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EDITAL 01/2020 

HOMOLOGADO PELO CONSELHO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 06/06/2020 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS ESPECIAIS 

 

DISCIPLINAS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO “SAÚDE E ENVELHECIMENTO” 

 

Este edital tem como objetivo a abertura das inscrições para a seleção de 

alunos especiais para cursar disciplinas do Programa de Pós-graduação 

Mestrado Acadêmico“Saúde e Envelhecimento”, no segundo semestre de 

2020. 

 

1) Informações Gerais 

Definição: Considera-se alunos especiais, os alunos não matriculados 

regularmente no curso de Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento” da 

Faculdade de Medicina de Marília - Famema. 

 

Público: Profissionais graduados na área da saúde ou em outras áreas ou 

inscritos em outros programas de pós-graduação. Podem participar ainda, 

profissionais que possam estabelecer parcerias para futuramente desenvolver 

projetos na área de Saúde e Envelhecimento. 

 

2) Cronograma 

Período de Inscrição: 17 a 24/06/2020 

Divulgação dos Resultados: 01/07/2020 

 

3) Disciplinas Ofertadas 

As disciplinas oferecidas para o segundo semestre de 2020 serão: 
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Disciplina Dia e Período 
Professor 

responsável 

Mutagênese e doenças 
associadas 
(02 créditos –30 horas) 

20/07/2020 (Segunda feira) - (Manhã e tarde). 
21/07/2020 (Terça feira) - (Manhã e tarde). 
27/07/2020 (Segunda feira) - (Manhã e tarde). 
28/07/2020 (Terça feira) – (Manhã e tarde). 

Prof. Dr. Edson 
LuisMaístro 
Prof. Dr. Lucas Trevizani 
Rasmussen 

Fundamentos da 
estatística descritiva 
(02 créditos – 30 horas) 

13/08/2020 (Quinta feira) – (Manhã e tarde). 
20/08/2020 (Quinta feira) – (Manhã e tarde). 
27/08/2020 (Quinta feira) – (Manhã e tarde). 
03/09/2020 (Quinta feira) – (Manhã e tarde). 

Prof. Dr. Eduardo 
FederighiBaisi Chagas 

Psicologia do 
desenvolvimento: o 
envelhecimento humano 
sob diferentes olhares 
(03 créditos –45 horas) 

10/08/2020 (Segunda feira) – (Manhã). 
17/08/2020 (Segunda feira) – (Manhã e tarde). 
24/08/2020 (Segunda feira) – (Manhã e tarde). 
31/08/2020 (Segunda feira) – (Manhã e tarde). 

Profª. Drª. Gilsenir Maria 
Prevelato de Almeida 
Dátilo 
Prof. Dr. Pedro Marco 
Karan Barbosa 

Introdução aos Cuidados 
Paliativos 
(02 créditos – 30 horas) 

02/09/2020 (Quarta feira) – (Tarde). 
09/09/2020 (Quarta feira) – (Tarde). 
16/09/2020(Quarta feira) – (Tarde). 

Prof. Dr. Agnaldo Bruno 
Chies 
Prof. Ms. Guilherme 
Costa Munhoz 

Aspectos 
endocrinológicos do 
envelhecimento 
(02 créditos – 30 horas) 

27/10/2020 (Terça feira) – (Manhã). 
03/11/2020 (Terça feira) – (Manhã). 
10/11/2020 (Terça feira) – (Manhã). 
17/11/2020 (Terça feira) – (Manhã). 
24/11/2020(Terça feira) – (Manhã). 

Prof. Dr. José Augusto 
Sgarbi 
Prof. Dr. Spencer Luiz 
Marques Payão 

 
4) Ementa das disciplinas 

 
Disciplina Mutagênese e doenças associadas 

N
o
 de créditos 2 créditos (30horas)  

Ementa 

A proposta da disciplina é discutir a relação entre processo 

mutacional e a gênese de doenças como câncer e neuropatias, além 

do processo de envelhecimento, bem como na transmissão de 

doenças genéticas hereditárias se o processo ocorrer em células 

germinativas. Serão também apresentadas e discutidas algumas das 

metodologias utilizadas em genética toxicológica, apresentando os 

fundamentos das técnicas e quais danos genéticos podem ser 

detectados. 

 
Disciplina Fundamentos da estatística descritiva 

N
o
 de créditos 2 créditos (30horas) 

Ementa 

Está disciplina proporciona o conhecimento necessário para 

tabulação de dados de pesquisa, como também a identificação dos 

tipos de variáveis e a aplicação da estatística descritiva apropriada. É 

desenvolvida no laboratório de informática utilizando como ferramenta 

o software Excel e SPSS. Por meio desta ferramenta é apresentada a 

estrutura adequada para tabulação de dados e posterior inserção 

destes dados no SPSS. No SPSS o aluno terá contato as diferentes 
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formas de estatística descritiva para elaboração de tabelas e gráficos. 

 

Disciplina 
Psicologia do desenvolvimento: o envelhecimento humano sob 

diferentes olhares 

N
o
 de créditos 03 créditos (45 horas) 

Ementa 

A disciplina tem como foco o conceito de envelhecimento, como a última 

fase do desenvolvimento humano, o conhecimento do envelhecimento 

populacional, os seus aspectos psicológicos e sociais e o conceito a ele 

atribuído ao longo da história.  Enfatiza o necessário olhar da educação para 

esta população no sentido do fortalecimento de políticas públicas que 

valorizem a educação permanente para idosos. Debate questões como a 

possibilidade de novas aprendizagens na terceira idade e as concepções de 

envelhecimento em diferentes contextos. Discute alguns problemas 

emocionais e comportamentais, os quais mais acometem o idoso; os 

aspectos do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento psicossocial 

da terceira idade.  Apresentação do mini exame do 

estado mental (MEEM):exame breve do estado mental ou teste de Folstein, 

um breve questionário de 30 pontos usado para rastrear perdas cognitivas. É 

comumente utilizado em medicina para rastrear demência e também 

do Índice de Katz, instrumento utilizado para avaliar a capacidade funcional 

do indivíduo idoso. Avalia seis funções e atividades cotidianas, que são a 

alimentação, a continência, a transferência (locomoção), o toalete, o vestir e 

o banho.  

 
Disciplina Introdução aos cuidados paliativos 

N
o
 de créditos 02 créditos (30 horas) 

Ementa 

Esta disciplina aprofunda o conhecimento acerca da assistência ao indivíduo 

no processo de terminalidade nos vários campos de atuação 

multiprofissional e interdisciplinar. Proporciona aos estudantes um 

conhecimento introdutório das regulamentações, problemas comuns e 

aspectos teóricos e práticos relativos aos cuidados paliativos nos idosos, 

além de abordar o impacto destes para a saúde pessoal e gestão pública 

com uma visão global dos aspectos éticos e humanizados no processo de 

término da vida. 

 
Disciplina Aspectos endocrinológicos do envelhecimento 

N
o
 de créditos 02 créditos (30 horas) 

Ementa 

Proporcionar aos alunos de Pós-Graduação alguns conceitos teóricos e 

práticos referentes aos mecanismos endocrinológicos do envelhecimento, 

incluindo os mecanismos de controle neuro-endócrino do envelhecimento, o 

papel do estresseoxidativo e da sinalização insulínica e IGF-1/mTOR no 
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desenvolvimento de doenças associadas ao envelhecimento, aspectos 

epidemiológicos e implicações clínicas, além de análise crítica sobre 

perspectivas de terapias anti-envelhecimento. 

 
5) Inscrições 

Documentos Necessários: 

- Ficha de inscrição devidamente preenchida conforme modelo disponível neste 

edital; 

- Cópia do Diploma de Graduação; 

- Disponibilização do link de acesso para o Curriculum Lattes (o mesmo deverá 

estar atualizado e, se necessário, serão solicitados documentos 

comprobatórios); 

- Cópia dos documentos de RG e CPF. 

 

Entrega dos Documentos: 

Os documentos para a inscrição no processo seletivo de alunos especiais 

deverão ser encaminhados EXCLUSIVAMENTE por e-mail 

(mestradoacademicofamema@gmail.com), no período compreendido entre 00h 

do dia 17 de junho de 2020 até as 23h59 do dia 24 de junho de 2020.  

Observação: O candidato receberá um e-mail de confirmação do recebimento 

da inscrição, por parte da secretaria do Programa de Mestrado Acadêmico 

“Saúde e Envelhecimento” da Famema. 

Caso o candidato não receba essa confirmação até 02 (dois) dias úteis após a 

data de encerramento das inscrições, o candidato deverá entrar em contato 

pelo telefone (14) 3402-1744, ramal 1855 (falar com Cristielle). 

 

Critérios de Seleção: 

A seleção dos alunos especiais para cursar disciplinas do Programa de 

Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento” utilizará os seguintes critérios:  

1) Análise do Curriculum Lattes (5 pontos);  

2) Justificativa em cursar a disciplina - motivação (5 pontos). 

 

mailto:mestradoacademicofamema@gmail.com
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6) Disposições Finais 

1. No processo de inscrição, o candidato deve tomar conhecimento e aceitar o 

conteúdo do edital; 

2. A aprovação para cursar disciplinas como aluno especial não garante a 

aprovação do candidato como aluno regular nos processos seletivos do 

Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento”; 

3. Os casos omissos serão submetidos ao Conselho da Pós-Graduação do 

Mestrado Acadêmico “Saúde e Envelhecimento” da Famema.  

 

 

 

 

 

Marília, 06 de junho de 2020. 

 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Spencer Luiz Marques Payão 

Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
Famema 
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Ficha de Inscrição – Edital 01/2020 
Dados pessoais 
Nome:____________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

Bairro:_____________________Cidade:_________________UF:____CEP:_____________ 

Telefone: (_____)________________________ Celular: (_____)______________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

Link para Curriculum Lattes: ________________________________________________________ 
 
DISCIPLINAS: 

Marque 
1º e 2º opção 

Disciplina Datas 

(     ) 
Mutagênese e doenças 
associadas 
(02 créditos –30 horas) 

20/07/2020 (Segunda feira) - (Manhã e tarde). 
21/07/2020 (Terça feira) - (Manhã e tarde). 
27/07/2020 (Segunda feira) - (Manhã e tarde). 
28/07/2020 (Terça feira) – (Manhã e tarde). 

(     ) 
Fundamentos da estatística 
descritiva 
(02 créditos – 30 horas) 

13/08/2020 (Quinta feira) – (Manhã e tarde). 
20/08/2020 (Quinta feira) – (Manhã e tarde). 
27/08/2020 (Quinta feira) – (Manhã e tarde). 
03/09/2020 (Quinta feira) – (Manhã e tarde). 

(     ) 

Psicologia do desenvolvimento: o 
envelhecimento humano sob 
diferentes olhares 
(03 créditos –45 horas) 

10/08/2020 (Segunda feira) – (Manhã). 
17/08/2020 (Segunda feira) – (Manhã e tarde). 
24/08/2020 (Segunda feira) – (Manhã e tarde). 
31/08/2020 (Segunda feira) – (Manhã e tarde). 

(     ) 
Introdução aos Cuidados 
Paliativos 
(02 créditos – 30 horas) 

02/09/2020 (Quarta feira) – (Tarde). 
09/09/2020 (Quarta feira) – (Tarde). 
16/09/2020(Quarta feira) – (Tarde). 

(     ) 
Aspectos endocrinológicos do 
envelhecimento 
(02 créditos – 30 horas) 

27/10/2020 (Terça feira) – (Manhã). 
03/11/2020 (Terça feira) – (Manhã). 
10/11/2020 (Terça feira) – (Manhã). 
17/11/2020 (Terça feira) – (Manhã). 
24/11/2020(Terça feira) – (Manhã). 

 
Justificativa (Motivação para cursar as disciplinas):______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Candidato 

Marília, _____ de ___________________de 20 ___. 


