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EDITAL DE SELEÇÃO 01/MPCIP/2012 – TURMA 2013 

 

 

A Coordenadora do Curso de Mestrado Profissional Associado à Residência 

Médica em Cuidados Intensivos e Paliativos/UFSC, no uso de suas atribuições, 

declara aberto o processo de seleção para o Curso de Mestrado Profissional 

Associado à Residência Médica em Cuidados Intensivos e Paliativos – Turma 2013.  

1- INSCRIÇÕES:  

1.1- Período: 26/11/2012 às 17horas de 30/11/2012.  

1.1- Período: 26/11/2012 às 16:30horas de 07/12/2012.  

1.2-Como fazer: Clicando no link abaixo, preencha o cadastro no sistema e imprima o 

comprovante. Segue o link:  

http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41010035  

1.3 Junte os seguintes documentos:  

1.3.1-Requerimento de inscrição (impresso no ato da inscrição online) com foto 3x4 

recente;  

1.3.2-Fotocopia de documento de Registro Profissional, Carteira de Identidade e 

CPF;  

1.3.3-Aceite por escrito do orientador;  

1.3.4-Aceite por escrito do Coordenador da Residência Médica ao qual o candidato 

está vinculado;  

1.3.5-Currículo modelo Lattes, registrado na Plataforma Lattes do CNPq, impresso 

em UMA VIA, completo, padrão ABNT (2002), de todo o período;  

1.3.6-Comprovante de que já cumpriu no mínimo 2 anos de residência médica;  

1.3.7-Comprovante de que está cursando residência médica.  

1.3.8-Pré-projeto de pesquisa, em três vias. O tema de estudo do candidato deve 

estar vinculado à linha de pesquisa do curso (Cuidados Intensivos e Paliativos).  

*Entregar todos os documentos na Secretaria de Mestrados Profissionais do CCS – 

Sala das secretarias de Pós, bloco administrativo do CCS (com Fábio).  

OBS: Os documentos devem ser entregues durante o período de inscrição entre 14h 

e 16h30min.  

OBS: Os documentos devem ser entregues de 26 a 30/11/2012 e em 06 e 

07/12/2012 sempre das 14 às 16h30min.  
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2-PROCESSO DE SELEÇÃO  

2.1-A seleção dos candidatos será feita através de entrevista com a comissão do 

processo seletivo, análise do pré-projeto e um teste de proficiência aplicado no 

mesmo dia. Os candidatos serão chamados na ordem de inscrição no referido 

processo seletivo.  

2.2-Número de vagas: 8;  

2.2-Número de vagas: 10;  

2.3-Data da seleção: 6 de dezembro de 2012, às 08h30min, na sala de aula da UTI- 

Hospital Universitário - HU.  

2.3-Data da seleção: 13 de dezembro de 2012, às 08h00min, na sala de aula da UTI- 

Hospital Universitário - HU.  

 

O Resultado do processo seletivo será divulgado a partir de 07/12/2012 no site: 

www.mestradointensivosepaliativos.paginas.ufsc.br e em cartazes no Hospital 

Universitário.  

Informações:  

Fone: (048) 3721- 4164  

E-mail: fabio.campos@ufsc.br 


