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EDITAL DE SELEÇÃO 01/MPCIP/2015 – TURMA 2016 
 
 

 
 A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Cuidados Intensivos e Paliativos 

(Mestrado Profissional) - 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 2016. Somente poderão participar candidatos médicos que tenham cursado 
pelo menos dois anos de Residência Médica e que estejam cursando Programa de Residência 
Médica do HU/UFSC e/ou de instituição conveniada com a UFSC, com previsão de que vai cursar 
no mínimo mais um ano de Residência Médica.   
 
1- INSCRIÇÕES:  
1.1- Período: 20/11/2015 a 07/12/2015. 
1.1- Período: 20/11/2015 a 11/12/2015 – 12h00min 
1.1- Período: 20/11/2015 a 22/12/2015 – 13h30min 
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 informada no item 1.2) 
com foto 3x4 recente;  
1.3.2- Fotocopia de documento de Registro Profissional (CRM-SC), 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. Neste documento deve constar que o Coordenador conhece a programação teórica 
obrigatória do mestrado e libera o residente para a participação do mesmo;  
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 no HU/UFSC ou em instituição 
conveniada;  
1.3.8- Pré-projeto de pesquisa, EM 3 (TRÊS) VIAS. O tema de estudo do candidato deve estar 
vinculado à linha de pesquisa do curso (Cuidados Intensivos, Cuidados Paliativos ou Abordagem 
do paciente com doença crônica).  
*Entregar todos os documentos em envelope lacrado na Secretaria de Mestrados Profissionais 
do CCS – Sala das secretarias de Pós, Bloco H do CCS (com Secretário Fábio) de 20/11/2015 a 
07/12/2015 sempre das 10 às 12h00min e das 15 às 17h00min. No envelope deve constar as 
seguintes informações: SELEÇÃO MPCIP 2016 e Nome completo. 
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1.3.8- Pré-projeto de pesquisa, EM 3 (TRÊS) VIAS. O tema de estudo do candidato deve estar 
vinculado à linha de pesquisa do curso (Cuidados Intensivos, Cuidados Paliativos ou Abordagem 
do paciente com doença crônica).  
*Entregar todos os documentos em envelope lacrado na Secretaria de Mestrados Profissionais 
do CCS – Sala das secretarias de Pós, Bloco H do CCS (com Secretário Fábio) de 20/11/2015 a 
10/12/2015 das 10 às 12h00min e das 15 às 17h00min e no dia 11/12/2015 das 10 às 12h00min. 
No envelope deve constar as seguintes informações: SELEÇÃO MPCIP 2016 e Nome completo. 
 
1.3.8- Pré-projeto de pesquisa, EM 3 (TRÊS) VIAS. O tema de estudo do candidato deve estar 
vinculado à linha de pesquisa do curso (Cuidados Intensivos, Cuidados Paliativos ou Abordagem 
do paciente com doença crônica).  
*Entregar todos os documentos em envelope lacrado na Secretaria de Mestrados Profissionais 
do CCS – Sala das secretarias de Pós, Bloco H do CCS (com Secretário Fábio) de 20/11/2015 a 
11/12/2015 das 10 às 12h00min e das 15 às 17h00min e de 11/12/2015 a 22/12/2015 das 08 às 
13h30min. No envelope deve constar as seguintes informações: SELEÇÃO MPCIP 2016 e Nome 
completo. 
 
OBS: Não receberemos documentos fora do período e horário estipulado neste Edital. Não será 
feita a conferência de documentos no momento da entrega. É de responsabilidade do 
candidato se certificar de que todos os documentos necessários para a inscrição estejam no 
envelope.  
 
1.4 A divulgação das inscrições homologadas pela Comissão de Seleção será feita em 9/12/2015  
até 17:00min. Somente serão homologadas as inscrições feitas online conforme item 1.2 deste 
Edital e que todos os documentos (em quantas vias estiver estipulado) estejam no envelope 
entregue na Secretaria dos Mestrados Profissionais do CCS, no prazo estipulado neste edital.  
1.4 A divulgação das inscrições homologadas pela Comissão de Seleção será feita a partir de 
22/12/2015 14h00min. Somente serão homologadas as inscrições feitas online conforme item 
1.2 deste Edital e que todos os documentos (em quantas vias estiver estipulado) estejam no 
envelope entregue na Secretaria dos Mestrados Profissionais do CCS, no prazo estipulado neste 
edital.  
 
 
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 em inglês aplicado no mesmo dia. 
Inicialmente todos os candidatos farão a prova de tradução e após serão chamados para 
entrevista e apresentação do projeto, na ordem de inscrição no referido processo seletivo.  
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 em inglês. Inicialmente todos os 
candidatos farão a prova de tradução e após serão chamados para entrevista e apresentação do 
projeto.  
 
2.2. Cada professor do mestrado terá direito a indicar no máximo dois (2) candidatos, sendo o 
número total de vagas para o curso de vinte (20).  
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2.3. Serão analisados para a seleção: 1. Aprovação do projeto na comissão de ética; 2. O 
conhecimento do aluno sobre o tema do projeto, a viabilidade de conclusão do projeto; 3. A 
nota da tradução do texto. A pontuação dos itens será a seguinte: Aprovação Comitê Ética: 
Sim=3; Enviado=2; Não=1; Texto- Execução- Publicação: Muito Bom=3; Bom=2; Regular=1; 
Insuficiente=0; Conhecimento sobre trabalho: Muito Bom=3; Bom=2; Regular=1; Insuficiente=0; 
Tradução: 10-9=2; 8.9-8.5=1.5; 8.4–7.6 =1; 7.5-5=0.5; <5 =0.  
2.4. Após a divulgação das notas e classificação, os candidatos terão 24 horas para apresentar 
recurso, que será respondido em até 48 horas.  
2.5-Data da seleção: 14 de dezembro de 2015, a partir das 09h00min, Hospital Universitário – 
HU, em local a ser divulgado.  
2.5- A prova de proficiência em Inglês será realizada em 02/02/2016 das 08 às 09h00min em 
local a ser divulgado no site do MPCIP 
2.6- A entrevista será realizada em dois dias: 02/03/2016 a partir das 09h00min e 03/02/2016 a 
partir das 08h00min. O Local será divulgado no site do MPCIP. 
 
 
3- DO RESULTADO  
3.1. O Resultado parcial do processo seletivo será divulgado a partir de 16/12/2015 no site: 
http://mpcip.ufsc.br/  
3.1. O Resultado parcial do processo seletivo será divulgado a partir de 04/02/2016 no site: 
http://mpcip.ufsc.br/  
3.2. O Resultado final do processo seletivo (após análise dos recursos) será divulgado a partir de 
18/12/2015 no site: http://mpcip.ufsc.br/  
3.2. O Resultado final do processo seletivo (após análise dos recursos) será divulgado a partir de 
10/02/2016 no site: http://mpcip.ufsc.br/  
 
 
4- DOS RECURSOS  
4.1. Nas etapas deste processo seletivo, os candidatos deverão interpor seus recursos por escrito 
e devidamente assinados, entregues pessoalmente ou por procurador devidamente autorizado 
por procuração pública na Secretaria dos Mestrados Profissionais do CCS, no prazo máximo de  
24 (vinte e quatro) horas a partir da divulgação dos resultados de cada etapa. Os Recursos serão 
respondidos num período de até 48 horas. 
 
 
Informações:  
Fone: (48) 3721- 4164  
E-mail: mpcip@contato.ufsc.br 
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APÊNDICE 1 

LINHA DE ATUAÇÃO E ÁREAS TEMÁTICAS – 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CUIDADOS INTENSIVOS E PALIATIVOS - MESTRADO 

PROFISSIONAL 

Linhas de Atuação Docentes E-mails Docentes 

Linha 01 – Cuidados 

Intensivos 

- Dr. Fernando Osni Machado 

- Dr. José Antônio de Souza  

- Dr.ª Mariangela Pimentel Pincelli 

- Dr.ª Rosemeri Maurici da Silva  

machado@hu.ufsc.br 

souza.jas@gmail.com 

mariangela2xp@gmail.com 

rosemaurici@hotmail.com 

Linha 02 – Cuidados 

Paliativos 

- Dr. José Antônio de Souza  

- Dr.ª Rosemeri Maurici da Silva  

- Dr.ª Ana Maria Nunes de Faria Stamm 

- Dr. Emerson Leonildo Marques 

souza.jas@gmail.com 

rosemaurici@hotmail.com 

stamm@ativanet.com.br 

emersonmarques@usp.br 

Linha 03 – Abordagem do 

paciente com doença 

crônica 

- Dr.ª Leila John Marques Steidle 

- Dr. Leonardo de Lucca Schiavon  

- Dr.ª Esther Buzaglo Dantas Correa  

- Dr.ª Janaina Luz Narciso Schiavon 

- Dr.ª Mariangela Pimentel Pincelli 

- Dr.ª Roxana Knobel  

leilajms@uol.com.br 

leo-jf@uol.com.br 

dantascorrea@terra.com.br 

janaina.narciso@uol.com.br 

mariangela2xp@gmail.com 

rknobel@uol.com.br 
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