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Edital nº 017/2020 - FM/DTA 

Publicado no D.O.E. (116 – São Paulo, 130 (64) - Poder Executivo - Seção I - quarta-feira, 1º de abril de 

2020). 

 

A Direção da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP torna público que, no período de 08 

a 10 de abril de 2020, estarão abertas inscrições para Exame de Seleção de Candidato a 

ALUNO REGULAR do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOPATOLOGIA EM 

CLÍNICA MÉDICA, para ingresso em 30 de abril de 2020 (1º semestre), exclusivamente para 

candidato que apresente projeto de pesquisa com a temática COVID -19.   

1)  Vagas: Até 5 vagas, distribuídas em cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmicos  

2) Público Alvo: 

Mestrado/Doutorado: Graduados em Curso Superior, pertencentes  à  grande área "Ciências da 

Saúde"  ou "Ciências Biológicas”.  

Os candidatos ao curso de Doutorado já deverão ter concluído o Curso de Mestrado (exceto 

Doutorado Direto) ou concluir até o 29 de abril de 2020.     

3) Das inscrições: 

 

As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, via e-mail. 

Para inscrever-se o candidato deverá: 

 

a. Preencher a ficha de inscrição disponível no site: http://www.fmb.unesp.br (links correlatos 

a inscrição aluno regular - Fisiopatologia em Clínica Médica) e enviar para o e-

mail:pg.clinicamedica.fmb@unesp.br , com cópia para posgraduacao.fmb@unesp.br. 

b. Enviar, em formato PDF, o projeto de pesquisa proposto contendo:  folha de rosto 

(Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp; título; autor; orientador; ano-2020); Introdução 

(breve revisão da literatura sobre o tema COVID-19), Objetivos; Método; Cronograma de Execução 

e Referências Bibliográficas.  

c. Enviar, em formato PDF carta de aceite do orientador credenciado no Programa (Anexo1). 

d. Enviar, em formato PDF diploma ou documento equivalente de conclusão de curso de nível 

superior ; 
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e. Enviar, em formato PDF; histórico escolar de graduação; 

f. Enviar, em formato PDF curriculum vitae plataforma lattes documentado (anexar ao 

currículo as cópias dos certificados que mencionou no mesmo), o qual deverá ainda estar 

cadastrado na plataforma lattes no site do CNPq; 

g. Enviar, em formato PDF comprovante de proficiência da língua inglesa com média igual 

ou superior a 6,0 (seis inteiros), na prova de inglês elaborada especificamente para o Programa 

de Pós-graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de 

Botucatu, UNESP, pela escola de idiomas Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (ICBEU), 

localizado à Rua General Telles, 1600, Centro, Botucatu, São Paulo. Essa proficiência deve 

apresentar data válida de expedição de 3 anos, a contar da data de inscrição no exame de 

seleção.  Poderá ainda ser aceito um dos seguintes exames de proficiência: proficiência na 

língua Inglesa emitida pelo Test of English as a Foreign Language (TOEFL) em uma das 

modalidades: iBT- Internet-Based Test com resultado mínimo de 55 pontos; ITP 

InstitutionalTesting Program com o resultado mínimo de 450 pontos; ou do Test of English for 

International Communication (TOEIC) resultado mínimo de 550 pontos. Essa proficiência deve 

apresentar data válida de expedição de 3 anos, a contar da data de inscrição no exame de 

seleção; 

 

Observação: Candidato ao Doutorado Direto:  

Somente serão aceitas inscrições no processo seletivo para a modalidade Doutorado Direto 

dos candidatos(as) que possuírem ,pelos menos, dois dos seguintes critérios: 

a. um trabalho como autor ou co-autor no prelo ou publicado em periódico com fator de 

impacto maior ou igual a 1,0; 

b. iniciação científica comprovada com bolsa FAPESP ou CNPQ; concluída ou a concluir 

até 29 de abril de 2020;  

c. apresentação de, pelo menos, um trabalho em congresso nacional; 

d.  residência médica ou multiprofissional concluída ou a concluir até 29 de abril de 2020. 

 

4) Exame de Seleção  

O exame de seleção será realizado no dia 15 de abril de 2020, via Skype. 

A Comissão Examinadora será constituída pelo Conselho do Programa ou por Comissão por ele 

indicada.  
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O candidato receberá um e-mail com o horário estabelecido para o exame de seleção, bem como 

os dados de acesso ao Skype. 

Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado.  

 

4.1.  Etapas do exame de seleção:  

4.1.1. exposição/avaliação do projeto de pesquisa. Etapa eliminatória, na qual serão atribuídas as 

notas de zero a dez inteiros, devendo o candidato obter nota mínima para aprovação igual ou 

superior a cinco inteiros. Cada candidato terá 10 minutos para apresentação do projeto.   

 

4.1.2. análise do curriculum vitae Plataforma Lattes e entrevista, nas quais serão atribuídas as notas de 

zero a dez inteiros. Etapa eliminatória, devendo o candidato obter nota mínima para aprovação 

igual ou superior a cinco inteiros.  

 

A classificação final será a soma das notas obtidas em cada etapa, dividindo-se por dois.    

No caso de empate, o critério de desempate será:   

a) maior nota obtida na exposição/avaliação do projeto de pesquisa;  

b) maior nota obtida na análise do curriculum vitae Plataforma Lattes e entrevista. 

 

4.2. Divulgação das notas obtidas nas etapas: Dia 17de abril de 

2020,http://www.fmb.unesp.br, (links correlatos a inscrição aluno regular – Fisiopatologia em 

Clínica Médica). 

 

4.3. Prazo para interpor recurso quanto às notas obtidas no exame de seleção: Caberá se 

fundamentado, recurso ao Conselho do Programa de Pós-graduação em Fisiopatologia em 

Clínica Médica quanto as notas obtidas no exame de seleção. O recurso deverá ser 

encaminhado ao e-mail até 72 horas após a divulgação das notas. 

O candidato deverá acompanhar pelo site http://www.fmb.unesp.br, (links correlatos a inscrição 

aluno regular – Fisiopatologia em Clínica Médica), a divulgação do resultado  ao recurso 

interposto.  
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4.4. Divulgação do resultado final: Dia 22de abril de 2020, http://www.fmb.unesp.br, (links 

correlatos a inscrição aluno regular - Fisiopatologia em Clínica Médica) 

5.  Matrícula: Terá direito a matrícula o candidato aprovado no exame de seleção, desde que 

classificado dentro do número de vagas oferecidas.  

A matrícula será realizada no dia 27 de abril de 2020, através de preenchimento de formulário 

de matrícula que estará disponível no site http://www.fmb.unesp.br, (links correlatos a inscrição 

aluno regular – Fisiopatologia em Clínica Médica).  

O formulário devidamente preenchido deverá ser encaminhado ao e-mail 

pg.clinicamedica.fmb@unesp.br , com cópia para posgraduacao.fmb@unesp.br . 

 

Caso não efetue sua matrícula na data estipulada terá sua vaga cancelada, sendo convocado o 

próximo da lista, conforme ordem de classificação. 

 

O candidato matriculado deverá entregar na Seção Técnica de Pós-graduação, no prazo 

máximode 60(sessenta) dias a contar da matrícula: 

a) uma foto 3x4 recente; 

b) uma cópia dos seguintes documentos pessoais:  

* certidão de nascimento ou casamento;  

* cédula de identidade (RG). O candidato estrangeiro, deverá obrigatoriamente entregar cópia do 

visto registrado (expedido para realização do Programa de Pós-graduação em Patologia) ou do 

Registro Nacional de Estrangeiro;  

* C.P.F.;  

* certidão de quitação eleitoral, a qual poderá ser obtida em qualquer cartório ou posto de 

atendimento eleitoral ou pelo site http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral(não serão aceitos comprovantes de votações); 

 

* documento militar que comprove estar em dia com as obrigações militares (para candidato 

brasileiro do sexo masculino); 
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c) comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 73,00 (setenta e três) 

reais, através de depósito bancário ou transferência realizada na seguinte conta: Banco 

Santander (033), Agência 0039, Conta corrente nº: 13-007198-9 (FMB-Unesp-Administração), 

Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar - Famesp, CNPJ: 46.230.439/0001-01, 

código de identificação: 18.987-0.   

d) comprovante de encaminhamento do projeto de pesquisa à Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (Conep) via Pataforma Brasil. 

 

6. Disposições finais:  

6.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita do processo de 

seleção, tal como se acha estabelecido neste Edital e na legislação pertinente. 

6.2.  A inexatidão de dados e/ou irregularidade nos documentos, mesmo que verificadas 

posteriormente, acarretarão na nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem 

prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

6.3. Os casos omissos serão submetidos ao Conselho do Programa de Pós-graduação em 

Fisiopatologia em Clínica Médica, da FM/Botucatu - Unesp. 

6.4. De acordo com o estabelecido na Resolução Unesp 16/2010 “o aluno que sofrer a 

pena disciplinar de desligamento não poderá realizar nova matrícula na Unesp antes de 

decorridos 5 anos do ato de desligamento”. 

Demais Informações poderão ser obtidas junto à Seção Técnica de Pós-graduação da Faculdade 

de Medicina de Botucatu pelo e-mail posgraduacao.fmb@unesp.br. 

Diretoria da Faculdade de Medicina, em  31 de março de 2020 

 

Profa. Associada Maria Cristina Pereira Lima 

Diretora da FMB/Unesp 
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Anexo 1 - Declaração de Aceite de Orientação 

 

Ao 

Conselho do Programa de Pós-graduação em Fisiopatologia em Clínica Médica 

Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp  

 

Prezados senhores, 

 

Sirvo-me do presente para informar que aceito ser orientador(a) do(a) candidato(a) 

___________________________________________________________________________,  

que se inscreve para seleção junto ao Programa de Pós-graduação em FISIOPATOLOGIA EM 

CLÍNICA MÉDICA - curso de (    ) Mestrado – (    ) Doutorado.  

 

Declaro que o(a) referido(a) candidato(a) encontra-se apto(a) a desenvolver atividades na linha 

de pesquisa _________________________________________________________________ 

com projeto relacionado à pandemia da COVID-19.  

 

Afirmo que assumo a responsabilidade no cumprimento do cronograma apresentado no projeto 

original no momento da inscrição e do exame de seleção e que o mesmo será exequível em 

tempo hábil para conclusão do curso. 

 

Botucatu, ___ de _______de 2020.  

 

 

-------------------------------------------------------------  

Nome e assinatura do(a) orientador(a)   

 


