EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CIRÚRGICAS EM 2018
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas, do Departamento de
Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro irá
realizar Exame de Seleção para o ingresso no Mestrado, para 15 (quinze) vagas. As
inscrições ocorrerão no período de 20 a 24de novembro de 2017, de 09às 14 horas, na
Secretaria do referido Programa de Pós-Graduação, do Departamento de Cirurgia da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), localizada
no Hospital Clementino Fraga Filho, Av. Rodolpho Paulo Rocco, Ilha do Fundão, 11º
andar, telefone (21) 3938-2220.
No ato da Inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
1. Histórico escolar e Diploma (cópias autenticadas), do Curso de Graduaçãoem
Medicina ou áreas afins, reconhecido pelo MEC;
2. Curriculum Vitae no formato Lattes completo e comprovantes (cópias);
3. Comprovante de vínculo em atividade regular em pesquisa na graduação, tais como
iniciação científica; tendo, preferencialmente, sido bolsista de agências de fomento ou
monitor;
4. Projeto de Dissertação, em andamento, inserido nas linhas de pesquisa do Programa
(três cópias impressas) e com resultados parciais;
5. Carta assinada por professor permanente do Programa de Ciências Cirúrgicas (a lista
encontra-se na página da Faculdade de Medicina), concordando em orientar o
proponente, caso aprovado;
6. Comprovante de aprovação do projeto no Comitê de Ética respectivo (CEP –Clínica
Cirúrgica, ou CEUA- Cirurgia Experimental)
7. Documento de identidade e CPF (cópias);
8. Registro do Conselho Regional de Medicina ou da área afim, quando pertinente;
9. Certificado, de instituição reconhecida, que comprove capacidade de leitura e
compreensão em inglês (Recomendável, mas não impeditivo para a inscrição)
A admissibilidade do candidato ao Mestrado sem a Residência Médica será
julgada pela Comissão Deliberativa do Programa.
O exame de seleção para o Mestrado constará de:
- Análise do Curriculum Vitae, peso 5 (cinco);
- Defesa do Projeto, compreendendo apresentação do mesmo (limitada até 20 minutos),
peso 5 (cinco)
A seleção será realizada nos dias 04 a 07 de dezembro de 2017 das 9 às 16
horas, no Centro de Cirurgia Experimental, Bloco J, 2º andar, situado no Centro de
Ciências da Saúde da UFRJ, Cidade Universitária, Ilha do Fundão. A escala será
divulgada, oportunamente, após as inscrições, via e-mail informado pelo candidato.

A lista contendo o nome dos selecionados será divulgada no quadro de avisos da
Secretaria da Pós-Graduação do Programa de Ciências Cirúrgicas. Os candidatos
selecionados que não efetivarem sua matrícula dentro de prazo estabelecido pelo
calendário acadêmico da UFRJ serão eliminados e as vagas poderão ser preenchidas
pelo processo de reclassificação Os candidatos que não forem selecionados terão um
prazo de até 60 (sessenta dias) para retirar os documentos apresentados, após o que,
estes serão inutilizados. Inscrições por Procuração somente poderão ser realizadas
mediante documento oficial, registrado em cartório.
O aluno aprovado que não comprovar capacidade de leitura e compreensão em
inglês, junto ao Programa (certificado reconhecido de proficiência), deverá submeter-se
a uma prova de suficiência, a ser realizada no primeiro ano de sua matrícula.
Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria Geral dos Programas de
Pós-Graduação da Faculdade de Medicina através do telefone (21) 3938-2625, ou email soniacatarina@hucff.ufrj.br
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