retardatários não será permitida a partir de então. 

A prova será encerrada às 12 horas. Provas entregues após este horário não serão 
aceitas. 

A prova escrita é de caráter eliminatório. A nota mínima para a aprovação é de 6,0 
(seis) pontos  de 10 pontos (60% da nota máxima). 

Para a correção da prova escrita, os formulários de respostas serão identificados 
apenas pelo numero de inscrição dos candidatos no processo seletivo. 
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Indicam-se as seguintes referências bibliográficas para a prova escrita, 
disponíveis na Biblioteca Universitária da UFSC: 

1. CARVALHO, Maria Cecilia Maringoni de (Org.). Construindo o saber:  metodologia 
cientifica, fundamentos e tecnicas.  24. ed. Campinas:  Papirus,  2014.   224 p.   
ISBN 9788530809119. Número de chamada: 001.8 C758 24.ed. 

2. LAKATOS, Eva Maria;  MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia cientifica.    8. ed. São Paulo:  Atlas,  2017.   345 p.   ISBN 
9788597010121. Número de chamada: 001.8 L192f 8.ed. 

3. MEDRONHO, Roberto A. (Ed.). Epidemiologia.    2. ed. São Paulo:  Atheneu,  
2009.   xxiii, 685 p.   ISBN 978857379996. Número de chamada: 616-036.22 E64 
2.ed. 

4. FLETCHER, Robert H.;  FLETCHER, Suzanne W.;  FLETCHER, Grant S. 
Epidemiologia clínica:  elementos essenciais.  5. ed. Porto Alegre:  Artmed,  2014.   
Não paginado   ISBN 9788582710678. Número de chamada: 616-036.22 F614e 
5.ed. 

2.2. Análise Curricular 

O CV dos candidatos aprovados na prova escrita será pontuado conforme os 
seguintes critérios:	  

Critério 
Pontuação	  	  

máxima	  

Pontos  

critério 

1. Título de Mestre ( por título) 30	   15 

2. Residência  (Médica, Multiprofissional, Profissional, 
etc)  em Programa  reconhecido pelo MEC:  

30	   2 anos = 10 

	  	   3 anos = 15 

3. Especialização latu senso reconhecida pelo MEC 
(máximo 5 pontos) 5	   5 

4. Estágio em laboratórios (não pesquisa):  
1	  

0,25 ponto por 
semestre ou180 

horas 

5. Iniciação científica remunerada com bolsa de 
pesquisa (PIBIC; FAPESC; CNPq ou similar): 

3	  

0,75 ponto por 
semestre ou180 

horas  

6. Estágio voluntário ou envolvimento em projeto de 
pesquisa sem bolsa de pesquisa: 2	  

0,5 ponto por 
semestre ou 180 

horas  
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Critério 
Pontuação	  	  

máxima	  

Pontos  

critério 

7. Atividade docente em IES (área da saúde), por ano: 2	   0,5 pontos por ano 

8. Temas livres apresentados em Congresso (por 
trabalho): 

1	   Internacional = 0,3 

	  	   Nacional = 0,2 

	  	   Regional = 0,1 

9. Palestras e conferências apresentadas em 
congressos (por palestra):   

2	   Internacional = 0,3 

	  	   Nacional = 0,2 

	  	   Regional = 0,1 

10. Artigos publicados ou aceitos para publicação (com 
comprovação). Pontuação segundo a classe Qualis (por 
unidade): 

15	   A1 = 10 

	  	   A2  = 8 

	  	   A3  = 5 

	  	   B1  = 2 

	  	   B2  = 1 

	  	   B3 ou menos  = 0,5 

11. Capítulos de livro ( por unidade): 
9	   Internacional = 6 

	  	   Nacional = 3 

 

3. Prova oral 

A prova oral será realizada em sessão fechada por dois examinadores da banca 
examinadora acima nominada e constará de entrevista e arguição do candidato 
sobre o seu Curriculum Vitae e sobre seu projeto de pesquisa. Para candidatos ao 
Curso de Doutorado, a prova oral  também incluirá a apresentação oral do projeto de 
pesquisa a ser desenvolvido no curso, com duração máxima de 15 minutos, ilustrada 
por diapositivos ou outros recursos audiovisuais. Após a apresentação, o candidato 
será arguido  sobre a novidade, a relevância, a aplicabilidade e a exequibilidade do 
estudo proposto. 

 

4. Considerações Gerais 
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-  A nota final do candidato será calculada como a média ponderada  das três notas: 
i) prova escrita (peso 3.5), ii) análise do CV (peso 3.5), iii) prova oral (peso 3.0). 

- Alunos que não atingirem a nota final mínima de 6.0 serão considerados 
reprovados.  

-  Caso haja mais alunos que o número de vagas disponíveis para um determinado 
professor, serão admitidos os alunos que obtiverem maior média no processo de 
avaliação. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate a 
pontuação obtida na somatória dos itens 4, 6, 7 e 8 do Curriculum Vitae. 

-  Casos especiais serão avaliados pela comissão de seleção, de acordo com 
critérios estabelecidos e adequados a cada caso em particular. 

 

V – RECURSOS 

Interposição de recurso:  Caberá recurso em relação ao processo de seleção,  
somente por escrito, consubstanciado por referência bibliográfica nas datas 
constantes no Ítem 2.3 deste edital:  

a) em caso de alegação de não cumprimento das normas estabelecidas neste Edital.  

b) em caso de discordância em relação ao gabarito publicado. 

Os recursos deverão ser dirigidos à Coordenação do Programa de  Pós-Graduação 
em Ciências Médicas,  entregues na Secretaria do PPGCM   

 

VI. Período de Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão matricular-se no mesmo local de inscrição, na 
data e horário estabelecidos, sob pena de ser considerado desistente, perdendo o 
direito de ingresso sem um novo processo de seleção. A matrícula  estará aberta no 
período de 25 de fevereiro a 8 de março de 2019, das 08h as 12h na Secretaria do 
PPGCM. 

 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS  

1. A qualquer tempo e a critério do Colegiado do Programa, se constatada a 
apresentação de documentos/assinaturas não idôneas ou plágios, será considerada 
cancelada a inscrição, matrícula ou diplomação do candidato/aluno, não importando 
a fase em que ocorra a descoberta, sem prejuízos das ações judiciais cabíveis;  
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2. Os candidatos não selecionados deverão retirar a documentação apresentada na 
Secretaria do PPGCM, no período de 01 a 31 de março de 2019. Não será entregue 
material por correio. Após esta data, o material será descartado;  

3.  Os candidatos selecionados deverão matricular-se no mesmo local de inscrição, 
na data e horário estabelecidos, sob pena de ser considerado desistente, perdendo 
o direito de ingresso sem um novo processo de seleção;  

4. O PPGCM se reserva o direito de não preencher todas as vagas; 

5. A matrícula no PPGCM não assegura o recebimento de bolsa de estudos; 

6. A comprovação de conclusão de Curso de Mestrado por diploma ou por 
declaração do Coordenador do programa em que o candidato concluiu o Mestrado é 
pré-requisito para matrícula no curso de Doutorado do PPGCM. 

7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção;  

8. A secretaria do PPGCM será a principal fonte de consulta aos candidatos, os 
quais deverão consultá-la regularmente a fim de tomar conhecimento de eventuais 
informações complementares para o processo de seleção. 
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CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DE MESTRADO E DE 
DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

Data Evento 

1 (seg) – 19 (sex) /10/2018 Inscrições 

23/10/2018 (ter) Homologação das inscrições 

29/10/2018 (seg) Prova escrita 

5/11/2018 (seg) Divulgação dos resultados da prova escrita 

5 (seg) – 8 (qui)/11/2018 Recebimento de recursos em relação à 
prova escrita 

9(sex)/11/2018 Divulgação dos resultados definitivos da 
prova escrita após julgamento dos recursos 

12/11/2018 (seg) Divulgação das pontuação do curriculum 
vitae dos candidatos aprovados na prova 
escrita 

12 (seg) a 15 (qui) /11/2018 Recebimento de recursos em relação à 
pontuação do CV  

16 /11/2018 (sex) Divulgação das pontuações definitivas dos 
CV após julgamento dos recursos. 

19 (seg) a 23(sex)/11/2018 Prova oral 

27 /11/2018 (ter) Resultados da prova oral 

27 (ter) a 30 (sex)/11/2018 Recebimento de recursos em relação à 
Prova oral. 

5/12/2018 Divulgação do resultado final das 
provas, após julgamento dos recursos 

Matrícula dos aprovados 25/02/2019 a 8/03/2019 
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ANEXO	  1	  -‐	  RESUMO	  DO	  CURRICULUM	  VITAE.	  ANOTE	  O	  NÚMERO	  DE	  COMPROVANTES	  DISPONÍVEIS	  
EM	  SEU	  CURRICULUM	  VITAE	  PARA	  CADA	  UM	  DOS	  ITENS-‐CRITÉRIO	  ABAIXO	  RELACIONADOS.	  

Item-critério NÚMERO	  DE	  COMPROVANTES	  

1. Título de Mestre ( por título) 

	  
2. Residência  (Médica, Multiprofissional, Profissional, 
etc)  em Programa  reconhecido pelo MEC:  

	  	  

3. Especialização latu senso reconhecida pelo MEC 
(máximo 5 pontos) 

	  
4. Estágio em laboratórios (não pesquisa):  

	  
5. Iniciação científica remunerada com bolsa de 
pesquisa (PIBIC; FAPESC; CNPq ou similar): 

	  
6. Estágio voluntário ou envolvimento em projeto de 
pesquisa sem bolsa de pesquisa: 

	  
7. Atividade docente em IES (área da saúde), por 
ano: 

	  
8. Temas livres apresentados em Congresso (por 
trabalho): 

	  	  

	  	  

9. Palestras e conferências apresentadas em 
congressos (por palestra):   

	  	  

	  	  

10. Artigos publicados ou aceitos para publicação 
(com comprovação). Pontuação segundo a classe 
Qualis (por unidade): 

	  
11. Capítulos de livro ( por unidade): 

	  	  

	  

 


