
Página 1 de 5 

 

 
 
 

Edital FMB-UFBA nº01/2018 

PROCESSO SELETIVO PROGRAMA PESQUISADOR EM MEDICINA 

 
 

A Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia (FMB-UFBA) torna 
pública a abertura de inscrições para o Programa Pesquisador em Medicina – Edital FMB-
UFBA nº01/2018, que permite aos alunos do Curso de Graduação em Medicina da FMB-UFBA 
se matricularem em disciplinas (componentes curriculares) do Curso de Doutorado de um dos 
programas de pós-graduação stricto sensu da FMB-UFBA. 
 
1. Do público alvo e número de vagas 
 

1.1. Serão disponibilizadas no presente edital 02 (duas) vagas para os Programas de Pós-
Graduação, com Doutorado, da Faculdade de Medicina da UFBA, a saber: 
 Programa de Pós-graduação em Medicina e Saúde 
 Programa de Pós-graduação em Patologia Humana e Experimental 
 Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 

 
1.2. São elegíveis para ingresso no Programa Pesquisador em Medicina todos os alunos 

que finalizaram as disciplinas (componentes curriculares) do quarto ou do quinto ou do 
sexto ou do sétimo semestre do curso de graduação em medicina da Faculdade de 
Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia, que atendam aos seguintes 
critérios: 

 
a) Aprovação em todas as disciplinas (componentes curriculares) da graduação;  
b) Coeficiente de rendimento igual ou superior a 8 (oito); 
c) Conclusão do Projeto de Iniciação Científica (IC), de preferência orientado por 

professor credenciado por um dos Programas de Pós-graduação stricto sensu 
com Doutorado da FMB-UFBA. 

 
1.3. Os alunos aprovados e admitidos no Programa Pesquisador em Medicina deverão cursar 

todas as disciplinas obrigatórias e uma disciplina optativa oferecidas pelo Programa de 
Pós-graduação correspondente. 

 
2. Das inscrições 
 

2.1. A inscrição no Programa Pesquisador em Medicina deverá ser feita mediante 
apresentação da documentação descrita no item 2.3, em envelope lacrado, na secretaria 
da FMB-UFBA, localizada no Largo do Terreiro de Jesus, s/nº, Centro Histórico. O 
período de inscrição será de 13 a 22 de março de 2018 – das 08h30 às 15h00. 

 
2.2. O envelope com a documentação deverá especificar: o nome completo do estudante 

candidato, o título do programa (“Programa Pesquisador em Medicina – Edital FMB-UFBA 
nº 02/2017”), e o Programa de Pós-graduação a que se destina. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Medicina da Bahia 
 

Largo do Terreiro de Jesus, s/nº, Centro Histórico 
CEP 40.026-010, Salvador, Bahia, Brasil. 

Tel.: 55 (71) 3283-5577 
www.medicina.ufba.br  |  medicina@ufba.br 



Página 2 de 5 

 
 
 
 

 
2.3. Compõem a documentação a que se referem os itens 2.1 e 2.2: 

 
a) Requerimento de inscrição à FMB-UFBA (anexo III); 
b) Carta de recomendação de dois professores com os quais o candidato tenha 

trabalhado na graduação. Não serão aceitas assinaturas digitalizadas; 
c) Carta de aceite de um professor orientador credenciado por um dos programas de pós-

graduação stricto sensu da FMB-UFBA mencionados no item 1.1. Não serão aceitas 
assinaturas digitalizadas; 

d) Projeto de pesquisa completo e original, em 3 (três) vias impressas e 1 (uma) em CD 
ou DVD ou pendrive; 

e) Plano de Atividades Acadêmicas para o período da pesquisa, elaborado pelo 
orientador, o qual deverá ir além das disciplinas (componentes curriculares) previstas 
como obrigatórias do Programa de Pós-Graduação ao qual for vinculado. Em 3 (três) 
vias impressas e 1 (uma) em CD ou DVD ou pendrive; 

f) 01 (uma) cópia do documento oficial de identidade com foto. Também serão aceitos 
como documento de identidade: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com 
foto; 

g) 01 (uma) cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Dispensado, caso o número do 
CPF esteja especificado no documento de identidade a ser apresentado; 

h) 01 (uma) cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação incluindo o último 
semestre concluído. O histórico escolar apresentado pode ser aquele disponibilizado no 
Sistema Acadêmico (SIAC); 

i) 01 (uma) cópia do Curriculum Vitae do candidato (modelo CNPq da Plataforma Lattes - 
http://lattes.cnpq.br) com documentos comprobatórios. 

 
 

 
3. Do processo seletivo 

 
3.1. O processo seletivo para o Programa Pesquisador em Medicina será composto pelas 
seguintes etapas: 
 

3.1.1. Entrega da documentação de inscrição pelo estudante até o dia 22 de março de 
2018; 

 

3.1.2. Análise da documentação apresentada. 
 

3.1.3. Divulgação da homologação das inscrições no site da FMB-UFBA 
(http://www.fameb.ufba.br). 

 

3.1.4. Apresentação do projeto de pesquisa (citado no item 2.3) pelos candidatos cujas 
inscrições forem homologadas. Cada candidato terá até 30 (trinta) minutos para 
apresentar o Projeto e será arguido, por até 30 (trinta) minutos, por uma comissão. 

 

3.1.5. Prova de proficiência em inglês que consiste na leitura e interpretação de artigo 
científico em língua inglesa. Será aceito, alternativamente, Diploma de Proficiência 
emitido por entidade internacional como Cambridge, Michigan, Toefl, ou 
equivalente. 

 

3.1.6. Avaliação pela comissão do Plano de Atividades Acadêmicas para o período da 
pesquisa (citado no item 2.3). 

 

3.1.7. Divulgação do resultado final no site da FMB-UFBA (http://www.fameb.ufba.br). 
 
 

http://lattes.cnpq.br/
http://www.fameb.ufba.br/
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3.2. Concluídas as inscrições, a comissão citada nos itens 3.1.4 e 3.1.6 será composta por 06 

(seis) docentes, sendo: 01 (um) representante de cada um dos 03 (três) Programas de 
Pós-graduação com Doutorado da FMB-UFBA e por 03 (três) representantes indicados 
pelo colegiado de graduação em Medicina. 

 
3.3. A comissão julgará o mérito dos projetos e classificará os candidatos de acordo com os 

seguintes parâmetros:   
 

 Nota 1 (peso 2): Histórico Escolar - será atribuída nota de 0 a 10.  
 Nota 2 (peso 2): Proficiência em inglês - será atribuída nota de 0 a 10. 
 Nota 3 (peso 3): Avaliação do Projeto de Pesquisa - será atribuída nota de 0 a 10. 
 Nota 4 (peso 3): Avaliação do Plano de Atividades Acadêmicas - será atribuída 

nota de 0 a 10.  
 A nota final será a média ponderada das notas atribuídas pelos 6 (seis) membros 

da comissão. A pontuação final mínima para aprovação é de 80 (oitenta) pontos. 
 

3.4. A classificação final será publicada na página eletrônica dos respectivos Programa de Pós-
graduação cujos links estão disponíveis no site da FMB-UFBA 
(http://www.fameb.ufba.br). 

 
 

4. Da admissão do estudante aprovado 
 
4.1. Serão admitidos ao Programa de Pesquisador em Medicina os candidatos com melhor 

classificação no processo seletivo, dentro do número de vagas disponibilizadas. 
 

4.1.1. Caso ocorram desistências, serão admitidos os alunos classificados seguindo-se a 
ordem de classificação. 

 
 
5. Das Disposições Gerais 
 
5.1. O candidato que não comparecer à defesa do projeto, citada no item 3.1.4, será 

considerado desistente, sendo automaticamente excluído do processo seletivo.  
 

5.2. A documentação (item 2.3) dos alunos reprovados e/ou desistentes estarão disponíveis 
na Secretaria da FMB-UFBA até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final. Após 
esse período toda a documentação será descartada. 

 
 

Salvador, 12 de março de 2018 
 

 
Prof. Luís Fernando Fernandes Adan 

Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia 
Universidade Federal da Bahia 
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ANEXO I 

 
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
PROGRAMA PESQUISADOR EM MEDICINA 

 
 

 ETAPA DATA LOCAL 

1. Publicação do edital 12/03/2018 Site da FMB 

2. Período de inscrição      13 a 22/03/2018 

Secretaria da FMB situada 
no Largo do Terreiro de 

Jesus, s/nº, Centro 

Histórico 

3. 
Análise da documentação de 
inscrição 

23/03/2018 FMB 

4. 
Divulgação do resultado da 
análise das inscrições 

26/03/2018 
Site da FMB:  

www.fameb.ufba.br 

5. 
Defesa do projeto de pesquisa e 
prova de proficiência em inglês. 

28/03/18, às 10h00 A definir. 

6. Resultado final Até 03/04/2018  
Site da FMB:  

www.fameb.ufba.br 

 
Observação: Atualizações do calendário do processo seletivo, se houver, serão publicadas no 
site da FMB:  http://www.fameb.ufba.br. 
 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

SUGESTÃO PARA COMPOSIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
 
 

1) Título; resumo com até 250 palavras; 03 palavras-chave; 

2) Introdução; 

3) Objetivos; 

4) Materiais e Métodos; 

5) Referências bibliográficas; 

6) Cronograma de atividades. 

 
O projeto deve ser digitado num total de até 20 (vinte) páginas – tamanho A4, incluindo 
as referências bibliográficas. Utilizar fonte Arial, tamanho 11, espaçamento entre linhas 
1,5. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Ao Ilmo. 
Prof. Luís Fernando Fernandes Adan 
Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia – FMB-UFBA 
 
 
Prezado Senhor 
 
Eu, [nome completo do(a) candidato(a)], matrícula UFBA nº[incluir número de matrícula] 
venho requerer minha inscrição no Programa Pesquisador em Medicina - Edital FMB-
UFBA nº01/2018, para o Programa de Pós-graduação [indicar o programa de pós-
graduação de interesse – item 1.1 do edital] com o projeto de pesquisa intitulado 
“[incluir o título do projeto]”, sob a orientação do(a) Prof(a) [incluir o nome do(a) 
professor(a) orientador(a)]. 
 
 
Atenciosamente, 
 

____________, ___ de ________  de 2018 
[local e data] 

 
 

_____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
 
 
 
 
 
 
Dados do(a) candidato(a) para contato: 

Telefone: (___) ________________ 

E-mail: _______________________ 


