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Programa de Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento” da Famema 
 

EDITAL Nº 002/2013 – Homologado pelo Conselho de Pós-graduação  
em 12 de julho de 2013 

 
Seleção para Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento” 

 
A Diretoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Famema torna pública a abertura de 
inscrições para o processo seletivo de candidatos para o Programa de Mestrado Acadêmico 
“Saúde e Envelhecimento”. As inscrições serão realizadas no período de 19/08/2013 a 
13/09/2013. As vagas serão distribuídas de acordo com a disponibilidade dos orientadores e 
com as linhas de pesquisa do programa:  
1) Gestão e educação em saúde com ênfase em métodos ativos de ensino-aprendizagem. 
2) Organização morfofuncional e homeostasia nas diferentes fases do ciclo da vida. 
3) Aspectos biológicos, epidemiológicos e sociais relacionados ao envelhecimento e às 
doenças associadas. 
 
1 – Objetivos do curso 
Os principais objetivos do programa visam formar: 
- massa crítica para a docência e pesquisa de qualidade voltada aos processos biológicos, 
epidemiológicos e sociais envolvidos na manutenção da saúde e no desenvolvimento das 
doenças nas diversas etapas do ciclo da vida, com foco no processo do envelhecimento. 
- profissionais críticos, reflexivos, cientificamente autônomos, com ampla visão do ciclo da 
vida desde o nascimento até o envelhecimento, e competentes para propor e executar 
estudos científicos pertinentes e inovadores voltados à compreensão dos processos 
biológicos, epidemiológicos e sociais que determinam o processo saúde/doença no 
envelhecer. 
- um profissional capaz de trabalhar em equipe multiprofissional/interdisciplinar e formar, 
além de estudantes de graduação, outros pesquisadores com esta visão de trabalho em 
equipe e com destreza no método científico. 
 
2 – Clientela 
Profissionais da área de Saúde ou de outras áreas que possam desenvolver projetos 
inseridos nas linhas de pesquisa do programa.  
 
3 – Estrutura curricular e programa do curso 
A estrutura curricular do Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento” contempla que os 
estudantes deverão concluir o número de créditos preconizado pelo programa, envolvendo 
disciplinas, atividades didáticas e atividades complementares, bem como a elaboração da 
dissertação, dentro de um período máximo de 2 (dois) anos. Cada unidade de crédito 
corresponde a quinze horas de atividades. 
 
4 – Inscrições 
O preenchimento da ficha de inscrição deverá ser feito online, no site 
www.famema.br/mestradoacademico/inscricao.php. Os documentos deverão ser enviados 

http://www.famema.br/mestradoacademico/inscricao.php
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por SEDEX ou entregues na Secretaria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, no 
Hemocentro, situada à Rua Lourival Freire nº 240, Bairro Fragata - Marília/SP - CEP: 
17519-050, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30. Não serão efetivadas 
inscrições com documentações incompletas ou fora do prazo.  
Caberá ao Conselho de Pós-graduação Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento” 
decidir pelo deferimento ou indeferimento das inscrições. 
No momento da inscrição, o candidato deverá indicar o docente do Programa para o qual, 
na 2° fase do processo seletivo, irá pleitear a vaga de orientação. 
 
Pagamento de Inscrição: 
Taxa de inscrição: R$ 200,00 
Conta disponível para efetuar o depósito: 
Banco do Brasil: 001 - Agência: 3852-0 - Conta Corrente: 5158-6. Este depósito deverá 
ser identificado, ou seja, feito diretamente no caixa, não sendo possível em terminais 
eletrônicos.  
 
Documentos necessários: 
a) Comprovante da efetivação da inscrição online com o nº de protocolo.  
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (depósito identificado), observados os 
termos da Lei Estadual n° 12.782, de 20 de dezembro de 2007 (dispõe sobre a redução do 
valor da taxa de inscrição em concursos públicos e outros processos de seleção).  
c) Cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de curso superior reconhecido 
pelo MEC ou declaração da Instituição a qual o candidato está vinculado, atestando que o 
mesmo está regularmente matriculado no último semestre do respectivo curso de 
graduação. 
d) Histórico escolar da graduação.  
e) O diploma de graduação e o histórico escolar, obtidos em instituição estrangeira, 
deverão ser apresentados com validação de acordo com a legislação vigente. Os diplomas 
de Instituições estrangeiras deverão estar traduzidos e reconhecidos pelo MEC. 
f) Currículo na Plataforma Lattes atualizado nos últimos três meses (Plataforma CNPq: 
http://www.cnpq.br) com cópia dos documentos comprobatórios seguindo a mesma 
sequência da apresentação do Currículo Lattes. 
Observações:  
Não serão aceitos quaisquer documentos comprobatórios após a efetivação da 
inscrição. 
Os documentos comprobatórios originais devem estar disponíveis no momento da 
arguição. Caso a banca solicite algum(ns) documento(s) e esse(s) não seja(m) 
apresentado(s) a pontuação não será considerada. 
g) Cópia autenticada do documento de identidade (RG) ou no caso de estrangeiros o 
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou protocolo de solicitação. 
h) Cópia autenticada do título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações 
eleitorais (exceto para estrangeiros). 
i) Cópia autenticada do cadastro de Pessoa Física – CPF (exceto para estrangeiros) 
j) Uma foto 3x4, recente. 

http://www.cnpq.br/
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l) Comprovantes de proficiência em língua inglesa como o TOEFL (mínimo 390 pontos), 
TOEIC (mínimo 700 pontos), IELTS (mínimo 5,0 pontos), MICHIGAN, IBT, TEAP (mínimo 
60%) e FCE, desde que a prova tenha sido realizada nos últimos cinco anos. Também será 
aceito comprovante de proficiência em língua inglesa obtido na Escola de Idiomas CCI-
Marília, específico para o processo seletivo do Mestrado Acadêmico “Saúde e 
Envelhecimento” ou do Mestrado Profissional “Ensino em Saúde” (maiores informações 
pelo telefone (14) 3433-9234 ou 3413-2624).  
m) Os candidatos de origem estrangeira também deverão apresentar certificado de 
proficiência em língua portuguesa CELPE-BRAS obtido nos últimos cinco anos em nível II a 
IV. Será facultada aos candidatos estrangeiros a realização de uma prova de língua 
portuguesa organizada pelo Conselho de Pós-graduação Mestrado Acadêmico “Saúde e 
Envelhecimento”. 
n) Esboço de projeto de acordo com uma das linhas de pesquisa do Programa, em cópia 
impressa e digital, com no máximo 05 (cinco) páginas (modelo em Anexo I). 
 
Observação: Cabe ressaltar que este esboço de projeto é um item de avaliação do 
candidato e, portanto, não será necessariamente a base do projeto a ser desenvolvido pelo 
candidato durante o mestrado. 
 
 
5- Seleção 
 
Os candidatos inscritos para o Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento” serão 
submetidos a um processo de seletivo coordenado pelo Conselho de Pós-Graduação, 
constituído de três fases: 
 
1° fase (eliminatória): análise crítica de textos científicos extraídos da literatura 
internacional e relacionados às linhas de pesquisa do Programa. Os textos científicos serão 
apresentados aos candidatos no dia da prova e será permitida a consulta de dicionário em 
papel, mas não o auxílio de meios eletrônicos. Os candidatos terão 02 (duas horas) para 
analisar os textos e responder por escrito (em português) questões relacionadas aos 
mesmos. A nota de corte desta fase é 5,0 (cinco), numa escala de 0 (zero) a 10,0 (dez).  

 
2° fase (eliminatória): nesta fase, os candidatos serão selecionados para as vagas 
disponibilizadas por cada orientador, conforme opção feita no ato da inscrição. Para 
maiores esclarecimentos acerca da natureza das pesquisas realizadas por cada um dos 
docentes do programa, contatos prévios poderão ser estabelecidos com os mesmos (Vide 
C. Lattes e contatos dos docentes no link: http://www.famema.br/ensino/mestra-
acade/mestrado_docentes.php). Esta fase será constituída de três avaliações: 1) análise de 
currículo (valendo 30% da nota); 2) análise do esboço de projeto entregue no ato da 
inscrição para o processo seletivo (valendo 30% da nota); 3) arguição do esboço de 
projeto, bem como dos itens apresentados no currículo (valendo 40% da nota). Caso algum 
orientador não preencha todas as suas vagas nesta 2° fase e ainda tenha interesse em 
orientandos, poderá realizar nova arguição com candidatos remanescentes (que não foram 
aprovados na 2° fase) no período de 28/10 a 01/11/2013.  
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3° fase (eliminatória): a partir da data divulgação dos resultados da 2° fase até a data da 
matrícula (21/02/2014), os candidatos selecionados para as vagas do Programa deverão 
elaborar, junto ao orientador, o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o curso. 
Cabe ressaltar que esta fase também é eliminatória, pois a matrícula do candidato 
selecionado será condicionada à entrega do referido projeto, sob concordância do 
orientador. O candidato que não entregar o projeto dentro do prazo perderá sua vaga. Em 
substituição, o candidato classificado na sequência para aquela vaga será chamado e terá 
um prazo de 15 dias para a entrega de um esboço de projeto de pesquisa com a 
contextualização do estudo, a pergunta norteadora, os objetivos e a metodologia proposta. 

 
6 – Local de Realização das Provas e Divulgação dos Resultados 
A avaliação prevista para a 1° fase do processo seletivo será realizada no dia 18/09/2013, 
08:30, no anfiteatro Mário Alberto Consentino (Carmelo) situado à Avenida Monte Carmelo, 
nº 800, Bairro Fragata, Marília – SP.   A classificação dos candidatos dar-se-á em ordem 
decrescente e a divulgação dos resultados, bem como a convocação para a 2° fase do 
processo seletivo será feita no dia 27/09/2013, “exclusivamente” pelo site 
www.famema.br/mestradoacademico.  
As avaliações previstas para a 2° fase do processo seletivo serão realizadas no período de 
30/09/13 à 17/10/13 (local, data e horário da arguição de cada candidato serão divulgados 
exclusivamente pelo site www.famema.br/mestradoacademico). 
A lista dos candidatos selecionados nesta 2° fase dar-se-á por cada docente orientador, no 
dia 18/10/2013, “exclusivamente” pelo site www.famema.br/mestradoacademico. A lista 
dos candidatos selecionados para as vagas remanescentes será divulgada também pelo 
site, no dia 08/11/2013. 
   
7 – Matrícula 
É de responsabilidade do candidato selecionado em primeira chamada realizar sua 
matrícula, na Secretaria de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão da Famema no período 
de 10/02 a 21/02/2014 no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30. A realização da 
matrícula está condicionada a apresentação de projeto de pesquisa do Mestrado com 
ciência do orientador. Os candidatos convocados em segunda chamada deverão realizar 
matrícula no período de 24/02 a 28/02/2014, na mesma Secretaria. 
No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
- Requerimento de Matrícula. 
- 1 (uma) foto 3x4, recente. 
- No caso do candidato possuir vínculo empregatício, deverá apresentar autorização formal 
de sua instituição, permitindo a participação nas atividades curriculares do Programa de 
Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento”. 
- Cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de curso superior reconhecido 
pelo MEC. 
 
8 – Disposições finais 
- O início das atividades letivas do Programa de Mestrado Acadêmico “Saúde e 
Envelhecimento” será no dia 07/03/2014. 

http://www.famema.br/mestradoacademico
http://www.famema.br/mestradoacademico
http://www.famema.br/mestradoacademico
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- Caberá recurso ao Conselho do Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico 
“Saúde e Envelhecimento”, no prazo de dois dias úteis, contados a partir da divulgação do 
resultado final, por meio de requerimento protocolado na Secretaria de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão da Famema. 
- Não serão aceitos pedidos de vista de prova em qualquer etapa do exame de seleção. 
- Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
- Os candidatos não aprovados poderão retirar seus documentos na Secretaria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão da Famema nos meses de abril e maio de 2014. Após 
este período os documentos serão descartados. 
- Os casos omissos serão submetidos ao Conselho da Pós-Graduação Mestrado 
Acadêmico “Saúde e Envelhecimento”.  

 
Marília, 17 de julho de 2013. 

 
 

Prof. Dr. Spencer Luiz Marques Payão 
        Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão  
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ANEXO I 
 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DE ESBOÇO DE PROJETO DE PESQUISA 

 
1a página: Título do projeto, identificação do candidato, formação acadêmica, 
especializações. 

2a, 3a e 4a páginas: Introdução baseada na literatura com a delimitação do problema, 

justificativa que fundamenta a relevância do estudo, objetivos, metodologia e forma de 

análise dos resultados. 

5a página: lista das referencias (5 a 10) por ordem de citação, segundo Vancouver. 

 

Formatação:  

Folha A4 

Espaçamento entre linhas de 1,5 

Fonte Times New Roman tamanho 12 

Margens: superior 3 cm,  esquerda 3 cm,  inferior 2 cm e  direita 2 cm 

 


