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Edital de Seleção – Ano Acadêmico 2020 

Unidavi - FMABC 
 

O Centro Universitário Saúde ABC faz saber que realizará por intermédio de sua Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação inscrições para a seleção de candidatos para os cursos de 

Mestrado e Doutorado Acadêmicos do Programa de Pós-Graduação (PPG) em Ciências da Saúde. 

As áreas de concentração e linhas de pesquisa estão abaixo discriminadas: 

 

Área de concentração Linhas de pesquisa 

Investigação Clínica 

 Investigação clínica no diagnóstico prognóstico e prevenção 

de doenças 

 Metabolismo e nutrição 

 Saúde Mental 

Medicina Celular e Molecular 

 Biomarcadores nas neoplasias 

 Características funcionais, genéticas e moleculares das 

doenças 

 Desenvolvimento biotecnológico no diagnóstico e 

prognóstico das doenças 

Saúde Coletiva 

 Educação em Ciências da saúde 

 Políticas públicas, determinantes de saúde e atenção 

primária à saúde 

 Saúde, meio ambiente e sociedade 

 

A relação completa dos Orientadores Permanentes e Colaboradores do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde, juntamente com o link para seus respectivos currículos na 

Plataforma Lattes, encontra-se disponível em: http://www.fmabc.br/pos-graduacao/stricto-

sensu/orientadores. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1. O período de inscrições ocorrerá no período de 17/08/2020 a 30/09/2020. 

 

1.2. Para o Mestrado poderão se inscrever candidatos que tenham concluído a graduação em curso 

na área de saúde ou em áreas afins, reconhecido pelo MEC (caso tenha realizado a graduação no 

exterior, o candidato deverá apresentar comprovação da validação no Brasil de sua graduação), e 

que atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital.  

http://www.fmabc.br/
http://www.fmabc.br/pos-graduacao/stricto-sensu/orientadores
http://www.fmabc.br/pos-graduacao/stricto-sensu/orientadores
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1.3. Para o Doutorado, poderão se inscrever candidatos que tenham concluído a graduação em 

curso na área de saúde ou em áreas afins, reconhecido pelo MEC (caso tenha realizado a graduação 

no exterior, o candidato deverá apresentar comprovação da validação no Brasil de sua graduação); 

ter concluído o Mestrado em Programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES (caso tenha 

realizado o mestrado no exterior, o candidato deverá apresentar comprovação da validação do 

título de Mestre no Brasil), e que atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital.  

 

1.4. Para o processo seletivo de Mestrado e Doutorado em Ciências da Saúde referente ao ano 

acadêmico de 2020 foram abertas 20 vagas. O número de vagas a serem oferecidas depende da 

disponibilidade de orientação dos docentes do PPG, não sendo obrigatório o preenchimento de 

todas as vagas. 

 

1.5. Do total de vagas abertas: 

1.5.1. Dezoito (18) vagas para o Mestrado, 

1.5.2. Duas (02) vagas para o Doutorado. 

 

1.6. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Inovação, pessoalmente ou por procuração. Os documentos podem ainda ser enviados pelos 

correios (como carta identificada) para Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação – 

Inscrição Edital Unidavi-FMABC, Avenida Príncipe de Gales, 667 – Bairro Príncipe de Gales – Santo 

André, SP, CEP 09060-590.  

 

2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

2.1. A inscrição far-se-á mediante: 

 Formulário de inscrição assinado pelo(a) candidato(a)*;  

 Cópia simples da Cédula de Identidade; 

 Cópia simples do CPF; 

 Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso); 

 Cópia do Histórico Escolar do curso de Graduação; 

 Cópia do Diploma de Mestrado (frente e verso) obtido em curso reconhecido pela CAPES, 

para candidatos ao Doutorado; 

 Cópia do Histórico Escolar de Mestrado, para candidatos ao Doutorado;  

 Cópia do Currículo publicado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br); 

  Resumo do Projeto de Pesquisa (orientações no Anexo I); 

 Foto 3x4, 

 Termo de ciência e concordância das normas do Regimento do PPG*. 

*Os formulários estão disponíveis em http://www.fmabc.br/formularios.  

http://www.fmabc.br/
http://lattes.cnpq.br/
http://www.fmabc.br/formularios
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2.2. A Ausência de qualquer documento e do atendimento as exigências acarretará no 

indeferimento da inscrição, não sendo admitida, em hipótese alguma, inscrição condicional.  

 

3. PROCESSO SELETIVO 

3.1. O Processo Seletivo compreende quatro fases, todas eliminatórias, conduzidas por uma banca 

composta pela Coordenação e/ou por docentes permanentes indicados pela Coordenação do PPG. 

 

3.2. A primeira fase constará de análise da documentação necessária para inscrição. 

3.2.1. Após o período de inscrição, em nenhuma hipótese haverá troca de arquivos já enviados ou 

complementação da documentação. 

 

3.3. A segunda fase constará de análise do Resumo do Projeto de Pesquisa e do Currículo Lattes. O 

resultado dessa fase será divulgado no website da Pós‐Graduação. 

 

3.4. A terceira fase constará de Prova de Proficiência em Inglês. Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 

(dez) e será DESCLASSIFICADO o candidato que não atingir 70% de rendimento.   

3.4.1 A prova será realizada em dia em local a ser divulgado posteriormente. O resultado dessa fase 

será divulgado no website da Pós‐Graduação. 

 

3.5 A quarta fase constará de entrevista com banca composta pela Coordenação e/ou por docentes 

permanentes indicados pela Coordenação do PPG, conforme agendamento. 

 

3.6 Os resultados finais do processo de seleção do Mestrado e Doutorado serão divulgados no 

website da Pós‐Graduação, com a lista dos nomes de todos(as) os(as) aprovados (as). 

 

3.7. Ao se inscrever, o(a) candidato(a) aceita as condições e normas estabelecidas neste Edital. 

 

3.8. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do(a) 

candidato(a). 

 

3.9. Os critérios de seleção são: 

 Mérito Científico do projeto;  

 Adequação do projeto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde no nível 

pretendido; 

 Viabilidade técnica e financeira de execução do projeto; 

 Mérito acadêmico do(a) candidato(a); avaliado por seu histórico acadêmico. Em particular 

são valorizados publicações científicas, premiações, participações em reuniões científicas, 

estágios realizados e atuação profissional. 

 

http://www.fmabc.br/
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1 O projeto de pesquisa proposto pelo(a) candidato(a) deverá necessariamente estar em 

consonância com as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. 

 

4.2 Não haverá revisão dos resultados oficiais de cada fase. A decisão da CPG é final e não cabe 

recurso. 

 
4.3. A qualquer tempo, a identificação de eventual fraude no processo seletivo implica na cessação 

imediata de qualquer vínculo estabelecido com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde do Centro Universitário Saúde ABC. 

 

4.4. Os casos omissos neste edital serão avaliados pela Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde. 

 

5. CRONOGRAMA 

Período de inscrições 17/08 a 30/09/2020 

Publicação da lista de inscrições deferidas 06/11/2020 

Resultado da Análise de Projeto e Currículo Lattes 07/12/2020 

Resultado da Prova de Proficiência em Inglês 08/02/2021 

Resultado final 10/02/2021 

 

6. MATRÍCULA 

Para efetivação da matrícula, os candidatos selecionados deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

 Cópia simples do Título de Eleitor; 

 Cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia simples da Carteira do Registro de Profissão; 

 Cópia do comprovante de Residência; 

 Formulário de solicitação de matrícula assinada pelo(a) aluno(a) e orientador(a)* 

 Projeto de pesquisa completo (com no máximo 20 páginas, fonte Arial, tamanho 11, espaço 

entre linhas 1,5, margem 2,0); 

 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do projeto de pesquisa apresentado, ou 

justificativa da dispensa da necessidade de submissão ao CEP; 

 Termo de ciência e concordância das normas do Regimento do PPG*, 

 Termo de ciência e anuência à Integridade e Boas Práticas em Pesquisa*. 

 

*Os formulários estão disponíveis em http://www.fmabc.br/formularios.  

 

http://www.fmabc.br/
http://www.fmabc.br/formularios
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Informações Adicionais: 

Secretaria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 

Centro Universitário Saúde ABC 

Fone: 4993.5246 ou email: stricto-sensu@fmabc.br  

 

Nosso SITE NA INTERNET: http://www.fmabc.br/strictosensu 

 

 

http://www.fmabc.br/
mailto:stricto-sensu@fmabc.br
http://www.fmabc.br/strictosensu
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Anexo I. Orientações para o Resumo do Projeto de Pesquisa 
 

O resumo do projeto de pesquisa deve ter no máximo 5 páginas, fonte Arial, tamanho 11, 

espaço entre linhas 1,5 e margem de 2 cm. 

Deve conter obrigatoriamente os itens: 

o Capa - Título do projeto;  Nome do(a) candidato(a); Nome do possível orientador, 

Área de concentração e Linha de Pesquisa; 

o Resumo estruturado (introdução, objetivos e métodos, com até 2.500 caracteres) e 3 

a 5 descritores; 

o Introdução e Justificativa – enfatizando detalhadamente o problema que a pesquisa 

vai contribuir para resolver; 

o Objetivos - geral e específicos; 

o Métodos – detalhar os métodos, desfechos que serão analisados e análise estatística; 

o Referências – lista de bibliografia consultada, 

o Cronograma de atividades 

 

 
 

 

http://www.fmabc.br/

