
 

MANUAL DO CANDIDATO PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA E 

SAÚDE HUMANA E TECNOLOGIAS EM SAÚDE DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E 

SAÚDE PÚBLICA - 2015 

 

ABERTURA 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana) comunica que se encontram abertas as 

inscrições para preenchimento de 25 (vinte e cinco) vagas no Curso de Pós-Graduação em Medicina e 

Saúde Humana (mestrado/doutorado) e 20 (vinte) vagas no Curso de Pós-Graduação em Tecnologias em 

Saúde (mestrado). Poderão inscrever-se profissionais graduados em Medicina e demais profissões da 

área de saúde e afins, para o curso de Medicina e Saúde Humana e profissionais graduados da área de 

saúde ou afim, para o curso de Tecnologias em Saúde, no período de 03 de novembro a 19 de dezembro 

de 2014. Informações sobre requisitos para inscrição poderão ser obtidas na coordenação de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão da referida Escola, situada à Av. D. João VI, 275, Pavilhão II, sala 7, 

Unidade Acadêmica Brotas - Salvador/ BA, através dos telefones (71) 3276-8265 ou pelo site: 

pos.bahiana.edu.br. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

03 de novembro a 19 de dezembro de 2014. 

 

LOCAL 

Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Bahiana (Unidade Acadêmica Brotas) 

Endereço: Av. Dom João VI, Nº. 275, Pav. II, Sala 7 - Brotas 

Telefone: (71) 3276-8265 

 

NÚMERO DE VAGAS 

 

Medicina e Saúde Humana 

Mestrado: 17 

Doutorado: 08 

 

Tecnologias em Saúde 

Mestrado: 20 

 

 

OBJETIVOS 

 

Medicina e Saúde Humana 

 

A missão atual do CPgMSH da EBMSP é preparar uma equipe multidisciplinar para a abordagem integral 

da saúde nos seus aspectos biopsicossociais.  

O mestrado objetiva o aprofundamento dos conhecimentos técnico, científico e ético visando à formação 

de recursos humanos para o melhor exercício da pesquisa, docência e assistência utilizando a metodologia 

de “aprendizagem baseada em problemas” e a capacidade de “avaliação de evidências científicas”. 

O doutorado tem por finalidade o desenvolvimento da capacidade de pesquisar com autonomia e 

originalidade e de adicionar novos conhecimentos.  

 

 

 

 

 



 

Tecnologias em Saúde 
 

• Formar profissionais, em nível de mestrado, com sólida formação técnico-científica e capacidade 

de atuação interdisciplinar em diversos campos da pesquisa, desenvolvimento e inovação em 

tecnologia na área de saúde humana. 

• Avaliar, desenvolver e aprimorar clínica e laboratorialmente processos, produtos e serviços 

tecnológicos de saúde que tenham utilidade como substitutos ou auxiliares na reparação de 

disfunções orgânicas dos sistemas e tecidos humanos. 

• Gerar e disponibilizar o conhecimento científico e tecnológico acessível a diversos profissionais 

de diferentes áreas, propiciando a obtenção de processos, protocolos, metodologias, práticas, 

recursos, produtos e serviços, visando à melhoria da qualidade de vida da população usuária de 

tecnologias em saúde.  

• Contribuir para a geração de novos conhecimentos e tecnologias necessárias ao desenvolvimento 

regional e nacional, com o olhar multiprofissional e interdisciplinar; 

• Fomentar colaboração interdisciplinar e interinstitucional; 

• Ampliar o intercâmbio científico e tecnológico entre profissionais de diferentes áreas envolvidas 

na produção de tecnologias em saúde. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

 

Medicina e Saúde Humana 

 

MESTRADO: 

O Curso de Pós-Graduação em Medicina e Saúde Humana, doravante denominado CPgMSH, requer, 

como pré-requisito, certificado de conclusão do curso de graduação em medicina ou outras profissões da 

área de saúde, reconhecido pelo MEC. 

 

DOUTORADO: 

O curso de doutorado requer, como pré-requisito, o título de mestre na área de saúde, em curso 

reconhecido pelo MEC, com submissão do artigo para dissertação defendida até 9 (nove) meses e carta 

de aceitação ou artigo publicado para dissertação defendida há mais de 10 (dez) meses. Para aqueles que 

não têm o título de mestre são exigidos dois artigos publicados, no último triênio, em revista médica 

indexada em base bibliográfica internacional (Medline), sendo um deles, obrigatoriamente, como 

primeiro autor. 

Os candidatos que prestaram seleção para o curso de mestrado na Bahiana, nos últimos 4 (quatro) anos 

não necessitarão repetir as provas da primeira fase (inglês, metodologia científica), entretanto, terão que 

preencher os critérios estabelecidos pela CPgMSH. 

Os candidatos originários de outras instituições deverão submeter-se às provas de primeira fase (inglês, 

metodologia científica), entretanto, na fase classificatória serão avaliados pelos mesmos critérios dos 

candidatos originários da Bahiana. 

 

Tecnologias em Saúde 

 

  

MESTRADO: 

O Curso de Pós-Graduação em Tecnologias em Saúde, doravante denominado CPgTecS, requer, como 

pré-requisito, certificado de conclusão do curso de graduação em profissões da área de saúde ou afim, 

reconhecido pelo MEC. 

 

 



 

INSCRIÇÃO 

As inscrições para os cursos de CPgMSH e CPgTecS, ano de 2015, poderão ser feitas no período de 03 

de novembro a 19 de dezembro de 2014. Os candidatos deverão procurar a Secretaria de Pós-Graduação 

da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, na Unidade Acadêmica Brotas. No dia 22/12, serão 

publicadas, nos sites pos.bahiana.edu.br/medicinaesaudehumana/  e 

pos.bahiana.edu.br/tecnologiasemsaude/ as inscrições homologadas.  

 

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato (adquirida pelo endereço 

eletrônico dos Programas: pos.bahiana.edu.br/medicinaesaudehumana/  ou 

pos.bahiana.edu.br/tecnologiasemsaude/ (item-Processo Seletivo); 

2. Fotocópia de cédula de identidade ou carteira profissional ou passaporte (autenticado); 

3. Duas fotos 3x4 recentes e em cores; 

4. Diploma de graduação autenticado; 

5. Histórico escolar do curso de graduação autenticado; 

6. Curriculum Lattes acompanhado de cópias dos comprovantes abaixo relacionados. 
Programa de Iniciação Científica 

Apresentação em Seminário Estudantil de Pesquisa (PIBIC) 

Apresentação em congresso de especialidade 

Residência ( ≥ 1 ano) 

Especialização ( ≥ 1 ano) 

Mestrado 

Docência (EBMSP) 

Docência (OUTRAS) ou professor-substituto 

Artigo publicado em periódico 

Capítulo de livro 

Revisor de revista indexada 

Bolsa de investigação (Iniciação Científica e Pós-Graduação) 

Aluno especial em disciplina de pós-graduação (stricto sensu) da Bahiana 

7. Carta padronizada de aceitação do orientador adquirida pelo endereço eletrônico dos Programas: 

pos.bahiana.edu.br/medicinaesaudehumana/  ou pos.bahiana.edu.br/tecnologiasemsaude/ (item-

Processo Seletivo); 

8. Pré-Projeto de dissertação (para mestrado) ou tese (para doutorado) de acordo com as normas 

exigidas pelos CPgMSH ou CPgTecS, roteiro adquirido pelo endereço eletrônico do Programa: 

pos.bahiana.edu.br/medicinaesaudehumana/  ou pos.bahiana.edu.br/tecnologiasemsaude/ (item-

Processo Seletivo); 

9. Pagamento da taxa de inscrição de R$ 395,00, no ato da entrega dos documentos na Secretaria 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – Unidade Acadêmica Brotas. 

 

Quando se tratar de inscrição ao doutorado deverá apresentar, em acréscimo: 

1. Comprovante do título de mestre e exemplar da dissertação de mestrado anexado à carta de 

submissão ou de aceitação do artigo ou online. 

2. Cópia dos dois artigos publicados. 

 

 

OBS: ENTREGAR NO ATO DA INSCRIÇÃO TODOS OS DOCUMENTOS EM 1 (UMA) 

VIA IMPRESSA ENCADERNADA EM ESPIRAL MAIS 1 (UMA) VIA EM CD. 

 

 

 

 



 

PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo constará de prova que será realizada no dia 26 de janeiro de 2015. Os candidatos 

aprovados na prova da primeira fase serão convocados para realização das etapas classificatórias no dia 

28 de janeiro de 2015. Serão considerados aprovados apenas os candidatos que, na classificação em 

ordem crescente, alcançarem média para ocupar uma das vagas oferecidas.  

 

PROVA DA PRIMEIRA FASE – DIA 26/01/2015 (ELIMINATÓRIA). 

 

Medicina e Saúde Humana e Tecnologias em Saúde  

1. Versa sobre conhecimentos básicos de inglês e de metodologia científica.  

 

ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS – DIA 28/01/2015 

1. Curriculum Lattes. 

2. Pré-Projeto de dissertação/tese. 

3. Entrevista. 

 

OBS: O CURRICULUM LATTES E O PRÉ-PROJETO, SERÃO AVALIADOS EM CONJUNTO 

COM A ENTREVISTA. 

 

AVALIAÇÃO 

Classificação do candidato. 

O processo seletivo para os CPgMSH e CPgTecS usará o critério de notas brutas. Neste critério, a nota 

de cada candidato é obtida somando-se o total de pontos obtidos em cada prova (ou item) multiplicado 

pelo respectivo peso da prova (ou item). A somatória total, assim obtida, confere o número de pontos do 

candidato. A classificação final será apresentada em ordem crescente, ou seja, o candidato com maior 

número de pontos será o primeiro colocado, seguindo-se aqueles com número de pontos inferior, 

sucessivamente. 

Será necessário para aprovação média ajustada pelo P90 de, pelo menos, 5,0. 

Os pontos obtidos na prova da primeira fase serão utilizados para selecionar o candidato para as etapas 

classificatórias. O resultado final será apresentado sob a forma de pontos obtidos pelos candidatos. Na 

primeira fase, apresentado um total geral e o candidato poderá ter acesso às notas parciais. Na fase 

classificatória será apresentado um total geral, mas o candidato só poderá ter acesso às notas parciais do 

item curriculum lattes e pré-projeto, sendo as demais notas (ficha confidencial de avaliação e entrevista) 

apresentadas em conjunto. Ficará a critério da Comissão de Seleção dos CPgMSH e CPgTecS definir o 

ponto de corte para a segunda fase, sempre utilizando como critério a classificação por quartil. 

 

PESO DA PROVA DA PRIMEIRA FASE 

Conhecimentos básicos de inglês e de metodologia científica – 100 

 

PESOS DAS ETAPAS DA SEGUNDA FASE 

Pré-Projeto – peso 40 

Curriculum Lattes – peso 20 

Entrevista – peso 40 

 

PROVA DA PRIMEIRA FASE 

A duração da prova faz parte da avaliação, portanto, o tempo de duração não será prorrogado e o 

candidato será julgado também pelo máximo de pontos que conseguir fazer no tempo estipulado. 



 

A seleção terá início às 8h com a chamada e apresentação da cédula de identidade original do candidato 

(ou equivalente legal). Após as 8h15min, o candidato que não estiver presente será considerado 

desistente e, em hipótese alguma, poderá iniciar o processo seletivo.  

OBS: Prova sem consulta. Duração da prova: 120 minutos. 

 

CURRICULUM LATTES 

O candidato deverá apresentar, no momento da inscrição, curriculum Lattes e anexar toda a 

documentação comprobatória ao final do currículo.  

 

PRÉ-PROJETO DE DISSERTAÇÃO/TESE 

O candidato deverá apresentar, no momento da inscrição, pré-projeto de pesquisa que pretende 

desenvolver com a intenção de utilizar como substrato para sua dissertação (no caso de candidato a 

mestrado) ou tese (no caso de candidato a doutorado). Este pré-projeto deverá estar de acordo com as 

normas dos cursos de PgMSH e CPgTecS (Anexo 1). 

 

CARTA PADRONIZADA DE ACEITAÇÃO DO ORIENTADOR 

Essa carta deverá ser apresentada pelo candidato no momento da inscrição e deve seguir o modelo dos 

Anexos 2 ou 3. O candidato deve ter conhecimento desde o momento da inscrição que, caso julgue 

necessário, o colegiado do CPgMSH ou CPgTecS pode trocar o orientador, após a aprovação do 

candidato.  

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados às 14 horas do dia 30 de janeiro de 2015, no endereço eletrônico dos 

respectivos programas: pos.bahiana.edu.br/medicinaesaudehumana/  ou 

pos.bahiana.edu.br/tecnologiasemsaude/. Os eventuais recursos contra os resultados deverão ser 

encaminhados pelos candidatos ao colegiado do CPgMSH e CPgTecS, até 48 horas após a divulgação, 

conforme modelo disponível no endereço eletrônico dos programas: 

pos.bahiana.edu.br/medicinaesaudehumana/  ou pos.bahiana.edu.br/tecnologiasemsaude/ (item-Processo 

Seletivo). 

 

 

ORIENTADORES POR ÁREAS  

 

Medicina e Saúde Humana  

 

Orientadores 

Áreas de 

Concentração E-mail 

Abrahão Fontes Baptista 
Clínica Médica e 

Neurociências 
abrahaobaptista@bahiana.edu 

Ana Marice Teixeira Ladeia Clínica Médica anamarice@bahiana.edu.br  

Antônio de Souza Andrade Filho Neurociências 

antonioandrade-

neuro@bahiana.edu.br 

Aquiles Assunção Camelier Clínica Médica aquilescamelier@bahiana.edu.br 

Armênio Costa Guimarães Clínica Médica armenioguimaraes@bahiana.edu.br 

Bernardo Galvão Castro Filho Virologia Humana bgalvao@bahiana.edu.br 

Bruno Gil de Carvalho Lima Clínica Médica brunogil@bahiana.edu.br 

Constança Margarida Sampaio Cruz Clínica Médica constancacruz@bahiana.edu.br 

Gilson Soares Feitosa Filho Clínica Médica gilson.filho@bahiana.edu.br 

Katia Nunes Sá Neurociências katia-coordpos@bahiana.edu.br 

http://www.bahiana.edu.br/pos
http://www.bahiana.edu.br/pos
http://www.bahiana.edu.br/pos
http://www.bahiana.edu.br/pos
mailto:anamarice@bahiana.edu.br


 

Luis Cláudio Lemos Correia  Clínica Médica lccorreia@terra.com.br 

Manuela Garcia Lima Neurociências manuelalima@bahiana.edu.br 

Marcos Antônio Almeida Matos 

 Clínica Médica e 

Neurociências malmeidamatos@ig.com.br 

Maria de Lourdes L. de Souza e 

Silva 
Clínica Médica mlourdeslima@bahiana.edu.br 

Maria Fernanda Rios Grassi 
Virologia Humana e 

Clínica Médica 
fernanda.grassi@bahiana.edu.br 

Mário de Seixas Rocha Clínica Médica marioseixas@bahiana.edu.br 

Milena Bastos Brito Clínica Médica milenabrito@bahiana.edu.br 

Milena Pereira Pondé Neurociências milenaponde@bahiana.edu.br 

Mittermayer Barreto Santiago Clínica Médica mittermayersan@bahiana.edu.br 

Ney Cristian Amaral Boa-Sorte Clínica Médica neyboasorte@bahiana.edu.br 

Patrícia Virgínia Silva Lordêlo 

Garboggini 
Clínica Médica patricialordelo@bahiana.edu.br 

Ubirajara de Oliveira Barroso 

Júnior  Clínica Médica ubirajara@bahiana.edu.br 

 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

 

CLÍNICA MÉDICA 

LINHAS DE PESQUISA:  

 Aterotrombose: Aspectos Clínicos, Epidemiológicos e Marcadores Inflamatórios 

 Doenças Renais e Comorbidades Associadas 

 Epidemiologia Molecular e Patologias Associadas à Fibrose Cística e Falcemia no Estado da Bahia 

 Epidemiologia, Fisiopatologia e Tratamento da Hipertensão Arterial 

 Métodos Diagnósticos em Doenças Cardiovasculares 

 Imunorregulação em Infecções por Micro-Organismos Intracelulares 

 Doenças Difusas do Tecido Conjuntivo e comorbidades associadas 

 Excesso de peso e comorbidades associadas 

 Saúde da Mulher 

 

VIROLOGIA HUMANA 

LINHAS DE PESQUISA:  

 Epidemiologia do Vírus de Hepatite C, Coinfecções com HIV e HTLV e Enfermidades Associadas 

 Epidemiologia, Profilaxia e intervenções terapêuticas das infecções por HTLV e HIV 

 HTLV e HIV e Enfermidades Associadas 

 

NEUROCIÊNCIAS 
LINHA DE PESQUISA: 

 Epidemiologia e Aspectos Clínicos e Diagnóstico de Doenças Neurológicas e Psiquiátricas no 

Estado da Bahia 

 

 

 

 

mailto:neyboasorte@bahiana.edu.br


 

Tecnologias em Saúde 

Orientadores Área E-mail 

Abrahão Fontes Baptista Fisioterapeuta abrahaobaptista@bahiana.edu 

Armando Sá Ribeiro Júnior Engenheiro Mecânico asrj@ufba.br 

Alina Coutinho Rodrigues Feitosa Médica alinafeitosa@bahiana.edu.br 

Bruno Gil de Carvalho Lima Médico brunogil@bahiana.edu.br 

Fúlvio Borges Miguel Cirurgião Dentista fulviomiguel@yahoo.com.br 

 Handerson Leite Engenheiro Eletrônico handerson@ifba.edu.br 

Josiane Dantas Engenheira de Materiais josiane.dantas@fieb.ong.br 

Katia Nunes Sá Fisioterapeuta katia-coordpos@bahiana.edu.br 

Luis Cláudio Lemos Correia Médico lccorreia@terra.com.br 

Luiz Erlon Araújo Rodrigues Médico erlon@ufba.br 

Marcos Antônio Almeida Matos Médico malmeidamatos@ig.com.br 

Marilda Castelar Psicóloga 
marildacastelar@bahiana.edu.br / 

marildacastelar@gmail.com 

Marcilio Delan Baliza Fernandes Biomédico marciliobaliza@gmail.com 

Marta Silva Menezes Médica martamenezes@bahiana.edu.br 

Martha Moreira Cavalcanti Castro Psicóloga mmccastro@bahiana.edu.br / 

marthamcastro@uol.com.br  

Maurício Andrade Barreto Cirurgião Dentista mauriciobarreto@implo.com.br 

Mittermayer Barreto Santiago Médico mittermayersan@bahiana.edu.br 

Patrícia Virgínia Silva Lordêlo 

Garboggini 
Fisioterapeuta patricialordelo@bahiana.edu.br 

Sibele Tozetto Bióloga sibele.tozetto@gmail.com 

Tânia Christiane Ferreira Bispo Enfermeira taniabispo@bahiana.edu.br  

Ubirajara de Oliveira Barroso 

Júnior  Clínica Médica ubirajara@bahiana.edu.br 

Valter Beal Engenheiro Mecânico valter.beal@fieb.org.br 

Xisto Lucas Travassos Engenheiro Eletricista lucas.travassos@fieb.org.br 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

 

TECNOLOGIAS EM SAÚDE HUMANA 

 

LINHA DE PESQUISA: 

 Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde 

 Avaliação de Tecnologias em Saúde 

 Biointeração de Sistemas Orgânicos com Tecnologias 

 

MATRÍCULA 

As matrículas serão realizadas na Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, no período de 04 a 

20 de fevereiro de 2015. A matrícula será presencial ou por representante, com procuração do candidato, 

acompanhado de cópia do RG do procurador. 

 

mailto:mmccastro@bahiana.edu.br%20/
mailto:mmccastro@bahiana.edu.br%20/
mailto:taniabispo@bahiana.edu.br


 

HORÁRIO DAS AULAS 

As aulas ocorrem semanalmente às sextas-feiras (manhã e tarde) e aos sábados (manhã). 

Excepcionalmente poderá ocorrer alguma atividade em outros horários. 

 

INVESTIMENTO  

 

Medicina e Saúde Humana  

Mestrado – 24 parcelas de R$1.500,00 ou 18 de R$2.000,00 (Total=R$ 36.000,00) 

Doutorado – 36 parcelas de R$1.500,00 ou 24 de R$2.250,00 (Total=R$ 54.000,00) 

Observação: Ex-Alunos ou pagamento à vista - 10% de desconto 

 

Tecnologias em Saúde  

Mestrado – 24 parcelas de R$1.500,00 ou 18 de R$2.000,00 (Total=R$ 36.000,00) 

 

 

CALENDÁRIO 

 

Inscrições: 03/11 a 19/12/2014 

Homologação: 22/12/2014 

Prova: 26/01/2015 

Resultado: 27/01/2015 

Entrevistas: 28/01/2015 

Homologação e publicação do resultado final: 30/01/2015  

Recursos finais: 02 e 03/02/2015 

Publicação do resultado de recursos: 04/02/2015 

Matrícula: 04 a 20/02/2015 

Início das aulas: 27/02/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

ANTEPROJETO DE PESQUISA 

 

Recomenda-se que o anteprojeto seja digitado em Word, fonte 12, exceto para citações de mais de três 

linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações e das tabelas que devem ser em tamanho 

menor e uniforme. O texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre linhas, exceto as citações de 

mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, que devem ser 

em espaço simples.  O anteprojeto deverá ser no máximo, cinco páginas, sendo 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, 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 

5.5 - Métodos de avaliação dos aspectos a serem estudados 

5.6 - Plano de análise estatística 

 

6. Aspectos éticos 

 

7. Referências 
 

Recomenda-se que as referências sejam citadas conforme ordem de entrada no texto, adotando as 

normas internacionais do grupo de editores científicos da área médica, em Vancouver, denominado 

Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journals 

Editors – ICMJE), conhecida como Estilo Vancouver. As referencias ao final do trabalho devem ser 

separadas entre si por um espaço simples. 

 

Exemplos: 

 

a) Referência com até seis autores, cita os seis. 

Ex.: Cianciarullo TI, Gualda DMR, Melleiro MM, Anabuko MH. 
 

b) Referência com mais de seis autores, utiliza a expressão et al.  
Ex.: Peres HHC, Lima AFC, Cruz DALM, Gaidzinski RR, Oliveira NB, Ortiz DCF et al. 



 

 

c) Autores corporativos (órgãos governamentais, entidades, associações, etc.) 

Ex.: Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Especializada. Manual de apoio aos gestores do SUS: organização da rede de laboratórios clínicos. 

Brasília; 2003. 

 

d) Artigo de periódico/revista em meio eletrônico 

Ex.: Queiroz APO, Lima FET, Matos DPM, Oliveira SKP. Methodological aspects in the scientific 

production about nursing consultation: an integrative review. Online Braz J Nurs [Internet]. 2010 [cited 

2013 Mar 16]; 9(3). Available from: 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/j.1676-4285.2010.3043/html. 

 

e) Monografia considerada no todo  

Ex.: Sá AC. O cuidado do emocional em saúde. 2ª ed. São Paulo: Robe; 2003 

 

f) Periódicos (revistas ou seriados) 

Ex.: Laus AM, Anselmi ML. Ausência dos trabalhadores de enfermagem em um hospital escola. Rev 

Esc Enferm USP. 2008; 42(4): 681-9. 
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ANEXO 2 

 

 

Carta padronizada de aceitação do orientador 

 
 

 

Salvador...........de...............................de 2014. 

 

 

A Senhora 

Profª. Drª. Ana Marice Teixeira Ladeia  

Coordenadora da PGMSH 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

Salvador-Bahia 

 

 

Prezada coordenadora, 

 

 

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

mestrado/doutorado da EBMSP 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 e assinatura do(a) orientador(a)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

 

Carta padronizada de aceitação do orientador 

 
 

 

Salvador...........de...............................de 2014. 

 

 

Ao Senhor 

Prof. Dr. Marcos Antônio Almeida Matos 

Coordenador do PGTecS 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

Salvador-Bahia 

 

 

Prezado coordenador, 

 

 

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

mestrado/doutorado da EBMSP 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 e assinatura do(a) orientador(a)) 

 

 


