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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 

NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TRANSLACIONAL 

 

 

EDITAL Nº 01/2023 

 
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DE 
MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO EM 
MEDICINA TRANSLACIONAL – TURMA 2023.1 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional (PPGMDT) do 
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) da Faculdade de Medicina 
(FAMED) da Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus do Porangabuçu, vem torna 
público a abertura das inscrições do processo seletivo para os cursos de Mestrado e 
Doutorado Acadêmico em Medicina Translacional – Turma 2023.1. 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e pela Resolução Nº 14/CEPE/UFC, de 16 
de outubro de 2013. 
1.2 Informações e instruções pertinentes ao processo seletivo serão disponibilizadas, 
exclusivamente, por meio do site do Programa: www.medicinatranslacional.ufc.br. 
1.3 O prazo para impugnação deste edital será de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação. 
1.4 O processo seletivo será executado pela Comissão Organizadora da Seleção, composta 
de pelo menos 6 (seis) pesquisadores e/ou professores, nomeados pela Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional. 
 
2 DAS VAGAS 

2.1 Serão ofertadas 15 (quinze) vagas para o curso de mestrado e 15 (quinze) vagas para o 
Curso de Doutorado em Medicina Translacional. 
As referidas vagas estão distribuídas de acordo com as áreas temáticas abaixo relacionadas 
nas seguintes linhas de pesquisa: 
 

 Quantidade de Vagas 
Linha de Pesquisa Mestrado Doutorado 

Bioarqueologia 02 02 
Câncer 02 03 
Epidemiologia Molecular 03 03 
Doenças Neuropsiquiátricas 02 02 
Doenças Transmissíveis 0 0 



Página 2 de 8 

Doenças Crônicas não Transmissíveis 05 04 
Pesquisa Clínica 01 01 

 
2.2 Não há a obrigatoriedade do preenchimento da totalidade das vagas ofertadas. 
 

3 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1 MESTRADO: Poderão inscrever-se portadores de diploma de graduação de cursos de 
nível superior reconhecidos pelo MEC, na área das ciências da saúde; ciências biomédicas; 
biotecnologia; área relacionada à cadeia produtiva de fármacos e medicamentos e produtos 
para a saúde; área de pesquisa clínica ou em áreas afins. 

3.2 DOUTORADO: Poderão inscrever-se portadores de certificado de Programa de 
Residência Médica ou portadores de diploma de Mestre de cursos reconhecidos pelo MEC, 
na área das ciências da saúde; ciências biomédicas; biotecnologia; área relacionada à cadeia 
produtiva de fármacos, medicamentos e produtos para a saúde; área de pesquisa clínica ou 
em áreas afins. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES  
 
4.1 A inscrição ao processo seletivo será realizada no período de 02 de janeiro de 2023 até 
às 23:59 min do dia 16 de janeiro de 2023, em dois procedimentos abaixo descritos: 
 
4.2.1 Primeiro Procedimento: preencher o formulário de inscrição eletrônico disponível no 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), no sitio eletrônico: 
http://www.si3.ufc.br/sigaa/public (aba esquerda: Processos Seletivos - opção: Processos 
seletivos Stricto Sensu), devendo o comprovante ser escaneado em formato PDF e inserido 
no Segundo Procedimento, descrito no subitem 4.4.2. 
 
4.2.2 Segundo Procedimento: enviar os documentos obrigatórios abaixo descritos para 
inscrição, em formato digital (PDF), para o e-mail medicinatranslacional@ufc.br, constando 
no campo Assunto o termo “INSCRIÇÃO MEDICINA TRANSLACIONAL e Nome Completo 
do Candidato”. 
 

a) Ficha de inscrição do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional, 
constante no ANEXO I, devidamente preenchida; 

b) Comprovante do formulário inscrição eletrônica gerada/emitida pelo sistema SIGAA; 

c) Cópia da carteira de identidade (RG) e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física 
(CPF);  

d) Uma foto atual em tamanho 3x4; 

e) No caso de candidato ao Curso de Mestrado: cópia do diploma de graduação ou 
declaração de conclusão em cursos de nível superior reconhecidos pelo MEC na área 
das ciências da saúde, ciências biomédicas, biotecnologia, área relacionada à cadeia 
produtiva de fármacos e medicamentos e produtos para a saúde, área de pesquisa 
clínica ou em áreas afins. 
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f) No caso de candidato ao Curso de Doutorado: cópia do certificado de conclusão de 
Programa de Residência Médica ou do diploma de Mestre de cursos reconhecidos pelo 
MEC na área das ciências da saúde, ciências biomédicas, biotecnologia, área 
relacionada à cadeia produtiva de fármacos, medicamentos e produtos para a saúde, 
área de pesquisa clínica ou em áreas afins. Somente substituirá o diploma de 
Mestrado a CERTIDÃO de expedição do diploma emitida pelo setor competente 
da Instituição Superior de Ensino, comprovando que o (a) candidato (a) cumpriu 
todas as exigências regimentais e curriculares para a titulação. 

g) Cópia do curriculum Lattes-CNPq atualizado em 2023. O Currículo Lattes poderá ser 
obtido na página web do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) (https://lattes.cnpq.br/). 

h) Declaração de títulos padronizada – BAREMA - constante do ANEXO II deste edital, 
devidamente preenchida pelo candidato, com cópias comprobatórias das respectivas 
atividades pontuadas. 

i) O projeto obrigatoriamente seguirá a seguinte estrutura: capa com título, resumo, 
problema a ser pesquisado, justificativa para o tema escolhido, objetivos, breve revisão 
da literatura, materiais e métodos utilizados, resultados esperados, cronograma de 
atividades, orçamento, fontes de financiamento e referências; nos moldes exigidos pelas 
instituições de fomento, com no mínimo 10 laudas e o máximo de 30 (espaçamento 
entre linhas 1,5; margens 2,5 cm; fonte Arial, tamanho 12). Não serão aceitas propostas 
que não contribuam com as áreas temáticas deste edital. 

4.3 Todos os documentos enviados devem ser legíveis, sem rasura, no formato PDF e 
nomeados de acordo com o subitem 4.2.2 deste edital. 
 
4.4 No corpo de e-mail o candidato deverá listar todos os documentos obrigatórios enviados. 
 
4.5 Serão aceitas inscrições de candidatos brasileiros portadores de diploma/certificados 
obtido em instituições estrangeiras, revalidados por instituições superiores de ensino nacional, 
reconhecidas pelo MEC, conforme Portaria Normativa no 22 – MEC, de 13/12/2016 e 
Resolução no 1 – CEPE/UFC, de 27/01/2019. 
 
4.6 Poderão se inscrever no processo seletivo candidatos estrangeiros, em situação regular 
no país, com diploma revalidado por Universidades Públicas brasileiras. Os candidatos 
estrangeiros não lusófonos deverão apresentar, no ato da matrícula, certificação de 
proficiência da Língua Portuguesa. 
 
4.7 Os candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a 
realização do processo seletivo deverão solicitá-lo na ficha de inscrição, encaminhando 
juntamente com o requerimento, a documentação que justifique e comprove a sua situação, 
através de laudo médico que indique a situação e a especificação das suas necessidades 
quanto ao atendimento personalizado. No citado laudo deverão constar nome legível e CPF 
do candidato, o nome completo do médico que forneceu o documento, o número de inscrição 
do profissional no CRM e telefone do mesmo para contato. 
 
4.8 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento ou discordância. 
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4.9 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo e a Coordenação do PPGMDT não se 
responsabilizam por inscrições não efetivadas e/ou não recebidas por motivos de ordem 
técnica no manuseio de computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento de 
linhas comunicação, queda de energia elétrica, ou quaisquer impedimentos de transferência 
de dados à página de inscrição ou ao e-mail. 
 
4.10 Não será aceita inscrição efetuada de forma condicional ou extemporânea. Só serão 
aceitos pedidos de inscrição que estiverem com a documentação completa e forem 
encaminhados dentro do período definido no edital. 
 
4.11 Não será permitida a inclusão de documentos após a homologação, nem em fase 
recursal.  
 
4.12 As inscrições serão analisadas pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, 
designada pela Coordenação do Programa e homologadas após a confirmação do 
cumprimento de todas as exigências dispostas no presente edital. As informações relativas 
ao deferimento/indeferimento das inscrições serão publicadas no site 
www.medicinatranslacional.ufc.br seguindo o cronograma do processo seletivo previstos no 
ANEXO III do presente edital. 
 

5 DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

5.1 O processo seletivo será realizado em 2 etapas eliminatórias e/ou classificatórias;  

5.2 A PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO, de caráter eliminatório e classificatório, 
será constituída pela avaliação do Projeto de Pesquisa escrito, Apresentação e Defesa do 
Projeto de Pesquisa podendo o candidato atingir nesta etapa uma pontuação máxima de 10 
(dez) pontos, sendo considerado desclassificado o candidato que atingir pontuação inferior a 
6 (seis) pontos. 

5.2.1 O Projeto de Pesquisa seguirá a seguinte estrutura: capa com título, resumo, problema 
a ser pesquisado, justificativa para o tema escolhido, objetivos, breve revisão da literatura, 
materiais e métodos utilizados, resultados esperados, cronograma de atividades, orçamento, 
fontes de financiamento e referências; nos moldes exigidos pelas instituições de fomento, com 
no mínimo 10 laudas e o máximo de 30 (espaçamento entre linhas 1,5; margens 2,5 cm; fonte 
Arial, tamanho 12); nos moldes exigidos pelas instituições de fomento. 

5.2.2 Para cada projeto de pesquisa será atribuída nota numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) 
pontos.  

5.2.3 Na avaliação do Projeto de Pesquisa escrito, Apresentação e Defesa do Projeto de 
Pesquisa, serão avaliados os critérios abaixo descritos e valorados:  

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

1) Na apresentação: Clareza na delimitação do tema, qualidade dos slides, 
cumprimento do tempo estabelecido, metodologia e o referencial teórico 
apresentado. 

3,0 

2) No projeto: Clareza na delimitação do tema, na formulação do objeto e 
da relevância da pesquisa para a área de estudo; coerência na relação 4,0 
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entre as questões norteadoras, os objetivos traçados, a metodologia e o 
referencial teórico apresentado. Aspectos linguístico-formais de 
organização textual e normalização ABNT. 
3) Na defesa pelo candidato: Articulação, capacidade argumentativa e 
sistematização das ideias. Domínio do conteúdo e fundamentação 
epistemológica; aspectos teórico-metodológicos do Projeto de Pesquisa. 

3,0 

Total 10,0 

 

5.2.4 Durante a apresentação do orçamento do projeto deve ser apresentada a comprovação 
da existência de recursos para a sua execução. 

5.2.5 A nota nesta etapa da seleção corresponderá à média simples da pontuação que for 
atribuída pelos membros da banca avaliadora com base nos critérios acima mencionados. 

5.2.6 A Apresentação e Defesa do Projeto de Pesquisa será gravada exclusivamente pela 
banca avaliadora. 

5.2.7 A ordem das apresentações e defesas dos projetos de pesquisa será definida por 
sorteio, realizado pela Comissão de Seleção e será divulgada conforme cronograma do 
processo seletivo previsto no ANEXO III do presente edital, através do endereço eletrônico 
www.medicinatranslacional.ufc.br. 
 
5.2.8 Local da apresentação e defesa: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Medicamentos (NPDM) Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional (PPGMDT), 
situado na Rua Cel. Nunes de Melo, 1000 - 2° andar – Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-275, 
Fortaleza – Ceará. A defesa terá duração de até 15 (quinze) minutos. 
 

5.2.9 As apresentações e defesas ocorrerão a partir de 9hs. O candidato deverá estar 
presente com antecedência mínima de trinta minutos em relação ao horário fixado para o seu 
início. O candidato que não comparecer na data e horário previstos para a presente etapa 
será eliminado.  

5.2.10 São considerados documentos de identificação as carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações 
Exteriores e pela Polícia Militar; Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras 
Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 
documento de identidade, Carteira do Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habitação. 

5.2.11 Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a identificação do candidato com clareza. 

5.2.12 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 10 (dez) dias, caso em que 
o candidato será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, fotos, 
assinaturas e impressão digital. 

5.2.13 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas referentes à fisionomia, digital ou à assinatura do portador. 

5.2.14 O candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida 
no presente edital, será automaticamente excluído do processo seletivo. 
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5.2.15 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato após o horário fixado 
para o seu início. 

5.2.16 Não haverá segunda chamada para a realização da Defesa do Projeto de Pesquisa. O 
não comparecimento a essa fase implicará a eliminação automática do candidato.  

5.2.17 O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de 
realização da Defesa do Projeto de Pesquisa, para fins de justificativa de sua ausência. 

5.3 A SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO, de caráter classificatório, será 
constituída pela avaliação curricular, podendo o candidato atingir nesta etapa uma pontuação 
máxima de 10 (dez) pontos, sendo as demais notas calculadas por meio de proporção. 

5.3.1 A avaliação curricular compreenderá a análise e pontuação de títulos e documentos, 
sendo observados nesta fase, única e exclusivamente, os critérios objetivos previstos na 
Declaração de Títulos Padronizada - BAREMA, constante do ANEXO II deste edital, 
obrigatoriamente preenchido pelo candidato, devendo o mesmo atribuir a respectiva 
pontuação estimada, para conferência e definição pela Banca Examinadora da pontuação 
obtida pelo candidato. 

5.3.2 A Declaração de Títulos Padronizada deverá ser enviada juntamente com o e-mail de 
inscrição, devendo obrigatoriamente ser anexado no formato PDF todos os documentos 
comprobatórios dos critérios a serem pontuados, previsto no ANEXO II, devidamente 
numerados. 

5.3.3 Não será aceito o envio de documentos posteriormente à data prevista no edital. 

 

6 DO RESULTADO FINAL 

6.1 Para efeito da classificação, a pontuação final obtida pelo candidato será calculada pela 
média ponderada das duas etapas, sendo atribuído peso 8 (oito) à primeira etapa, e peso 2 
(dois) para a segunda etapa. 

6.2 A classificação final se dará em ordem decrescente do número de pontos obtidos pelos 
candidatos das notas finais apuradas, por área de concentração/linha de pesquisa/área de 
estudo/áreas temáticas, quando for o caso, com a indicação de resultado da seguinte forma: 
“aprovados e classificados” ou “aprovados, mas não classificados” ou “reprovados”; 

6.3 Serão considerados como CLASSIFICADOS os candidatos que obtiverem a maior 
pontuação e que estiverem dentro do número de vagas disponíveis. 

6.4 Serão considerados como CLASSIFICÁVEIS os candidatos não eliminados que estiverem 
fora do número de vagas. 

6.5 A convocação para a matrícula se dará respeitando a ordem classificatória. 

6.6 Os candidatos CLASSIFICÁVEIS poderão ser convocados caso ocorram desistência de 
candidatos selecionados e classificados. 

6.7 A divulgação do resultado final ocorrerá até dia 20 de fevereiro de 2023, no endereço 
eletrônico www.medicinatranslacional.ufc.br. Não será fornecida qualquer informação por 
telefone. 
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7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
7.1 Para fins de classificação final, em caso de empate, serão aplicados os critérios de 
desempate abaixo descriminados: 
a) maior pontuação na avaliação e defesa do projeto de pesquisa (primeira etapa); 
b) maior idade, considerando dia, mês e ano. 

7.2 Fica assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
nos termos do art. 27, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do idoso), a idade mais 
avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros previstos no subitem 
anterior. 

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1 Realizar matrícula através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA), no sítio eletrônico: http://www.si3.ufc.br/sigaa/public, no período estipulado no 
cronograma do processo seletivo, ANEXO III do presente edital. 

8.2 O candidato aprovado deverá preencher, assinar e entregar Termo de Compromisso, no 
mesmo período estipulado para matrícula, no cronograma do processo seletivo, ANEXO III do 
presente edital, no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional (PPGMDT), situado na Rua Cel. 
Nunes de Melo, 1000 - 2° andar – Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-275, Fortaleza – Ceará, ou 
enviar através do e-mail medicinatranslacional@ufc.br. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1 É assegurado ao candidato, em caso de indeferimento de inscrição e/ou após a divulgação 
do resultado de cada etapa do processo seletivo no sítio do Programa, o direito à interposição 
de recurso por escrito, dirigido ao Coordenador do Programa no e-mail 
medicinatranslacional@ufc.br, (horário: 8h às 15h) no prazo de dois dias úteis a contar da 
data de divulgação do resultado de análise das inscrições e/ou de cada etapa de seleção, em 
razão de legalidade e de mérito. A resposta aos recursos será emitida através do e-mail 
informado pelo candidato no ato da inscrição, até o primeiro dia útil subsequente ao último dia 
de prazo para interposição do recurso referente à etapa. 

9.2 Os atos a serem praticados ao longo dos processos seletivos (inscrição, pedido de vista, 
apresentação de recursos, fornecimento de documentos e formulação de requerimentos 
diversos) podem ser realizados por procurador constituído pelo candidato, mediante 
procuração simples.  

9.3 É assegurado aos candidatos um prazo de cinco dias úteis, a contar da data de divulgação 
do resultado final no sítio ou na Secretaria do Programa de pós-graduação, para a interposição 
de recursos, em razão de legalidade e de mérito, quanto à correção das provas/avaliações 
em cada uma das etapas de seleção, sem limitação de quantitativo; 
 
9.4 É assegurado ao candidato, durante o período de recurso, parcial ou final, o direito de ter 
vista dos conceitos/notas de todas as avaliações e, ainda, das respectivas planilhas de 
pontuação. Esse procedimento deve ser realizado por meio da entrega ao interessado de 
cópia dos documentos solicitados, disponibilizados na secretaria do programa, bem como de 
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cópia da planilha em que foram realizados os apontamentos da Comissão de Seleção, contra 
recibo; 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos 
estabelecidos nas normas que regulamentam o processo seletivo. 

10.2 A relação nominal dos componentes da Comissão de Seleção responsável pela seleção 
dos candidatos será divulgada no site do programa, no endereço eletrônico 
www.medicinatranslacional.ufc.br, em até 48 horas antes do início do processo seletivo, 
período no qual serão recebidas eventuais impugnações na secretaria do Programa de Pós-
Graduação.  

10.3 Será firmado, pelos componentes da(s) banca(s) antes do início do processo seletivo, 
constante de ata, declaração de inexistência de impedimento ou de suspeição, nos termos da 
legislação vigente, em relação aos candidatos participantes do processo seletivo; 

10.4 as provas escritas e o projeto de pesquisa não avaliados presencialmente serão 
identificados por meio de número, de forma a não permitir a identificação do candidato pelos 
componentes da(s) banca(s) examinadora(s), impondo-se a desclassificação do candidato 
que assinar ou inserir qualquer marca ou sinal que permita sua identificação; 

10.5 A Coordenação do PPGMDT não assegura a concessão de bolsa de estudos aos 
candidatos selecionados; 

10.6 Todos os resultados serão divulgados com base apenas no número de inscrição do 
candidato. 

10.7 casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão responsável pelo Processo 

Seletivo. 

 

Fortaleza, 27 de dezembro de 2022 

 

 

Prof. Dr. Manoel Odorico de Moraes Filho 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional 


