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Florianópolis, 09 de dezembro de 2015 

 

 
RETIFICAÇÕES 3 ACERCA DO EDITAL DE SELEÇÃO 01/MPCIP/2015  – TURMA 2016 

 

 
A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Cuidados 
Intensivos e Paliativos (Mestrado Profissional) - UFSC, no uso de 
suas atribuições, torna pública a retificação do edital 
01/MPCIP/2015 do processo de seleção para o Curso de Mestrado 
Profissional Associado à Residência Médica em Cuidados 
Intensivos e Paliativos – Turma 2016.   

 
Onde se lê: 
1.1- Período: 20/11/2015 a 11/12/2015 – 12h00min 

 

Leia-se: 
1.1- Período: 20/11/2015 a 22/12/2015 – 13h30min 

 
 
Onde se lê: 
1.3.8- Pré-projeto de pesquisa, EM 3 (TRÊS) VIAS. O tema de estudo do candidato deve estar 
vinculado à linha de pesquisa do curso (Cuidados Intensivos, Cuidados Paliativos ou Abordagem 
do paciente com doença crônica).  
*Entregar todos os documentos em envelope lacrado na Secretaria de Mestrados Profissionais 
do CCS – Sala das secretarias de Pós, Bloco H do CCS (com Secretário Fábio) de 20/11/2015 a 
10/12/2015 das 10 às 12h00min e das 15 às 17h00min e no dia 11/12/2015 das 10 às 12h00min. 
No envelope deve constar as seguintes informações: SELEÇÃO MPCIP 2016 e Nome completo. 

 
Leia-se: 
1.3.8- Pré-projeto de pesquisa, EM 3 (TRÊS) VIAS. O tema de estudo do candidato deve estar 
vinculado à linha de pesquisa do curso (Cuidados Intensivos, Cuidados Paliativos ou Abordagem 
do paciente com doença crônica).  
*Entregar todos os documentos em envelope lacrado na Secretaria de Mestrados Profissionais 
do CCS – Sala das secretarias de Pós, Bloco H do CCS (com Secretário Fábio) de 20/11/2015 a 
11/12/2015 das 10 às 12h00min e das 15 às 17h00min e de 11/12/2015 a 22/12/2015 das 08 às 
13h30min. No envelope deve constar as seguintes informações: SELEÇÃO MPCIP 2016 e Nome 
completo. 
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Onde se lê: 
1.4 A divulgação das inscrições homologadas pela Comissão de Seleção será feita em 9/12/2015  
até 17:00min. Somente serão homologadas as inscrições feitas online conforme item 1.2 deste 
Edital e que todos os documentos (em quantas vias estiver estipulado) estejam no envelope 
entregue na Secretaria dos Mestrados Profissionais do CCS, no prazo estipulado neste edital.  

 

Leia-se: 
1.4 A divulgação das inscrições homologadas pela Comissão de Seleção será feita a partir de 
22/12/2015 14h00min. Somente serão homologadas as inscrições feitas online conforme item 
1.2 deste Edital e que todos os documentos (em quantas vias estiver estipulado) estejam no 
envelope entregue na Secretaria dos Mestrados Profissionais do CCS, no prazo estipulado neste 
edital.  

 
 
Onde se lê: 
2.1. A seleção dos candidatos será feita através de entrevista com a comissão do processo 
seletivo, análise do pré-projeto e um teste de proficiência em inglês aplicado no mesmo dia. 
Inicialmente todos os candidatos farão a prova de tradução e após serão chamados para 
entrevista e apresentação do projeto, na ordem de inscrição no referido processo seletivo.  

 
Leia-se: 
2.1. A seleção dos candidatos será feita através de entrevista com a comissão do processo 
seletivo, análise do pré-projeto e um teste de proficiência em inglês. Inicialmente todos os 
candidatos farão a prova de tradução e após serão chamados para entrevista e apresentação do 
projeto.  

 
 
Onde se lê: 
2.5-Data da seleção: 14 de dezembro de 2015, a partir das 09h00min, Hospital Universitário – 
HU, em local a ser divulgado.  
 

Leia-se: 
2.5- A prova de proficiência em Inglês será realizada em 02/02/2016 das 08 às 09h00min em 
local a ser divulgado no site do MPCIP. 
2.6- A entrevista será realizada em dois dias: 02/03/2016 a partir das 09h00min e 03/02/2016 a 
partir das 08h00min. O Local será divulgado no site do MPCIP. 

 
Onde se lê: 
3.1. O Resultado parcial do processo seletivo será divulgado a partir de 16/12/2015 no site: 
http://mpcip.ufsc.br/  

 
Leia-se: 
3.1. O Resultado parcial do processo seletivo será divulgado a partir de 04/02/2016 no site: 
http://mpcip.ufsc.br/  
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Onde se lê: 
3.2. O Resultado final do processo seletivo (após análise dos recursos) será divulgado a partir de 
18/12/2015 no site: http://mpcip.ufsc.br/  

 
Leia-se: 
3.2. O Resultado final do processo seletivo (após análise dos recursos) será divulgado a partir de 
10/02/2016 no site: http://mpcip.ufsc.br/  

 
 
 
Informações: 
Fone: (048) 3721- 4164 
E-mail: mpcip@contato.ufsc.br 
Home page: www.mestradointensivosepaliativos.paginas.ufsc.br 

http://mpcip.ufsc.br/

