
Processo seletivo - Esclarecimentos e editais. 

 

O processo seletivo para mestrado, doutorado e doutorado direto sofre ligeiras 

mudanças ao longo do tempo para adaptação aos novos regimentos, rotinas, datas e para 

acompanhar o crescimento e internacionalização da pós-graduação. Para melhor 

esclarecimento aos candidatos e orientadores, descrevemos abaixo a sistemática adotada e as 

novidades para a seleção vigente, que aprovará os ingressantes no primeiro semestre de 2016. 

As inscrições para mestrado se encerraram na sexta-feira, dia 13, com 36 inscritos para 

20 vagas. Para doutorado, foram 28 inscritos para 30 vagas, incluindo doutorado direto e 

doutorado para quem fez mestrado. Dentre esses inscritos, 6 são estrangeiros. 

Neste ano, o edital do doutorado teve uma grande mudança. O prazo de inscrição foi 

bem expandido, de 03 de novembro até 30 de abril de 2016. O aluno poderá se inscrever a 

qualquer momento e as provas serão realizadas periodicamente até o preenchimento das 30 

vagas, sendo a primeira prova na data de 01/12/2015 às 8 h no bloco didático, juntamente 

com a prova para o mestrado. A prova escrita será eliminatória. Os candidatos que obtiverem 

nota igual ou maior que 5,0 na prova passarão à próxima fase: análise do currículo e arguição 

oral. As entrevistas ocorrerão nos dias 03 e 04 de dezembro. Ainda não é possível definir o dia 

e horário de cada entrevista, somente após a correção da prova escrita no dia 02/12/15. 

Para o mestrado, a entrevista consistirá de um diálogo abrangente com apresentação 

verbal e resumida do projeto. Para o doutorado, haverá um tempo de 20 minutos para 

apresentação do projeto e o aluno poderá usar apresentação em tela (Power-Point, por 

exemplo). Não é obrigatória a apresentação com Power-Point, é um auxílio que estará 

disponível. Na análise de currículo será avaliado se o candidato ao doutorado direto esteve 

envolvido em projeto de pesquisa durante a graduação, programas de aprimoramento ou 

residência médica. Esta experiência deve ser comprovada pela apresentação de resumos de 

trabalhos de pesquisa, na forma de pôster ou apresentação oral, ou na publicação de artigos 

de sua autoria. 

A seleção dos egressos de mestrado, candidatos ao doutorado, chamado fluxo-

contínuo, tem pequenas diferenças. Não é necessário fazer a prova escrita e, durante a 

entrevista, a apresentação do projeto é muito valorizada, deve-se evitar apresentar a aula de 

mestrado e deve-se seguir os ensinamentos do mestrado para apresentar bem o projeto no 

tempo restrito de 20 minutos, o uso de tempo adicional pesará como uma incapacidade do 

aluno. 
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