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EDITAL  

I CURSO DE INVERNO EM SAÚDE DA MULHER (CISM) 

 

A Comissão Organizadora do I Curso de Inverno em Saúde da Mulher da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) torna 

público o Edital deste Curso, a ser realizado no Departamento de Ginecologia e 

Obstetrícia desta Faculdade, no período de 22 a 26 de julho de 2019. 

 

1. Da Comissão Organizadora 

1.1. A Comissão Organizadora é composta por discentes e docentes do 

Programa de Pós-Graduação em Ginecologia e Obstetrícia da FMRP-USP, 

responsáveis pela seleção dos participantes, coordenação e execução do 

Curso.  

 

2. Do público alvo 

2.1. As vagas estabelecidas neste Edital destinam-se preferencialmente a 

alunos de graduação e a graduados recém-formados (até um ano de 

conclusão) que possuam interesse em aprofundar seus conhecimentos na 

área e ingressar em um programa de pós-graduação. O participante não 

pode estar matriculado em um Curso stricto sensu. 

 

3. Dos objetivos do Curso 

3.1. Apresentar as linhas de pesquisa desenvolvidas no Programa de Pós-

graduação do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia-FMRP; 

3.2. Aproximar os participantes das atividades realizadas nas diferentes linhas 

de pesquisa do Departamento; 

3.3. Compartilhar conhecimentos teóricos e práticos sobre temas relacionados 

à Saúde da Mulher. 

 

4. Da descrição do curso e disposições gerais 
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4.1. Este Curso será realizado no período de 22 a 26 de julho de 2019, das 8:00 às 

12:00 e das 13:30 às 17:30 no campus da USP de Ribeirão Preto. 

4.2. Serão oferecidas 30 vagas. 

4.3. A carga horária total do Curso será de 40 horas (25 horas de aulas teóricas e 

15 horas de atividades práticas). 

4.4. As aulas teóricas abrangerão a apresentação das diferentes linhas de 

pesquisa e projetos desenvolvidos no Departamento a serem ministradas por 

docentes, pós-doutorandos, doutorandos e mestrandos do Programa de Pós-

Graduação em Ginecologia e Obstetrícia. As atividades práticas 

compreenderão o oferecimento de minicursos que visem promover uma 

imersão em atividades e metodologias normalmente aplicadas nas pesquisas 

realizadas no Departamento, a serem ministrados por docentes e pós-

graduandos do Programa.  

1.1. Serão oferecidos minicursos no período da tarde dentro das diferentes linhas 

de pesquisa do Departamento, sendo que cada aluno poderá participar de até 

três minicursos no total. Os participantes deverão ter todas as tardes 

preenchidas por atividades práticas. A participação nos minicursos escolhidos 

estará sujeita à disponibilidade de vagas. 

1.2. Será realizada uma Mostra Científica, com apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos pelos participantes em suas instituições sede. No ato da 

inscrição, o aluno interessado poderá optar por enviar seu resumo para ser 

apresentado durante o evento.  

1.3. Será obrigatório o uso de jaleco e calçado fechado nas dependências do 

Hospital das Clínicas e dos laboratórios de pesquisa, sendo de 

responsabilidade do participante providenciar esses itens. O participante que 

não estiver devidamente paramentado com jaleco e/ou desrespeitar as 

normas de biossegurança informadas pela Comissão Organizadora não 

poderá participar das atividades. 

1.4. Será obrigatória a contratação de seguro de vida simples válido para o período 

do Curso, cujo custeio será de responsabilidade do participante. 

1.5. Será cobrada uma taxa de coffee de R$ 80,00 por aluno. Este valor inclui 

todos os coffee breaks realizados durante os 5 dias de Curso. 
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1.6. Os custos do participante com deslocamento até a cidade do evento, 

deslocamento dentro da cidade até o local do evento, hospedagem, refeições 

e quaisquer eventuais despesas não estão inclusos no valor da taxa de coffee 

e não são responsabilidade da comissão organizadora ou da Instituição em 

que será realizado o Curso, sendo de inteira responsabilidade do participante. 

 

2. Das inscrições 

2.1. As inscrições poderão ser efetuadas das 8:00 do dia 01 de maio de 2019 às 

23:59 do dia 20 de maio de 2019, exclusivamente por meio do formulário 

eletrônico disponível no site do evento (csm.fmrp.usp.br).  

2.2. Os candidatos deverão ter ciência do presente Edital antes de efetuar a 

inscrição e, em caso de dúvidas, contatar a organização do evento para 

maiores esclarecimentos por meio do email cism@usp.br. 

2.3. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos em 

formato PDF: 

2.3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

2.3.2. Carta de apresentação e interesse em participar do Curso, cujo texto 

deve conter até 2500 caracteres (com espaços); 

2.3.3. Currículo Lattes atualizado; 

2.3.4. Histórico escolar; 

2.3.5. Para o participante que tiver interesse em participar da Mostra 

Científica, resumo do trabalho de pesquisa de acordo com as Normas 

para Submissão de Trabalhos disponíveis no site do evento; 

2.3.6. Cópia da declaração de matrícula referente ao ano de 2019 para os que 

estão cursando graduação e cópia do diploma ou declaração de 

conclusão de Curso para os graduados; 

2.3.7. Cópia legível da cédula de identidade. Em caso de candidatos 

estrangeiros, será aceita cópia do Registro Nacional Estrangeiro (RNE) ou 

passaporte. 

2.4. No mesmo formulário de inscrição, o participante deverá escolher quatro 

minicursos dentre os oferecidos, na ordem de sua preferência (primeira à 

quarta opção), sendo obrigatório o preenchimento de todas as tardes com 

atividades. Alguns minicursos terão duração de duas tardes (8 horas) e outros 
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de uma tarde apenas (4 horas). Caso opte por algum minicurso de uma tarde, 

obrigatoriamente, o aluno deverá se inscrever em outro minicurso de 4 horas 

na tarde seguinte para preencher a grade horária de atividades práticas.  

2.5. Não serão homologadas inscrições de candidatos que não atenderem às 

exigências deste Edital, ao qual o candidato adere integralmente. 

 

3. Da seleção dos alunos 

3.1. A seleção será realizada caso o número de inscritos exceda o número de 

vagas (30) e está sob a responsabilidade da Comissão Organizadora. A 

seleção ocorrerá mediante avaliação do currículo e da carta de apresentação 

e interesse. 

3.2. Em caso de empate, o envio de resumo para a Mostra Científica e a carta de 

apresentação serão utilizados como critério de desempate. 

3.3. A lista dos participantes selecionados será divulgada no site do I Curso de 

Inverno em Saúde da Mulher (csm.fmrp.usp.br) até o dia 27 de maio de 2019 

e os candidatos selecionados serão notificados pelo endereço de e-mail 

cadastrado no ato da inscrição. 

3.4. Os candidatos não selecionados na primeira chamada comporão a lista de 

espera, na ordem de classificação, ficando sua participação no Curso 

dependente da liberação das vagas até então preenchidas. 

3.5. A participação nos minicursos escolhidos estará sujeita à disponibilidade de 

vagas, as quais serão preenchidas conforme a ordem de matrícula, seguindo 

a ordem de preferência de cada participante. 

3.6. A decisão final da Comissão Organizadora é considerada suprema, 

irrevogável e inapelável, a qual não será revista. 

 

4. Da matrícula no Curso 

4.1. Após a divulgação da lista de selecionados, o participante aprovado terá até 

às 23:59 do dia 31 de maio de 2019 para confirmar sua presença no Curso 

através do envio de apólice do seguro de vida obrigatório e de comprovante 

do pagamento da taxa de coffee via e-mail (cism@usp.br). Caso isto não 

ocorra, o participante assumirá a desistência da vaga.  
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4.2. Em caso de não confirmação ou desistência de algum participante 

selecionado, a Comissão Organizadora convidará outros interessados 

seguindo a ordem da lista de espera. 

4.3. Os candidatos selecionados na segunda chamada serão notificados até o dia 

03 de junho de 2019, através do endereço de e-mail cadastrado no ato da 

inscrição e terão até o dia 07 de junho para confirmar a matrícula através do 

envio de apólice do seguro de vida obrigatório e de comprovante do 

pagamento da taxa de coffee via e-mail (cism@usp.br). 

4.4. A lista com os participantes selecionados para cada minicurso será divulgada 

no site do evento até o dia 17 de junho de 2019. 

4.5. No período de 17 de junho a 05 de julho de 2019, os participantes 

matriculados deverão efetuar cadastro junto à Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária, seguindo orientações divulgadas no site do evento. 

 

5. Da entrega dos certificados  

5.1. O participante terá sua presença comprovada por meio de assinatura nas 

listas de presença durante cada encontro teórico e prático do I Curso de 

Inverno em Saúde da Mulher. 

5.2. Para obter o certificado de participação, o participante deverá obter 75% de 

presença (equivalente a 30 horas) nas atividades teóricas e práticas.  

5.3. No certificado (digital), constarão as horas dispensadas em atividades teóricas 

e práticas. 

5.4. Os participantes que não atingirem o mínimo de 75% de presença NÃO 

receberão o certificado de participação. 

5.5. Para obter o certificado de apresentação do trabalho, o participante deverá 

participar da Mostra Científica do I Curso de Inverno em Saúde da Mulher e 

apresentar seu trabalho em data e hora estipulados. 

 

6. Considerações finais 

6.1. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato. 

6.2. Casos omissos no presente Edital deverão ser avaliados pela Comissão 

Organizadora. 
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6.3. Em caso de dúvidas, enviar e-mail para cism@usp.br.  

6.4. As informações contidas neste Edital, bem como os prazos definidos, poderão 

ser alterados a qualquer momento pela Comissão Organizadora. Possíveis 

alterações serão retificadas no site do evento (csm.fmrp.usp.br). 

 

 

Ribeirão Preto, 12 de fevereiro de 2019 

 

 

 

Comissão Organizadora do I Curso de Inverno em Saúde da Mulher 
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ANEXO I  

 

EDITAL DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019 RELATIVO AO PROCESSO SELETIVO DE 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO E RECÉM-FORMADOS PARA PARTICIPAREM DO I 

CURSO DE INVERNO EM SAÚDE DA MULHER 

CRONOGRAMA  

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Lançamento do Edital  12/02/2019 

Período de inscrição (via site do evento) 01/05/2019 a 20/05/2019 

Publicação do resultado da seleção (Site e e-

mail para os selecionados) 
27/05/2019 

Matrícula dos selecionados 27/05/2019 a 31/05/2019 

Convocação da lista de espera (e-mail para 

os selecionados) 
03/06/2019  

Matrícula dos alunos chamados na lista de 

espera 
03/06/2019 a 07/06/2019 

Divulgação dos participantes selecionados 

para cada minicurso 
17/06/2019 

Cadastro na Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária 
17/06/2019 a 05/07/2019 
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Curso de Inverno 22/07/2019 a 26/07/2019 

 


