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PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS MESTRADO PROFISSIONAL 

EDITAL 01/2019 

 

O Programa de Pós-Graduação do IC/FUC torna pública a abertura de inscrições para a 

seleção de alunos em nível de Mestrado Profissional em Processos de Pesquisa e 

Inovação em Saúde. 

 

Candidatos: 

O Programa de Mestrado Profissional em Processos de Pesquisa e Inovação em 

Saúde oferecerá vagas aos candidatos das áreas de Ciências da Saúde, Sociais, Humanas, 

Exatas, Biológicas e da Computação atuantes e/ou interessados em atuar no 

desenvolvimento de projetos científicos, tecnológicos e/ou de inovação na Área da Saúde. 

Propõe-se a formar profissionais para atuar em desenvolver métodos de desenvolvimento 

de pesquisa. 

 

Linhas de Pesquisa: 

1. Metodologias e Processos de Pesquisa Aplicados: envolve estudos focados no 

desenvolvimento, validação e aplicação de novas metodologias e processos de 

pesquisa em estudos na área de saúde. 

2. Tecnologia e Inovação em Saúde: envolve estudos focados no desenvolvimento, 

avaliação e implementação de tecnologias e inovação na área da saúde.  

 

Período de Inscrições: 15 de Janeiro de 2019 a 27 de Fevereiro de 2019. VAGAS 

LIMITADAS. 

 

Onde se inscrever:  Através do site.  

 Acesso INTERNO: http://10.1.1.29/Inscricao/ 

 Acesso EXTERNO: http://perseus.cardiologia.org.br/inscricao/ 

 

Investimento: R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 

Documentos necessários:  

 01 foto 3x4; 

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do Título de Eleitor; 

 Comprovante de residência atualizado; 

 Diploma de Graduação; 

 Currículo Lattes: Formato padrão desenvolvido pelo CNPq atualizado até janeiro 

de 2019; 

 Proposta de projeto: PRÉ PROJETO de no mínimo duas páginas alinhado a uma 

das linhas de pesquisa do Programa que são: (1) Metodologias e Processos de 

Pesquisa Aplicados; (2) Tecnologia e Inovação em Saúde. Com os seguintes 

tópicos: linhas de pesquisa escolhida, nome da proposta de projeto, breve 
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introdução contextualizando a proposta ressaltando sua relevância e originalidade 

do tópico escolhido, objetivo do estudo, resumo dos métodos, resultados esperados, 

impacto da proposta para ciência e tecnologia na área da saúde. 

 

Observações: 

 Os documentos deverão ser anexados no site da inscrição e não entregues 

impressos. 

 A falta de qualquer documento exigido neste edital de seleção implica no 

indeferimento da inscrição e o não ressarcimento da taxa. 

 

Processo Seletivo: 

O processo de seleção compreenderá duas etapas, a saber: 

 1ª Etapa: Avaliação do currículo lattes e da proposta do PRÉ PROJETO. 

 2ª Etapa: Entrevista com a Comissão Coordenadora na qual o candidato será 

arguido sobre seu PRÉ PROJETO. Nesta etapa o candidato poderá optar por uma 

apresentação oral de 8 a 10 minutos com recursos visuais.  

  

Critérios de Avaliação:  

 1ª Etapa: Histórico acadêmico e profissional, produções tecnológicas e de inovação, 

resumos, artigos científicos, iniciação científica, coerência entre interesse do 

candidato e proposta do curso. 

 2ª Etapa: Apresentação, coerência, articulação e capacidade de expressão do 

candidato, relevância, originalidade e impacto da proposta de projeto, coerência do 

mesmo com a linha de pesquisa escolhida e experiência profissional e didática.  

 

Cronograma: 

Inscrições De 15/01/19 a 27/02/19 

1ª etapa: Análise de currículo lattes, 

proposta de Pré Projeto,  
28/02//2019 

2ª etapa: Entrevistas 01/03/2019 

Divulgação do resultado final Até 06/03/2019 

 

Porto Alegre, 14 janeiro de 2019. 

 

 


