Faculdade de Medicina - Campus de Botucatu

EDITAL Nº 69/2017-STPG/FMB
Publicado no Diário Oficial - Poder Executivo - Seção I - sábado, 9 de dezembro de 2017 – fls. 157/158 – São Paulo,
127 (229)

A Direção da Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp, torna público que, no período
de 15 de janeiro de 2018 a 09 de fevereiro de 2018, estarão abertas inscrições ao exame
de seleção de candidatos a 1ª Edição do Curso de Especialização em “HUMANIDADES
E HUMANIZAÇÃO NO CAMPO DA SAÚDE”, aprovado através do Parecer nº 217/2017CCPG/SG e Despacho nº 258/2017-CCPG/SG.

1) DAS VAGAS / PERFIL DO INGRESSANTE/PERÍODO DO CURSO:
1.1. Vagas: Mínimo de 50 (cinquenta) e máximo de 120 (cento e vinte);
1.2. Perfil do ingressante: O curso atenderá o mais amplo grupo de profissionais
graduados de todas as áreas do conhecimento (preferencialmente das Ciências da
Saúde), que atuam ou queiram atuar no campo interdisciplinar da saúde.
1.3. Período do Curso: 10 de março de 2018 até 30 de março de 2019

2) DO CURSO:
Formação continuada para profissionais atuantes no campo da saúde dispostos a adquirir
conhecimentos interdisciplinares também para aplicação no campo da saúde.

O Curso está estruturado em dez módulos desenvolvidos em 12 (doze) meses,
perfazendo carga horária total de 420 horas/aula.

O Curso oferece estudos avançados no domínio das Humanidades, especialmente de
orientação interdisciplinar entre as áreas de conhecimento das Ciências Humanas e
Ciências da Saúde.
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O objetivo é formar recursos humanos para atuação interdisciplinar na área das Ciências
da Saúde, especificamente produzindo reflexões críticas sobre temas transversais com as
Ciências Humanas voltadas para atividades acadêmicas e profissionais.

Em formato semipresencial, o Curso é organizado com estudos dirigidos por vídeo-aulas,
seminários temáticos, fóruns de discussões, conferências e mesas redondas, juntamente
com o uso de materiais didáticos organizados em biblioteca e videoteca em Ambiente
Virtual (Plataforma Moodle), formam assim o conjunto de recursos didáticos que permite
ao aluno o aproveitamento máximo para a elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC).

2.1) Destaque para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Destaca-se uma inovação didática na proposta pedagógica: o desenvolvimento do TCC
ocorre desde o primeiro módulo, desde quando da escolha do aluno de um problema do
campo da prática de saúde, sobre o qual, junto com um docente orientador de TCC,
adquirem ambos no decorrer do Curso conhecimentos interdisciplinares suficientes para
elaboração intelectual dentre um destes três produtos:
a) proposta de projeto de pesquisa (a ser implementado no nível de pós-graduação stricto
sensu);
b) artigo científico (artigo original, revisão temática, resenha, carta ao editor a ser enviado
a revista de avaliação Capes Qualis na área Interdisciplinar)
c) monografia (ensaio monográfico a ser enviado para edição de livro).

3) DAS TAXAS E MENSALIDADES:
3.1) Taxa de Inscrição: R$ 78,00 (setenta e oito) reais.
3.2) Taxa de Matrícula: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais.
3.3) Mensalidades: doze parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais.
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4) DA INSCRIÇÃO:
O candidato deverá acessar o link www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/especializacao no
período estabelecido para as inscrições e seguir as orientações contidas no tutorial para
preenchimento da inscrição, o qual está disponível no link acima.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 78,00 (setenta e oito) reais, deverá ser recolhida
através de depósito bancário, conforme: Banco Santander (033), Agência 0039, Conta
corrente

nº:

13-007198-9

(FMB-Unesp-Administração),

Fundação

para

o

Desenvolvimento Médico Hospitalar, CNPJ: 46.230.439/0001-01.

Só será aceito depósito bancário realizado no período da inscrição, ou seja, de 15 de
janeiro até 09 de fevereiro de 2018.
É obrigatório que o candidato insira no sistema de inscrição, na aba “anexos p/ préinscrição”, arquivos em PDF contendo os seguintes documentos:
a) diploma de graduação, certificado de conclusão e/ou declaração de conclusão do
curso superior. Candidatos que ainda não concluíram a graduação deverão apresentar
documento da Instituição de origem declarando que poderão concluir o curso superior até
09 de março de 2018;
b) histórico escolar de graduação ou equivalente;
c) cédula de identidade ou equivalente;
d) C.P.F (ou passaporte, caso estrangeiro)
e) No campo “outros documentos” inserir, em arquivo único, o comprovante de
pagamento da taxa de inscrição, seguido do curriculum vitae plataforma lattes
documentado (contendo cópia legível de todos os comprovantes das atividades/eventos
mencionados), e carta de intenção, elaborada de acordo com o modelo no anexo 01.
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No dia 16 de fevereiro de 2018, o candidato deverá acompanhar pelo link
www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/especializacao o andamento de sua inscrição:
deferida ou indeferida.

O indeferimento ocorrerá nos seguintes casos:
a) Ocorrer descumprimento das instruções para inscrição via Internet;
b) As informações prestadas pelo candidato não forem verdadeiras;
c) O depósito bancário não for efetuado no período da inscrição ou não ocorrer
confirmação do depósito bancário;
d) O candidato não anexar os documentos estabelecidos no item 4.

No caso de indeferimento, caberá recurso endereçado à Coordenação do Curso, através
de requerimento protocolado na Seção Técnica de Comunicações da FM/Botucatu Unesp, no dia 19 de fevereiro de 2018.

A

resposta

ao

recurso

será

publicada

no

link

www.fmb.unesp.br/#!/pos-

graduacao/especializacao, a partir das 14 horas do dia 20 de fevereiro de 2018.

5) DO EXAME DE SELEÇÃO:
5.1. O exame de seleção constará da análise do currículo vitae plataforma lattes
documentado (critérios: anexo 2). Etapa não presencial, onde serão atribuídas notas de 0
(zero) a 100 (cem). Estará automaticamente eliminado do exame de seleção o candidato
que obtiver nota zero no total de pontos atribuídos.

Os pontos obtidos na análise curricular classificarão os candidatos inscritos. O
preenchimento das vagas será feito por ordem de classificação, segundo o número de
pontos obtidos na análise curricular.
No caso de empate, será classificado o candidato que tiver mais tempo de experiência
profissional, persistindo o empate, o que tiver maior tempo de formado.
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5.2. Divulgação do resultado da análise do curriculum: 23 de fevereiro de 2018, no
link www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/especializacao.

5.3. Recurso: Nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018 os candidatos poderão interpor, se
for o caso, recurso a pontuação obtida na análise do curriculum vitae. O recurso deverá
ser endereçado a Coordenação do Curso e protocolado na Seção Técnica de
Comunicações da FM/Botucatu – Unesp. O resultado do recurso será divulgado no link
www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/especializacao, a partir das 14 horas do dia 01 de
março de 2018.

5.4. Divulgação da classificação final: Dia 02 de março de 2018, a partir das 14 horas,
no link www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/especializacao.

6. DA MATRÍCULA:
Terá direito a matrícula o candidato aprovado no exame de seleção e classificado dentro
do número de vagas oferecidas.

Caso o candidato não efetue a matrícula no período

estabelecido será convocado o próximo da lista, conforme ordem de classificação.

A matrícula será realizada no período de 05 a 09 de março de 2018, por duas opções:
a)

diretamente na Seção Técnica de Pós-graduação da FMB (pessoalmente ou

através de procurador mediante procuração reconhecida em cartório) ou
b)

via correios, desde que a documentação seja recebida na Seção Técnica de Pós-

graduação até o dia 09 de março de 2018, no seguinte endereço:
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp – Faculdade de Medicina
de Botucatu - Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/nº Botucatu – SP –
CEP 18.618-687 –– Seção Técnica de Pós-graduação - Referente: Matrícula no Curso de
Especialização: “Humanidades e Humanização no Campo da Saúde”

Faculdade de Medicina de Botucatu – Seção Técnica de Pós-graduação
Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 Botucatu São Paulo Brasil
spg@fmb.unesp.br

Faculdade de Medicina - Campus de Botucatu

Documentos necessários para matrícula:
a)

requerimento

de

matrícula,

conforme

modelo

ser

disponibilizado

no

link

www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/especializacao;

b) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
c) “certidão de quitação eleitoral”, a qual poderá ser obtida em qualquer cartório ou posto
de atendimento eleitoral ou pelo site http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral

(não serão aceitos comprovantes de votações);

d) cópia do documento militar, que comprove estar em dia com as obrigações militares
(para candidato brasileiro do sexo masculino);

e) 01 foto 3x4 recente;

f) Comprovante original de recolhimento da taxa de matrícula no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), através de depósito bancário na seguinte conta corrente:
Banco Santander (nº 033); Agência nº: 0039; Conta Corrente nº : 13.001550-1;

CNPJ

46.230.439/0001-01 – Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - Famesp –
Valor do depósito: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

g) Declaração de ciência da obrigatoriedade de entrega do projeto de pesquisa ao CEP,
conforme modelo contido no anexo 3.

h) candidato estrangeiro: cópia do visto temporário registrado (expedido para realização
do Curso de Especialização) ou do Registro Nacional de Estrangeiro.
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7) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na
aceitação tácita do processo de seleção, tal como se acha estabelecido neste Edital.

7.2. A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificados
posteriormente, acarreta o cancelamento da inscrição, com todas as suas decorrências,
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

7.3. O candidato que, na inscrição, ainda não havia concluído o curso de Graduação,
deverá apresentar, até o dia 09 de março de 2018, documento que comprove a conclusão
do Curso, com Colação de Grau. A não apresentação acarreta no cancelamento automático
da inscrição e na eliminação do processo seletivo.

7.4. Não haverá isenção ou devolução da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.

7.5. Caberá à Coordenação do Curso decidir sobre as questões não previstas no presente
Edital.

7.6. Demais informações poderão ser obtidas na Seção Técnica de Pós-graduação da
Faculdade de Medicina de Botucatu pelo e-mail: spg@fmb.unesp.br.

Diretoria da Faculdade de Medicina, aos 09 de dezembro de 2017.

- Prof. Adjunto Pasqual Barretti –
Diretor
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ANEXO 01 – MODELO DA CARTA DE INTENÇÃO

A Carta de Intenção, que tem caráter informativo para estabelecer o perfil do aluno e
da Turma, deve ser redigida em, no máximo, duas páginas (fonte Arial, tamanho 12,
espaço 1,5), contendo uma apresentação breve do candidato nestes termos:
a) sua trajetória profissional e acadêmica;
b) explicitação das justificativas pelo interesse em participar do curso de
especialização;
c) apresentação dos argumentos nos quais a formação especializada impactará de
forma positiva no desempenho profissional.
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ANEXO 02 – CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DO CURRICULO LATTES

TÓPICOS PARA ANÁLISE COM COMPROVANTES

PONTUAÇÃO PARA
CLASSIFICAÇÃO
2pt/semestre; max de 30 pts
5 pts/curso max de 10 pts
0,5pt/semestre; max 4 pts
1 pt/semestre; max 4 pts
1pt/semestre; Max 5 pts
0,5pt/semester; max 10 pts
0,5pt/semester; max 10 pts
0,5pt/semester; max 4 pts
0,5pt/semester; max 4 pts

1. Exercício profissional na área de saúde pública (gestão/assistência)
2. Especialização/residência
3. Participação em programa de treinamento profissional
4. Participação em programa de monitoria
5. Produção de material didático
6. Participação em congressos
7. Participação em congressos com apresentação de trabalho
8. Participação em cursos de extensão
9. Participação em projetos de extensão
10. Participação em
programa
de
iniciação científica/projeto
0,5pt/semester; max de 4 pts
de pesquisa
11. Artigos/resumos publicados em periódicos e anais de
1 pts/resmo max 10 pts
congressos/simpósios
12. Docência (qualquer nível) nos últimos 5 anos
1,5pts/semester; max 5 pts
• Total máximo de pontos
100 pontos
OBS: Será desconsiderado para pontuação o informe no currículo vitae plataforma lattes
sem cópia do documento comprobatório correspondente.
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ANEXO 3 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO
PROJETO DE PESQUISA AO COMITE DE ETICA EM PESQUISA

Eu,

_____________________________________________________

candidato(a)

inscrito(a) no exame de seleção do Curso de Especialização em “Humanidades e
Humanização no Campo da Saúde” declaro que, caso matriculado no Curso, deverei
entregar o

projeto de pesquisa (prospectivo ou retrospectivo) ao Comitê de Ética em

Pesquisa - CEP, antes do início do desenvolvimento do trabalho.

Botucatu, ______ de _______________ de 2018.

_____________________________
Assinatura original do(a) candidato(a)
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