
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS  
  

EDITAL PPGCM 01/2023 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), faz saber que estarão abertas as inscrições para o exame de seleção 

dos Cursos de Mestrado e de Doutorado em Ciências Médicas – área de concentração: Ciências 

Médicas, em sistema de fluxo contínuo.  Para o ano de 2023, a inscrição para o Curso poderá ser 

pleiteada a partir do dia 02 de janeiro de 2023. Os pedidos de inscrição deverão ser 

encaminhados à secretaria do Programa, de acordo com as informações contidas neste edital. A 

forma de seleção especificada neste edital será também aplicada para os candidatos do Programa 

de Qualificação Institucional (PQI) da UFF. 

 

1. CLIENTELA  

 

1.1. Médicos e outros profissionais com curso de graduação devidamente reconhecido, com 

interesse de pesquisa em ciências médicas. 

   

2. LOCAL E HORÁRIO DA INSCRIÇÃO: 

 

2.1.  Local de Inscrição: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas - Rua 

Marquês do Paraná, 303 – 4º andar do prédio anexo ao Hospital Universitário Antonio 

Pedro. Centro – Niterói, RJ - CEP: 24.030-210. Tel/Fax.: (0xx21) 2629-9369. Endereço 

eletrônico: cienciasmedicas2003@gmail.com; Divulgação do edital na página: 

www.poscienciasmedicas.uff.br. Horário: segundas, terças, quartas e sextas-feiras de 09:00 

às 12:00 h e de 13:00 às 15:00 h 

 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 

 

3.1. Documentos comuns para os Cursos de Mestrado e de Doutorado 

 

a) Ficha de Inscrição/Cadastro (Anexo I). ATENÇÃO: A Ficha de Inscrição/Cadastro também 

pode ser obtida na página do Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas 

(www.poscienciasmedicas.uff.br - Formulários); 

b) Projeto de pesquisa, constando de título, palavras-chave, resumo, justificativa, base teórica e 

revisão bibliográfica, objetivos, métodos, bibliografia, infraestrutura e recursos disponíveis para 

realização do projeto (3 vias). ATENÇÃO: O modelo do projeto de pesquisa pode ser obtido na 

página do Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas (www.poscienciasmedicas.uff.br - 

Formulários – Modelo de Projeto de Pesquisa); 

c) Carta com o aceite do orientador, discriminando a aprovação (nota final) no período 

probatório; 

d) Cópia autenticada do Diploma de Graduação (1 via); 

e) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF para todos os candidatos (1 via); 

f) Cópia do CRM para os candidatos graduados em Medicina (1 via); 

g) Curriculum Vitae – 1 via (Modelo CNPq-Lattes): Para a avaliação do Curriculum apresentar 

os documentos descritos abaixo, quando houver: 

. Cópia de documento comprobatório de Residência ou Especialização; 

. Cópia de documento comprobatório de Iniciação Científica e/ou Monitoria; 

. Cópia de documento comprobatório de atividade didática; 

http://www.poscienciasmedicas.uff.br/
http://www.poscienciasmedicas.uff.br/
http://www.poscienciasmedicas.uff.br/


. Cópia de trabalhos completos publicados em revistas com corpo editorial.  

h) Três retratos 3x4 recentes; 

i) Taxa de inscrição: Meio salário mínimo federal vigente, a ser paga no Banco do Brasil – 

inicialmente preencher a Guia de Recolhimento da União (GRU), obtida na página principal da 

UFF (www.uff.br), obedecendo aos seguintes critérios: Código da Unidade Favorecida: 153056; 

Gestão: 15227; Código de recolhimento: 28.832-2; Número de referência: 0250158412. 

 

Obs.: a) Os Títulos obtidos em Universidades estrangeiras estarão condicionados à Resolução 

188/2012 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFF (Art. 3º, itens I a XI e parágrafos 

1º a 3º), que dispõe sobre a aceitação dos mesmos para fins de continuidade de estudos na UFF; 

b) No ato de inscrição, os documentos apresentados sob forma de cópia serão comparados aos 

originais. 

 

3.2.  Documentos para o Curso de Doutorado  

 

a) Cópia autenticada do Diploma (1 via) e do Histórico Escolar (1 via) do Curso de Mestrado 

Acadêmico ou Profissional credenciado pela CAPES na época de sua matrícula no referido 

Curso;   

b) Cópia do artigo científico, vinculado à dissertação de Mestrado, publicado ou aceito para 

publicação, no mínimo, em periódico indexado na base de dados MEDLINE/PubMed. 

 

4. SELEÇÃO 

 

A Comissão de Seleção para Admissão no Programa fará a avaliação das candidaturas utilizando 

a sistemática de seleção apresentada no item 5 deste Edital. Após a entrega da documentação 

para inscrição, os candidatos serão convocados pela Secretaria do Programa para agendamento 

de entrevista, apresentação do anteprojeto de pesquisa e prova de línguas, quando serão 

estipulados o local e o horário das provas.  

 

5. SISTEMÁTICA DA SELEÇÃO 

 

 

5.1. Curso de Mestrado em Ciências Médicas: 

 

 

5.1.1. Análise do “Curriculum Vitae” (Peso 3); 

5.1.2. Análise do projeto de pesquisa (Peso 3); 

5.1.3. Defesa oral do projeto de pesquisa com a Comissão de Seleção (Peso 3); 

5.1.4. Aprovação e nota recebida no Estágio Probatório (Peso 1);  

5.1.5. Prova de línguas: o candidato deverá ser capaz de interpretar um texto de caráter científico 

em inglês, e redigir sobre ele em português.  

 

 

5.2. Curso de Doutorado em Ciências Médicas: 

 

 

5.2.1. Análise do “Curriculum Vitae”, com ênfase em atividades anteriores de pesquisa, e no 

desempenho acadêmico do aluno no Curso de Mestrado, avaliado através do Histórico Escolar, 

do cumprimento de prazos e envio de relatórios, publicações em periódicos e, especialmente, da 

publicação ou comprovante de aceite do trabalho resultante da dissertação de Mestrado (Peso: 3); 

5.2.2. Análise do projeto de pesquisa (Peso 3); 

5.2.3.  Defesa oral do projeto de pesquisa com a Comissão de Seleção (Peso 3); 

http://www.uff.br/


5.2.4. Aprovação e nota recebida no Estágio Probatório (Peso 1);  

5.2.5. Prova de línguas: o candidato deverá ser capaz de interpretar um texto de caráter científico 

em inglês, e redigir sobre ele em português.  

 

Obs.: 1ª) Serão aprovados os candidatos que obtiverem aproveitamento mínimo de 60% em cada 

etapa do exame de seleção, incluída a prova de línguas, ressalvando-se a disponibilidade global 

de vagas e também de alocação por orientador. 

2ª) A classificação final será obtida considerando-se os pesos acima estabelecidos para as etapas 

de seleção constantes dos itens 5.1.1 a 5.1.4 ou 5.2.1 a 5.2.4, excluída, para o fim de 

classificação a prova de línguas. 

3ª) As orientações para elaboração do projeto se encontram anexo a este Edital (Anexo II). 

4ª) Para as candidatas mães será utilizado a utilização de um fator de correção de 1.05 a 1.2 na 

nota final do currículo, caso o valor máximo não tenha sido atingido. 

5ª) O resultado final será divulgado na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas em até sete dias úteis após o exame de seleção.  

 

5.3 - A decisão da Comissão de Seleção para Admissão no Programa é irrecorrível, salvo por 

inobservância dos preceitos do Regulamento Geral para os Programas Pós-Graduação Stricto-

Sensu da UFF e do Regulamento Específico do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Médicas, hipótese em que caberá recurso ao Colegiado do Programa no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, a contar da divulgação do resultado. 
 

6. NÚMERO DE VAGAS 

 

6.1. Serão oferecidas 80 (oitenta) vagas para o Programa de Pós-graduação em Ciências 

Médicas, 35 (trinta e cinco) vagas para o Mestrado e 45 (quarenta e cinco) vagas para o 

Doutorado. 

 

6.2. São reservadas 07 (sete) vagas para o Mestrado e 09 (nove) vagas para o Doutorado para os 

candidatos que optarem por concorrer às vagas destinadas às políticas de ações afirmativas para 

negros ou indígenas. 

 

6.3. O Programa dispõe ainda de uma vaga adicional para o Mestrado e outra para o Doutorado 

para os candidatos com deficiência.  

 

6.4.  Para o PQI da UFF serão oferecidas 20 (vinte) vagas, sendo 10 (dez) vagas para o Mestrado 

e 10 (dez) vagas para o Doutorado.  

 

6.4.1. Das vagas para o PQI, 20% serão reservadas para os candidatos que optarem por concorrer 

às vagas destinadas às políticas de ações afirmativas para negros ou indígenas. 

 

6.5. Este número pode variar de acordo com a disponibilidade das vagas a serem oferecidas pelos 

orientadores credenciados nas linhas de pesquisa do Programa.  O Programa de Pós-graduação 

em Ciências Médicas se reserva o direito de não preencher a totalidade das vagas. 

 

6.6. Os dados sobre os orientadores credenciados e as linhas de pesquisa do Programa se 

encontram anexo a este Edital (Anexo III).  

 

7. BOLSAS DE ESTUDO 

 

Bolsas da CAPES e CNPq poderão ser oferecidas aos alunos, de acordo com critérios 

fixados pelas Instituições de Fomento e pela Coordenação do Programa, considerando, ainda, o 

número de bolsas disponibilizadas por essas agências de fomento a cada ano. No entanto, o 



Programa não garante a concessão de bolsas aos aprovados. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 Será eliminado, a qualquer época (mesmo depois da matrícula), o candidato que houver 

realizado a seleção usando documentos ou informações falsas ou servindo-se de meios ilícitos. 

8.2 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora e pela 

Coordenação do Programa e submetidos ao Colegiado do Programa. 

                        

 

                                                                                                Niterói, 28 de novembro de 2022.  

 

 

 

JOCEMIR RONALDO LUGON 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas 

da Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO/CADASTRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 
MESTRADO (     )    DOUTORADO   (     ) 

 

MATRÍCULA*:  INCRIÇÃO SGPG*: 
*NÃO PREENCHER 
 

1. Dados pessoais: 
Nome: 

Filiação – Nome do pai: 

Nome da mãe:  

Data de Nascimento:   Naturalidade:  Nacionalidade: 

Identidade:  Órgão expedidor: Estado:  

Estado Civil: CPF:  CRM: Estado: 

Raça/cor: ( ) Branca ( ) Preta ( ) Parda  ( ) Amarela ( ) Indígena 

Portador de deficiência: ( ) Sim ( ) Não 

Endereço (nº, bl, apto):  

Bairro:  CEP:  Cidade:  Estado:   

Tel1.: (   ) Tel2.:  Cel.: 

E-mail: 

                                                                                                                                                                
   2. Dados profissionais e acadêmicos:  
 

Local de Trabalho: Data da admissão:    /  / 

Endereço:  Nº 

Bairro: CEP:  Cidade: 

Tel.: E-mail: 

 
Área de Graduação: 

Universidade: 

Estado:  Ano de início:  Ano de conclusão: 

 

Fez Iniciação Científica na graduação:  (  ) Sim  (  ) Não Recebeu bolsa de estudos: (  ) Sim  (  ) Não 

Se SIM, qual a agência: (   ) CNPq   (     ) CAPES  (   ) FAPERJ   Outra.Qual? 

 

Residência médica: (  ) Sim  (  ) Não Instituição: Estado: 

Ano de início:  Ano de conclusão:   Especialidade: 

   

Mestrado: (  ) Sim  (  ) Não Instituição:  Estado: 

Nome do programa: 

                                                                               
                                                                            
 3. Dados relacionados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas: 
 

Professor orientador: 

Professor coorientador (   )/orientador externo (   )**: 

Instituição: 

Professor coorientador 2**:  

Instituição:  

Como pretender custear o curso: (  ) Bolsa de estudos  (  ) Recursos próprios 

Vaga de ações afirmativas: (  ) Sim  (  ) Não /  Se sim, qual?  (  ) Étnico-racial    (  ) Pessoa com deficiência 
** Casa haja Coorientador/Orientador externo, anexar: cadastro de Coorientador e Declaração de Compromisso de 
Coorientação 

 
Título do projeto de pesquisa (se houver) 
 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

1 - CAPA  

 

Com título do projeto em português e inglês, nomes do aluno e do orientador credenciado no 

Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas (PPGCM).  

Curso pretendido: Mestrado ou Doutorado  

 

ATENÇÃO: As páginas do projeto devem ser numeradas a partir do item 2.  

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

 

2.1 - Título.  

2.2 – Área de Concentração (CNPq).  

2.3 – Palavras – Chave.  

2.4 – Local de Realização do Projeto.  

 

3 – LISTA DE ABREVIATURAS.  

 

4 – RESUMO DO PROJETO (máximo: 250 palavras, com os seguintes itens: breve justificativa 

do trabalho, objetivos e material e métodos).  

 

5 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS  

 

5.1 – Candidato: Nome, área de graduação, função e local de trabalho, titulação máxima e ano de 

obtenção.  

5.2 – Orientador: Nome e Departamento/Unidade.  

 

6 – EQUIPE ENVOLVIDA  

 

Nomes dos participantes, função e local de trabalho nas instituições de origem, titulação máxima e 

ano de obtenção, atribuição de cada participante no projeto de pesquisa.  

 

ATENÇÃO: Identificar, neste item, o coorientador, se houver. O coorientador do candidato ao 

Curso de Mestrado ou ao Curso de Doutorado deve ter o grau de Doutor.  

 

7 – CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS  

 

Informações sobre a aprovação do projeto no Comitê de Ética de Pesquisa (Instituição que aprovou 

o projeto, Número do processo, data de aprovação etc.)  

 

ATENÇÃO: anexar cópias digitalizadas do documento completo de aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no final do projeto. 

O arquivo do projeto deve ser único, contendo o projeto e os documentos aprovados pelo Comitê de 

Ética.  

 

8 – PROJETO POR EXTENSO  

 

8.1 – Fundamentação teórica (Revisão da literatura), com introdução ao problema e relevância.  

8.2 – Justificativa (descrever as razões que demonstram a importância e a contribuição da pesquisa).  

8.3 – Objetivos geral e específicos.  



8.4 – Material e métodos.  

8.5 – Cronograma.  

8.6 – Protocolos (caso sejam utilizados na pesquisa, informar neste item e inserir os protocolos no 

final do projeto).  

 

9 - BENEFÍCIOS ESPERADOS  

 

10 – INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO  

 

Este item deve também conter informações sobre o financiamento do projeto:  

 

a) se o projeto é financiado ou não;  

b) se o projeto for financiado, qual a agência de fomento, No. do processo e valor do financiamento.  

 

11 – RESULTADOS PRELIMINARES (SE HOUVER)  

 

12 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ATENÇÃO: as referências listadas neste item devem também estar citadas no texto do 

projeto.  

 

Referências bibliográficas da dissertação/tese – de acordo com as normas do International 

Committee of Medical Journal Editors - http://www.icmje.org. De forma resumida, estas normas 

podem ser encontradas em http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html  

 

Obs.: A apresentação das referências bibliográficas também poderá ser feita da seguinte forma:  

 

Exemplo: “Resultados de trabalhos clínicos e experimentais tem sugerido um papel central da 

proteinúria na patogênese da progressão da doença renal (Remuzzi et al., 2006). Estudos 

epidemiológicos têm demonstrado uma associação entre o aumento da albuminúria, e a falência da 

função renal (FFR), além de uma relação com as doenças cardiovasculares e com a mortalidade em 

diversas populações (de Jong et al., 2006; Hemmelgarn et al., 2010; Astor et al., 2011).” 

 

13 – ORIENTAÇÕES SOBRE O ARQUIVO QUE SERÁ ENVIADO AO PPGCM  

 

ATENÇÃO: o arquivo em formato pdf deve ser único contendo todos os documentos 

solicitados.  

 

13.1 - Curso de Mestrado: 

 

a) Projeto de pesquisa de acordo com o descrito anteriormente;  

b) Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (documento completo) e Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (e outros se houver).  

 

13.2 – Curso de Doutorado: 

 

a) Projeto de pesquisa de acordo com o descrito anteriormente;  

b) Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (documento completo) e Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (e outros se houver);  

c) Título, resumo da dissertação de mestrado, data da defesa, nome e local de realização do curso;  

d) Artigo científico resultante da dissertação de mestrado publicado ou aceito para publicação no 

mínimo em periódico indexado na base de dados MEDLINE.  

 

 

 



 

ANEXO III 

 

 

LINHAS DE PESQUISAS E ORIENTADORES 

 
  

1 – APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE IMAGEM EM MEDICINA INTERNA 

 

Ementa: Estudos das aplicações de métodos de imagem no diagnóstico e evolução das doenças, 

com ênfase nos estudos de tomografia computadorizada de alta resolução, com correlação clínico-

patológica, e de ultra-sonografia em obstetrícia e medicina fetal. 

 

Professores Credenciados: 

 

– Alair Augusto Sarmet Moreira Damas dos Santos 

– Alessandro Severo Alves de Melo 

– Renato Augusto Moreira de Sá 

  

2 – DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS AGUDAS OU CRÔNICAS 

 

Ementa: Estudos epidemiológicos, clínicos e experimentais com vistas a estudar a fisiopatologia, 

complicações e opções de intervenção nessas doenças, com ênfase nas seguintes enfermidades: 

obesidade, hipertensão, diabetes, doença renal crônica, doenças auto-imunes e neoplasias. 

 

Professores Credenciados: 

 

– Denise Mafra 

– Jocemir Ronaldo Lugon 

– Jorge Paulo Strogoff de Matos 

– Jorge Reis Almeida 

– Maria Cláudia Almeida Issa 

– Mariana Sarto Figueiredo 

– Ronaldo Altenburg Odebrecht Curi Gismondi 

  

3 – ESTUDOS CLÍNICOS E EXPERIMENTAIS EM ENDÓCRINO-METABOLOGIA E 

NUTRIÇÃO 

 

Ementa: Estudos experimentais e clínico-epidemiológicos para avaliação de efeitos bioquímicos, 

endócrino-metabólicos e nutricionais em humanos e em modelos animais de doenças, considerando 

situações patológicas diversas, com ênfase nas de cunho carencial e sistêmicas 

 

Professores Credenciados: 

 

– Denise Mafra 

– Luis Guillermo Coca Velarde 

– Giovanna Aparecida Balarini Lima 

– Mariana Sarto Figueiredo 

– Rubens Antunes da Cruz Filho 

  

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1215394507629695
http://lattes.cnpq.br/4043378091106622
http://lattes.cnpq.br/7722814490587972
http://lattes.cnpq.br/4638821830426397
http://lattes.cnpq.br/9156435268618505
http://lattes.cnpq.br/8050504577579361
http://lattes.cnpq.br/7347122112655880
http://lattes.cnpq.br/2630561841460716
http://lattes.cnpq.br/6112802653312983
http://lattes.cnpq.br/8857773663710888
http://lattes.cnpq.br/4638821830426397
http://lattes.cnpq.br/5087016670022826
http://lattes.cnpq.br/0003423598440275
http://lattes.cnpq.br/6112802653312983
http://lattes.cnpq.br/0698685289408113


4 – MEDICINA CIRÚRGICA E PERIOPERATÓRIA 

 

Ementa: Mecanismos fisiopatológicos e epidemiológicos, abordagens diagnósticas e terapêuticas, 

englobando aspectos pré e pós operatórios, técnicas e desfechos, com ênfase em: doenças da corio-

retina e glaucoma; osteoartropatias e emprego de biomateriais e terapia celular; tratamento dos 

tumores acometendo o sistema nervoso central. 

 

Professores Credenciados: 

 

– Eduardo de França Damasceno 

– Ismar Lima Cavalcanti 

– Marcelo Palis Ventura 

– Márcio Antônio Babinski 

– Pedro José Labronici 

– Vinícius Schott Gameiro 

  

5 – ESTUDOS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS APLICADOS ÀS DOENÇAS 

INFECCIOSAS 

 

Ementa: Etiopatogenia e características epidemiológicas das infecções. Desenvolvimento de 

técnicas para o diagnóstico e a terapêutica das doenças infecciosas. 

 

Professores Credenciados: 

 

– Andrea Alice da Silva 

– Claudete Aparecida Araújo Cardoso 

– Ianick Souto Martins 

– Jorge Reis Almeida 

– Solange Artimos de Oliveira 

– Tatiana Guimarães de Noronha 

  

6 – SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER: ESTUDOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE, DA 

PREVENÇÃO DE SEUS AGRAVOS E MEDIDAS TERAPÊUTICAS 

 

Ementa: Estudos dos problemas de saúde dirigidos aos cuidados da saúde feminina e de crianças e 

adolescentes, com ênfase na mortalidade e morbidade materno-infantil e aspectos clínico-

epidemiológicos das doenças e agravos nesta população. 

 

Professores Credenciados: 

 

– Antonio Rodrigues Braga Neto 

– Isabel Cristina Chulvis do Val Guimarães 

– Claudete Aparecida Araújo Cardoso 

– Renato Augusto Moreira de Sá 

– Tatiana Guimarães de Noronha 

 

http://lattes.cnpq.br/5017838124303708
http://lattes.cnpq.br/3897507589015450
http://lattes.cnpq.br/5043112372217129
http://lattes.cnpq.br/7985386665524107
http://lattes.cnpq.br/8402156552141002
http://lattes.cnpq.br/9223810891927650
http://lattes.cnpq.br/4836406900271376
http://lattes.cnpq.br/2674509595570040
http://lattes.cnpq.br/7336649890658161
http://lattes.cnpq.br/7347122112655880
http://lattes.cnpq.br/2547414793690711
http://lattes.cnpq.br/8492761744705820
http://lattes.cnpq.br/7557971069321691
http://lattes.cnpq.br/1963104885387212
http://lattes.cnpq.br/2674509595570040
http://lattes.cnpq.br/7722814490587972
http://lattes.cnpq.br/8492761744705820
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