
 

 
 

INFORMAÇÃO ALUNO ESPECIAL 
CURSO DE MEDICINA E SAÚDE HUMANA 2014.1 

 
O aluno especial pode cursar até três disciplinas obrigatórias no Curso de Medicina e Saúde 
Humana. A Bahiana oferece vagas para as disciplinas Pesquisa Orientada, Metodologia 
Científica, Bioestatística e Avaliação Crítica de Evidências Científicas em Saúde Humana. 
  

PESQUISA ORIENTADA I, II E III (OBRIGATÓRIA) 
A disciplina tem a duração de 18 meses e a finalidade de preparar o projeto de pesquisa.  
Horário: todas as sextas-feiras, das 10h30 às 12h 
Quantidade de vagas: 8 
Critérios de seleção:  

1. Entregar ofício solicitando inserção como aluno especial. 
2. Anteprojeto (vide modelo na página 2 deste documento). 
3. Curriculum Lattes com os comprovantes - diploma de graduação, histórico escolar do 

curso de graduação. 
4. 1 foto 3x4. 
5. Carta do orientador do curso (vide lista na página 4 deste documento). 

 
Os currículos e projetos devem ser encaminhados para o e-mail: posgrad2@bahiana.edu.br e, 
também, entregues em cópia física com os demais documentos na Secretaria da Pós-
Graduação, localizada na Unidade Acadêmica de Brotas, Av. Dom João VI, 275, Brotas. 
Pagamento: 18 parcelas de R$ 725,00 
No 1º ano, as parcelas de PO I e II devem ser pagas de imediato (12 parcelas R$ 725,00), 
devendo sua matrícula ser renovada semestralmente. 
 

MÉTODOS QUANTITATIVOS I (BIOESTATÍSTICA) – (OBRIGATÓRIA)  
Oferta de disciplina exclusiva para os alunos especiais, que cursarem a disciplina de Pesquisa 
Orientada.  
Horário: sextas-feiras, das 7h às 10h - Quinzenalmente 
Pagamento: 4 parcelas de R$ 725,00 
  

METODOLOGIA CIENTÍFICA (OBRIGATÓRIA)  
É necessário entregar ofício solicitando inserção como aluno especial e currículo lattes que será 
avaliado pelo coordenador da disciplina com os comprovantes do diploma de graduação, 
histórico escolar do curso de graduação e uma foto 3x4. Sua duração é de seis meses e tem a 
finalidade de desenvolver a capacidade de avaliação crítica de evidências cientificas em saúde e 
habilitar ao planejamento, implementação, análise e conclusões de pesquisas clínicas. 
Horário: todas as sextas-feiras, das 14h30 às 17h30 
Quantidade de vagas: 3 
Pagamento: 6 parcelas de R$ 725,00 
 

AVALIAÇÃO CRÍTICA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICA EM SAÚDE HUMANA I, II E III - 
DISCUSSÃO DE ARTIGO (OBRIGATÓRIA)  
É necessário entregar ofício solicitando inserção e currículo lattes com os comprovantes do 
diploma de graduação, histórico escolar do curso de graduação e uma foto 3x4 que será avaliado 
pelo coordenador da disciplina. Sua duração é de 18 meses. Sessão de artigos selecionados em 
revistas médicas de boa qualidade de acordo com dois critérios principais:  
a) relevância clínica: o assunto abordado deverá ter aplicabilidade clínica e ser potencialmente 

capaz de modificar condutas clínicas (diagnóstico, tratamento, prognóstico). 
 

b) relevância metodológica: o artigo deverá ter nível de validade interna e externa (modelo, 
organização e análise estatística etc.) que mereça ser considerado como capaz de modificar 
condutas clínicas.  



 

 
 

 
A disciplina é um complemento da disciplina Metodologia Científica. O aluno especial deve cursá-
la durante um semestre enquanto a disciplina Metodologia Científica for ministrada. Quando for 
aluno regular, deverá cursá-la por mais dois semestres. 
 
Os documentos podem ser entregues por qualquer pessoa em posse da procuração, não 
necessariamente firmada em cartório. 
 

ANTEPROJETO DE PESQUISA 
 
O anteprojeto deverá ser digitado em Word, fonte 12, em espaço duplo, com, no máximo, cinco 
páginas, incluindo as referências. Serão aceitas mais duas páginas de anexos (ficha clínica, 
orçamento e cronograma, porém não são considerados itens obrigatórios no anteprojeto), mas é 
aconselhável a sua apresentação.  
 
O ANTEPROJETO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES ITENS: 
 

1. Título do projeto e nome do candidato. 
 

2. Introdução - situação atual do problema em nível internacional, nacional e local, 
justificando a importância do objetivo do estudo (máximo de 1.500 palavras). 

 
3. Racional teórico - revisão crítica das principais investigações que dão embasamento e 

importância científica ao assunto, com destaque para os pontos em que o conhecimento é 
vulnerável ou inexiste e necessita complementação. O racional teórico não deverá 
ultrapassar a duas páginas. 

 
4. Objetivos - descrever objetivo principal e secundário (se houver). 

 
5. Metodologia do estudo - deverá descrever, de forma objetiva, os dados referentes à 

realização do estudo como: 
5.1 - Desenho do estudo; 
5.2 - Seleção da população, critérios de inclusão e exclusão; 
5.3 - Aspectos clínicos ou laboratoriais a serem avaliados; 
5.4 - Métodos de avaliação dos aspectos a serem estudados; 
5.5 - Plano de análise estatística. 

 
6. Aspectos éticos 

 
7. Referências 
 

7.1 As referências devem ser citadas pela ordem de entrada no texto. Nas referências 
com mais de seis autores, devem ser citados os três primeiros, seguidos da 
expressão et al. A estrutura das referências de artigo de revista, capítulo de livro e 
trabalho extraído de endereço eletrônico deve obedecer aos padrões descritos nos 
exemplos abaixo:  

 

 Vale ML, Benevides VM, Sachs D, et al. Antihyperalgesic effect of pentoxifylline on 
experimental inflammatory pain. Br J Pharmacol. 2004;143(7):833-844. 
 

 Maciel S, Santos-Neto F: Diarréia: diarréia dos viajantes. In: Jofre OS, Espírito Santo J, 
Nascimento-e-Silva J (ed), Clínica das doenças infecciosas: doenças bacterianas e virais. 
1. ed., Blue: Recife, Série Verde, 1992, 11-22p. 
 

 Rocha MCBT, Vilar MJP, Freire EAM, Santiago MB. Arterial occlusion in systemic lupus 
erythematosus: a good prognostic sign. Clin Rheumatol. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1007/s10067-005-1111-z.  



 

 
Carta padronizada de aceitação do orientador 

 
 
 
Salvador...........de...............................de 2013 
 
 
 
 
À Senhora 
Profª. Drª. Ana Marice Teixeira Ladeia 
Coordenadora da PGMSH 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
Salvador-Bahia 
 
 
Prezado Coordenador, 

 

 

Apresento a este colegiado o(a) candidato(a).........................que pleiteia vaga no concurso de 

Mestrado/Doutorado da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública com o pré-projeto de 

dissertação/tese intitulado.................................................................................................................. 

Certifico que esse pré-projeto foi elaborado conjuntamente por mim e pelo(a) candidato(a) e que 

faz parte da linha de pesquisa.............................. (ou trata-se de projeto isolado que não faz parte 

de nenhuma linha de pesquisa) desenvolvida nessa Pós-Graduação. Acrescento que o candidato 

tem as minhas melhores referências e que está apto, em caso de aprovação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Nome do(a) orientador(a): ____________________________________ 

 

 

Assinatura do(a) orientador(a): ________________________________ 


