UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE:
CARDIOLOGIA E CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES

EDITAL PPGCar Nº 03/2017
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO
(INGRESSO EM 2018)
O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: CARDIOLOGIA E
CIÊNCIAS CARDIOVASCULARES torna público que receberá no período de 01 a 10 de
novembro de 2017 a documentação dos candidatos ao processo de seleção para o curso de
MESTRADO ACADÊMICO para ingresso em 2018.
VAGAS
As vagas previstas para o Curso de Mestrado Acadêmico para este edital serão:
a) 10 vagas.
As condições para o preenchimento integral das vagas estão descritas no item “Classificação” do
presente edital.

PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo consistirá das seguintes etapas:
1. Inscrição
Os documentos para inscrição poderão ser entregues na Secretaria do PPG Cardiologia, situada na
Rua Ramiro Barcellos, 2400, 2º andar, no horário de funcionamento da secretaria (segunda-feira a
quinta-feira das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min) ou, ainda, através do envio da
documentação pelo correio, que deverá ser postada, via SEDEX para o endereço: Rua Ramiro
Barcellos, 2400, 2º Andar-PPG Cardiologia-FAMED, CEP 90035-003, Porto Alegre, RS, no período
correspondente ao ato da inscrição. Não serão aceitos documentos entregues ou postados
após o último dia de inscrição, mesmo em caráter de substituição ou complementação.
a) Formulário de inscrição preenchido (ANEXO 1);
b) Cópia do Diploma de Graduação;
c) Cópia do histórico escolar da graduação;
d) Currículo atualizado e impresso (Registrado na Plataforma Lattes – http://lattes.cnpq.br);
e) Cópia da carteira de identidade e CPF (passaporte se nacionalidade não brasileira);
f) 1 foto 3x4 recente;
g) Projeto de pesquisa e plano de trabalho conforme orientação disponível na página do
Programa: (https://www.ufrgs.br/ppgcardiologia/images/formularios/Orientacoes-para-elaboracao-doProjeto-de-Pesquisa-e-Plano-de-Trabalho.pdf);

h) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição para a seleção no valor de R$150,00
cento e cinquenta reais) a ser pago na conta única da UFRGS, em parcela única. Os dados
que devem constar no boleto são:





Nome do candidato, CPF, valor;
Descrição do recolhimento: Taxa de inscrição em concurso e processos
seletivos;
Unidade Gestora: 153314 - Faculdade de Medicina.

Observações Gerais: Inscrição Seleção PPG Cardio (ingresso 2018). Acesso via
endereço eletrônico: http://www1.ufrgs.br/guiarecolhimento/pagamentoexterno.php
Observação:
1. Cópia do Diploma: os candidatos que ainda não concluíram o curso de graduação poderão
participar da seleção, sendo que os selecionados deverão apresentar, no momento da
matrícula, documento comprobatório de conclusão de curso emitido pela instituição na qual
venham a obter a titulação.
2. Os documentos da inscrição deverão ser cópias dos originais, não sendo necessária
autenticação dos mesmos.

1.1. Isenção da Taxa de Inscrição
Os interessados em solicitar isenção da taxa de inscrição devem preencher o formulário
socioeconômico
para
isenção
de
taxa,
disponível
na
página
do
Programa
(https://www.ufrgs.br/ppgcardiologia/index.php/br/documentos/formularios) conforme Cronograma, e
entregar a documentação comprobatória na Secretaria do Programa ou via SEDEX ou remessa
com garantia de recebimento, conforme endereço divulgado acima. As respostas das solicitações
serão afixadas no saguão da Faculdade de Medicina e divulgadas na página do Programa de
acordo com o Cronograma.
Documento comprobatório: cópia da Declaração do Imposto de Renda.

2. Seleção
2.1 Prova de conhecimento
O candidato deverá realizar o Exame da Fundação Médica do Rio Grande do Sul sendo o escore
obtido CLASSIFICATÓRIO. Informações devem ser obtidas no endereço eletrônico da Fundação
Médica: www.fundacaomedicars.org.br.
A nota na prova de conhecimentos terá peso 3,0 (três) na ponderação da nota geral, e será
atribuída da seguinte forma:
Nota da prova (média harmônica)

Pontos

< 400

Zero

401 a 450

1

451 a 550

2

> 551

3

Serão aceitas provas realizadas nos últimos 4 anos (2013 ou posterior).

2.2 Análise do currículo
A nota máxima da análise será 3,0 (três) e corresponderá a 30% da nota geral. A
avaliação do currículo será da seguinte forma:
Item

Pontuação por
subitem

Pontos (máximo)

Histórico escolar da Graduação
1,0
Predomínio de conceitos A
1,0
Predomínio de conceitos B
0,5
Predomínio de conceitos C
Zero
Participação em projetos de pesquisa ou iniciação
científica
0,5
Por projeto ou por ano de bolsa de iniciação cientifica
0,5
Produção científica*
Por trabalho:
Artigo publicado em revista Qualis A1, A2, B1 ou B2
1,5
3- ∑(demais itens)**
Outros artigos em revistas indexadas no pubmed
1,0
Artigos em revistas não-indexadas
0,3
Domínio de língua estrangeira
Prova de proficiência ou certificado de conclusão de curso 1,0
1,0
(nível avançado) de língua inglesa
Certificados de nível intermediário ou proficiência/certificado 0,5 por idioma
de conclusão de curso (nível avançado) em outros idiomas
Participação em eventos
0,5
Internacionais ou com apresentação de trabalho
0,1
Somente participação
0,05
* De acordo com classificação QUALIS da CAPES, Área Medicina 1, conforme
documento disponível na pagina do Programa:
https://www.ufrgs.br/ppgcardiologia/index.php/br/documentos/formularios
** Desta forma, a pontuação máxima do currículo será 3,0 (três).

2.3 Entrevista e projeto de pesquisa
Data, horário e local das entrevistas serão divulgados no site do Programa
https://www.ufrgs.br/ppgcardiologia/index.php/br/
e
na
Secretaria,
conforme
Cronograma.
A nota máxima da entrevista será 4,0 (quatro), correspondendo a um peso de 40% na ponderação
da nota geral.
Na entrevista serão avaliados:
a) Projeto de pesquisa e plano de trabalho;
b) Disponibilidade de tempo par dedicar-se às atividades de pós-graduação;
c) Disponibilidade de orientador e adequação às linhas de pesquisa do Programa. A relação
dos professores orientadores está disponível no site do Programa;
d) Desenvoltura, clareza e objetividade nas respostas durante a entrevista

3. Classificação
A nota final será a soma das notas obtidas na analise do currículo e na entrevista.
Nota geral = pontos prova Fundação Médica + pontos currículo + nota entrevista
Serão considerados habilitados os candidatos com nota geral igual ou superior a 6,0 (seis). Os
candidatos serão classificados por ordem decrescente de nota geral, de acordo com o
preenchimento das vagas disponíveis. Ocorrendo empate, dar-se-á preferência pelo candidato com
maior nota na avaliação do Currículo. Persistindo o empate, dar-se-á preferência ao candidato com
maior nota na produção científica.
Não há necessidade de preenchimento de todas as vagas deste edital.

4.Cronograma
Etapa

Período

Inscrições

01/11/2017 a 10/11/2017

Realização do Exame da Fundação Médica*

06/10/2017

Período para solicitação de isenção de inscrição

01/11/2017 a 06/11/2017

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa

08/11/2017

de inscrição
Homologação das inscrições

13/11/2017

Encaminhamento de recursos

14/11/2017 a 17/11/2017

Resultado dos Recursos

20/11/2017

Divulgação de data, horário e local das entrevistas

20/11/2017

Período de entrevistas

21/11/2017 a 23/11/2017

Divulgação do resultado preliminar

27/11/2017

Período para recursos

28/11/17 a 30/11/2017

Resultado final do processo seletivo

06/12/2017

Período de confirmação do aceite da vaga

07/11/17 a 11/12/17

Vigência do edital

31/12/2018

* A inscrição para o Exame da Fundação Médica deve ser feita pelo site da Fundação
Médica RS (http://www.fundacaomedicars.org.br).

5. Resultados
Os resultados preliminares e finais serão divulgados na Secretaria do Programa e no endereço
http://www.ufrgs.br/ppgcardiologia , conforme o cronograma deste edital.

6. Recursos
No período descrito no cronograma serão aceitos pedidos de recurso referentes a este processo
seletivo. A solicitação de recurso deverá ser protocolada obrigatoriamente junto ao Protocolo
Geral da UFRGS, localizado na Av. Paulo Gama, 110, Anexo 1 da Reitoria, telefone: (51) 33083088. Os recursos serão julgados pela Comissão de Pós-Graduação do Programa de PósGraduação em Cardiologia e Ciência Cardiovasculares da UFRGS.

7. Casos omissos
As situações não contempladas neste Edital serão resolvidas pela Comissão de PósGraduação do PPG Cardiologia/UFRGS.

Porto Alegre, 18 de setembro de 2017.
Profas. Dras. Andreia Biolo e Eneida Rejane Rabelo da Silva
Coordenadora e Coordenadora Substituta

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO
PPG Cardiologia Edital 003/2017
Data: _____/_____/_____
Nível: Mestrado
Nome: .............................................................................................................................
Data de Nascimento: _____/_____/_____ Estado Civil: .............................................
Naturalidade: ........................................ Nacionalidade: ..............................................
Filiação: ...........................................................................................................................
CPF: ......................................... Identidade: ............................... Expedição: __/__/__
Endereço Residencial: ...................................................................................................
.............................................. Cep: ............................ Cidade: .......................................
Endereço Profissional: ..................................................................................................
.............................................. Cep: ............................. Cidade: .....................................
Fones (DDD): ...................................................................................................................
Celular (DDD): .................................. E-mail: .................................................................
Projeto de Pesquisa: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
Nome do Professor Orientador(a): ................................................................................
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA
NÍVEL
INSTITUIÇÃO e CURSO
Graduação
Residência
Residência
Outro

INÍCIO
(mês/ano)
____/____
____/____
____/____
____/____

CONCLUSÃO
(mês/ano)
____/____
____/____
____/____
____/____

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
1. Docência:
a. Instituição:  UFRGS  Outra IES:__________________________________
b. Endereço: ............................................................................
c. Cidade: .................................... Estado:.........
Telefone:.................................
d. Atividade que exerce: ........................................................
e. Tempo de exercício junto ao órgão: ..................................
2. Outras atividades profissionais atuais? Sim  Não
Quais? _________________________________________________________
3. Pretende manter vínculo de trabalho durante o curso?  Sim
4. Pretende candidatar-se à Bolsa de Estudos?  Sim*
(*Somente para candidatos sem vinculo empregatício)

 Não

 Não

DEDICAÇÃO AO PROGRAMA
( ) Dedicação Exclusiva ( ) 40hs semanais ( ) 20hs semanais ( ) até 20hs semanais

NECESSIDADE ESPECIAL PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
O candidato com algum tipo de necessidade especial deverá comunicar à Secretaria do
Programa, através do e-mail ppgcardi@ufrgs.br, durante o processo da inscrição, informando o tipo
de apoio necessário para a participação no processo seletivo.

Porto Alegre, ......... de........ de 2017.

____________________________________
Nome e assinatura do aluno

