PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA
Edital 530/2017
Exame de Seleção para Ingresso no Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Clínica
Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/
UFRJ e de acordo com o Regulamento do Programa, torna público que estarão abertas, de 2 a 31 de
outubro de 2017, as inscrições para a seleção ao curso de Mestrado em Clínica Médica, turma de
2018 - I, que será conduzida pela Comissão de Seleção conforme as normas descritas neste edital.
Este Edital estabelece as normas e procedimentos para a seleção de candidatos ao Curso de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica para o primeiro semestre de 2018.
Da Titulação a Ser Obtida - MESTRE
Vagas oferecidas: 50 (cinqüenta)
Item 1 – Das Inscrições
As inscrições para o processo de seleção de candidato(s) ao mestrado estarão abertas do dia 2 a 31
de outubro de 2017, e devem ser feitas por email (pgclinmed@gmail.com) pelos orientadores dos
candidatos, necessariamente Docentes Permanentes do Programa.
Item 2 – Da Avaliação
A seleção dos candidatos é feita em 03 (três) etapas distintas. Todas as etapas são obrigatórias e de
caráter eliminatório.
Primeira Etapa – O candidato a ingresso no Mestrado do Programa deverá, previamente, estar
inscrito no estágio de pesquisa, que durará período mínimo de três meses. O docente é o
responsável pela avaliação do desempenho do estagiário. Somente após a conclusão do estágio
de pesquisa o estagiário poderá submeter-se ao exame de seleção para ingresso no Programa.
Segunda Etapa – Aprovação na avaliação do projeto de pesquisa, feita por banca examinadora
composta por dois doutores (docentes ou técnico-administrativos) da UFRJ. O resultado é de
aprovação ou reprovação.
Terceira Etapa – Prova de conhecimentos específicos na área de formação do candidato que está
marcada para o dia 14 de novembro de 2017, às 9 horas. A nota mínima da prova de
conhecimentos específicos é 7,0 (sete). Exame de proficiência em língua inglesa (TEAP) que está
marcado para o dia 11 de dezembro de 2017. A nota mínima é 7,0 (sete) para mestrado.
Item 3 – Do Resultado Final
A lista contendo o nome dos selecionados será divulgada por meio eletrônico.
A data da matrícula dos aprovados será comunicada posteriormente.
A lista de documentos necessários para a matrícula será entregue no dia da prova específica.
Não há previsão de número de bolsas disponíveis.
Item 4 – Das Disposições Finais
O(a) candidato(a) que participar do processo de seleção reconhecerá a aceitação das normas
estabelecidas neste Edital.
Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão Deliberativa do Programa.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2017.
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