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PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS 

APLICADAS AO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

 

A Divisão de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil 

Haddad (INTO), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para o curso de 

Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas ao Sistema Musculoesquelético (MPCASM). As 

informações sobre o programa, as linhas de pesquisa, orientadores e disciplinas estão disponíveis no 

endereço https://www.into.saude.gov.br/ensino/mestrado.  

Data da Inscrição: 01/6 a 26/06/2020 

Horário: 00:00h de 01/6 até 23:59 do dia 26/06/2020, horário de Brasília 

Local: endereço eletrônico (mestrado.secretaria@into.saude.gov.br) 

 

Data das provas escritas: 08/07/2020 

Horário: Prova de compreensão da língua inglesa (10-12h) e prova de conhecimentos gerais (14-17h), 

horário de Brasília.  

Local: INTO
*
 (Auditório nº1, 2º andar) 

 

Data da Entrevista e arguição do projeto de pesquisa: 14 e 15/07/2020 

Horário: a partir das 9:00h, horário de Brasília. 

Local: INTO
*
 (Auditório nº1, 2º andar) segundo cronograma divulgado no site 

https://www.into.saude.gov.br/ensino/mestrado. 

 

Número de vagas: 12 (doze). Não ocorrendo o preenchimento de todas as vagas, não haverá novo 

processo seletivo. 

* A Comissão de Seleção do MPCASM se reserva o direito de alterar data, horário e formato das 

provas e entrevistas, devido às eventuais restrições que possam ocorrer impostas pela pandemia. As 

mudanças serão enviadas por e-mail aos candidatos inscritos, com pelo menos sete (07) dias de 

antecedência.  

1) INSCRIÇÕES   

 A inscrição para o processo seletivo será realizada apenas por meio eletrônico, através do envio 

dos documentos descritos no item 2 deste Edital, em formato PDF, compactados em pasta única para o 

e-mail mestrado.secretaria@into.saude.gov.br e identificado com o assunto: Inscrição Mestrado 

INTO - seleção 2020. Após a conferência dos documentos, o candidato será informado por e-mail 

sobre a homologação da sua inscrição. Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta 

ou enviadas fora do prazo da inscrição
1
.  

 Poderão inscrever-se candidatos com diploma em curso universitário de duração plena nas 

áreas das Ciências Biológicas ou da Saúde e/ou com especialização na área temática do curso. Em 
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todos os casos, os diplomas devem ser outorgados por Instituição de Ensino Superior oficial, 

reconhecida pelo Ministério da Educação. O candidato aprovado no processo seletivo, por ocasião 

da matrícula, deverá apresentar uma cópia dos documentos solicitados na inscrição juntamente com 

a via original para conferência e autenticação pela secretária do curso. 

 
1
O candidato deverá estar ciente de todas as regras e exigências previstas neste edital antes de 

efetuar o pagamento da taxa de inscrição, uma vez que não será possível a devolução da mesma. 

 

2) DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO E 

MATRÍCULA  

1. Formulário de inscrição no processo seletivo (Anexo 1) 

2. Cópia do diploma de graduação (frente e verso); 

3. Cópia do Histórico Escolar da Graduação;  

4. Duas fotos 3x4 recentes; 

5. Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

6. Cópia do CPF; 

7. Cópia da cédula de identidade; 

8.Cópia do Curriculum Lattes atualizado até 30 dias antes da inscrição (disponível em 

http://lattes.cnpq.br/) 

9. Memorial resumido em formato livre, com no máximo 3 (três) páginas, digitado com fonte 12 e 

espaçamento 1,5. 

10. Comprovante de depósito de taxa de inscrição no valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) 

a ser pago por depósito em favor da Associação dos Amigos da Coordenação de Ensino e Pesquisa 

(AACOENP/INTO), CNPJ 07.077.756.0001-88, Banco do Brasil, Agência 3118-6, Conta Corrente 

18.461-6. 

11. Uma cópia do anteprojeto de pesquisa com no máximo 20 páginas (fonte 12, espaçamento 1,5) 

contendo: Resumo, Introdução/Revisão da literatura, Justificativa, Objetivos, Metodologia, Forma 

de análise dos resultados, Resultados esperados, Infraestrutura, Cronograma, Referências 

bibliográficas (Anexo 2). 

 

3) ETAPAS DA SELEÇÃO  

 

http://lattes.cnpq.br/
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 O processo seletivo será realizado por banca formada por docentes do mestrado em Ciências 

Aplicadas ao Sistema Musculoesquelético do INTO. O processo seletivo constará das seguintes 

etapas consecutivas: 

 

1. Prova de Compreensão da Língua Inglesa (etapa eliminatória): consistirá na elaboração de 

um resumo em português a partir de um artigo científico em inglês, disponibilizado para o aluno no 

momento da prova. Não será autorizada consulta a dicionário e ou a utilização de aparelhos de 

comunicação. A nota mínima para aprovação é 6,0 (seis) e não será incluída no cálculo da nota final 

do candidato. Os candidatos que possam comprovar proficiência na língua inglesa por serem 

portadores de certificado emitido nos últimos 5 (cinco) anos por AALUMINI, IELTS, 

CAMBRIDGE, TOEFL, TEAP ou MICHIGAN podem solicitar dispensa da realização da prova. 

Neste caso o certificado (frente e verso) deve ser anexado ao arquivo da inscrição online. 

 

2. Prova de conhecimentos gerais (etapa eliminatória): consistirá na análise crítica de um artigo 

científico disponibilizado no momento da prova. Não será autorizado a utilização de aparelhos de 

comunicação. A nota mínima para aprovação é 6,0 (seis) e será utilizada no cálculo da média final. 

  

3. Análise curricular com arguição (etapa classificatória): consistirá na apresentação do 

anteprojeto de pesquisa e do memorial, com duração máxima de 10 minutos seguida de arguição 

pelos membros da comissão avaliadora. Na arguição será solicitado ao candidato esclarecer 

informações contidas no curriculum vitae e identificar o conhecimento do aluno sobre o tema, a 

relevância e viabilidade do projeto de pesquisa que foi apresentado. A nota da análise curricular 

será utilizada no cálculo da média final. 

 

4. Cálculo da média e classificação final: a média final do processo seletivo será calculada pela 

média da prova de conhecimentos gerais (CG) que terá peso 3 (três); da análise curricular (AC) que 

terá peso 3 (três) e do projeto de pesquisa (PP) que terá peso 4 (quatro). A média final mínima para 

aprovação será 6,0 (seis). Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente, 

considerando a média das notas obtidas e obedecendo ao número de vagas definido neste edital. Em 

caso de empate, a classificação do candidato será decidida seguindo por ordem de prioridade: 1) 

nota atribuída na análise do projeto de pesquisa; 2) nota da prova de conhecimentos gerais e 3) 

candidato com maior idade.  
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4) INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS PROVAS  

a) Recomenda-se ao candidato comparecer ao local da prova com 30 (trinta) minutos de 

antecedência da hora marcada para início da prova. Não será permitida a entrada de candidatos após 

o início da prova; 

b) Não será permitido ao candidato identificar as folhas das provas. A identificação será feita 

através do número de inscrição; 

c) No dia da prova o candidato deverá apresentar documento de identidade com foto (carteira de 

identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional 

ou carteira de motorista) emitido por Instituição/Órgão Federal ou Estadual (nacional ou 

internacional).  

d) As provas deverão ser realizadas à caneta com tinta em cor azul ou preta. 

e) O curso não prevê a oferta de bolsas de estudos aos candidatos aprovados. 

 

5) RECURSOS SOBRE RESULTADOS DAS PROVAS  

 Após a divulgação das notas das provas de compreensão da língua inglesa e de 

conhecimentos gerais, o candidato poderá interpor recurso direcionado à coordenação do curso 

desde que devidamente justificado por escrito. O recurso deverá ser formulado exclusivamente pelo 

candidato, em até 1 (uma) lauda, e enviado para o e-mail mestrado.secretaria@into.saude.gov.br 

entre os dias 9 e 10/7 até às 16:00h. No campo "Assunto" do e-mail, o interessado deve indicar 

"Recurso – Mestrado". O recurso deve incluir o embasamento e as justificativas que motivaram o 

pedido. A divulgação do julgamento e decisão do recurso e a lista de aprovados serão 

disponibilizados na secretaria do curso e na página do INTO na internet 

(http://www.into.saude.gov.br/), no dia 13/7 as 12h. 

 

6) MATRÍCULA 

 Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão realizar a matrícula de forma 

presencial na secretaria do curso (Divisão de Ensino e Pesquisa do INTO, 2º andar) entre os dias 10 

e 14/8 no horário de 10h as 16:30h. No ato da matrícula o candidato aprovado deverá apresentar a 

via original dos documentos apresentados no ato da inscrição para conferência e autenticação pela 

mailto:mestrado.secretaria@into.saude.gov.br
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secretária do curso. Além dos documentos apresentados no ato da inscrição, para efetivação da 

matrícula a documentação deverá ser complementada obrigatoriamente com:  

1. Comprovante de submissão do projeto de pesquisa objeto da dissertação a Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) no caso de projetos com seres humanos e/ou CEUA no caso de projetos com animais.  

2. Cópia do projeto de pesquisa que foi submetido ao CEP (brochura do pesquisador) ou projeto 

completo submetido ao CEUA.  

7) CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO  

As etapas do processo seletivo serão realizadas de acordo com o seguinte cronograma: 

 

Atividade Data Horário 

Divulgação do edital 01/6 - 

Inscrição  01/6 a 26/6  - 

Homologação das inscrições 29/6 a 01/07 - 

Prova de compreensão da língua inglesa 08/07 10-12h 

Prova de conhecimentos gerais 08/7 14-17h 

Divulgação dos resultados das provas 09/7 17h 

Período para recurso 09/7 e 10/7 09-16h 

Resultado do recurso 13/7 12h 

Avaliação curricular 14/7 e 15/7 09-17h 

Divulgação do resultado final 17/7 17h 

Matrícula e inscrição em disciplinas 10/8 a 14/8 10-16:30h 

Início das aulas 18/08 a definir 

 

 

 

 

  

Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas ao Sistema Musculoesquelético 


