EDITAL PG 04/2018
Conforme atribuições que lhe conferem o Regimento da FACULDADE e o
Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação, o Digníssimo Diretor da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo, Prof. Dr. Paulo Carrara de Castro, faz saber aos
portadores do Diploma de Graduação que estarão abertas as inscrições para processo
seletivo para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Saúde
Coletiva, para o PERÍODO LETIVO de 2018/2020.
Inscrições pelo site: www.fcmsantacasasp.edu.br
Inscrições
Prova escrita
Entrevistas
Resultado
Matrículas
Início
Vagas

06 de junho a 04 de julho de 2018
10 de julho de 2018
12 e 13 julho de 2018
06 de agosto de 2018
07 a 15 de agosto de 2018
03 de setembro de 2018
12

Dos documentos exigidos para inscrição:
•

Requerimento de Inscrição (on-line);

•

Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição;

•

Proficiência da Língua Inglesa (*);

•

02 cópias de pré-projeto, explicitando tema de interesse e linha de pesquisa. As
linhas de pesquisa do departamento de saúde coletiva estão disponíveis no site da
Faculdade: www.fcmsantacasasp.edu.br;

•

Carta de recomendação de alguém com quem tenha trabalhado ou estudado;

•

01 (uma) foto 3x4 recente;

•

Curriculum Vitae - Plataforma Lattes/CNPq (www.cnpq.br).

(*) O candidato que não possui o certificado de Proficiência em língua inglesa poderá prestar o Exame
na

Cultura

Inglesa,

acessando

as

informações

de

agendamento

via

link

https://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet_New/p/cursoscertificados/certificados/testespro
ficiencia

OU no INSTITUTO UNIÃO CULTURAL, contatando

a Central de Exames, através do

telefone 2148-2900.

Dos documentos exigidos para matrícula:
No período estabelecido neste Edital, a matrícula será realizada presencialmente pelo
próprio candidato ou por pessoa indicada, portadora de procuração para este fim, com firma
reconhecida em cartório, apresentando também os seguintes documentos:
•

Cópia autenticada do Diploma de Graduação;

•

Cópia autenticada do RG, CPF, Certidão de Casamento (se aplicável) e Registro no
Conselho de Classe (se aplicável);
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•

Funcionários da ISCMSP ou da FCMSCSP deverão apresentar carta de vínculo
emitida pelo Departamento de Recursos Humanos.

Do processo seletivo:
O processo seletivo é composto por prova escrita, eliminatória, com interpretação de textos
em português e inglês; e entrevista, com apresentação do pré-projeto a uma banca de
examinadores, composta por pelo menos dois professores do Departamento de Saúde
Coletiva da FCMSCSP.
Bibliografia indicada para a prova escrita:
AYRES, JR; PAIVA, V; FRANÇA-JUNIOR, I. Conceitos e práticas de prevenção: da história
natural da doença ao quadro da vulnerabilidade e direitos humanos. In: PAIVA, V; AYRES,
JR; BUCHALLA, CM. Vulnerabilidade e direitos humanos: prevenção e promoção da
saúde – Livro I. Curitiba: JURUÁ, 2012.
BARATA, RB. Desigualdades sociais e saúde. In: CAMPOS, GW e cols (Orgs.). Tratado de
saúde coletiva. Rio de Janeiro: HUCITEC/FIOCRUZ, 2006. p. 201-30.
GIOVANELLA, L; ESCOREL, S; LOBATO, LVC; NORONHA, JC; CARVALHO, AI (Orgs.).
Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/CEBES, 2012.
PAIM, J; ALMEIDA FILHO, N. Saúde coletiva: uma "nova saúde pública" ou campo aberto a
novos paradigmas? Rev Saud Pub. Volume 32, número 4, junho 1988, p.299-316.
Pré-projeto - Tema e problema de pesquisa:
No pré-projeto deve ser enunciado o tema que pretendem estudar e sua problemática de
pesquisa (2 a 5 laudas).
Sugere-se que o texto apresente a seguinte estrutura:
•

O que se pretende estudar, ou seja, qual é a pergunta de investigação
(preferencialmente expressa como pergunta mesmo);

•

Justificativa prática, pessoal e teórica e relevância social para a escolha do problema
de investigação;

•

Linha de pesquisa do programa na qual o projeto se insere.

Entrega de documentação e informações:
Secretaria de Pós-Graduação - Rua Dr. Cesário Mota Junior, 61 – 3º andar – CEP 01221020. Fone: (11) 3367-7858, Horário: das 9:00 às 15:00 horas.

Fl.2/2

