Instituto Nacional de Cardiologia
Coordenação de Ensino e Pesquisa
Mestrado Profissional em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS)
Edital de Seleção

Edital
A Coordenação de Ensino do Instituto Nacional de Cardiologia, no uso de suas
atribuições, torna público que se encontram abertas as inscrições para o Programa de
Pós-Graduação - Curso de Mestrado Profissional em Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS 2018.
Poderão inscrever-se os candidatos com graduação na área da saúde (assistente social,
enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo
e terapeuta ocupacional) ou áreas afins, como economia, engenharia e administração
com experiência na área da saúde.

As inscrições poderão ser feitas online pelo site http://www.mestradoinc.com.br

Inscrição
1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site www.mestradoinc.com.br,
e enviar os copia digital dos seguintes documentos:
a.

Currículo

Lattes

atualizado

(preenchimento

disponível

em

http://lattes.cnpq.br). No processo da entrevista só serão considerados dados
incluídos no Currículo Lattes.
b. Diploma de Graduação
c. Foto digital 3 x 4
d. No caso de estrangeiros será aceito um modelo semelhante ao Currículo
Lattes e não há necessidade de validação do Diploma de Graduação.
e. Documento de identidade e CPF
2. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$150,00 (cento e cinquenta
reais), através do site www.fundacor.com.br via paypal.
3. A inscrição do candidato será considerada efetivada, após o recebimento do e-mail de
de confirmação de pagamento da taxa de inscrição.

Mestrado Profissional em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS)
Edital de Seleção
4. Caso o candidato não receba o e-mail de confirmação, deverá entrar em contato com a
secretaria

do

mestrado

no

tel.:

(21)

3037-2288

ou

e-mail:

secretaria@mestradoinc.com.br
6.

Os candidatos que não obtiverem a confirmação do pagamento da inscrição por email não estarão aptos a participar da seleção.

7.

Serão aceitas inscrições por procuração, desde que devidamente registrada
em cartório.

8.

Os documentos originais devem ser apresentados para simples conferência,
no momento da prova.

Processo de Seleção
Todos os candidatos serão submetidos ao processo seletivo composto por:
1. Proficiência em Inglês – Será considerado aprovado o candidato que atingir
aproveitamento acima de 50% de uma prova que avaliará a compreensão de texto em
língua inglesa, sem consulta a dicionário.
Serão aceitos comprovantes externos de proficiência (TOEFL, IELTS, Cambridge, etc)
conforme aprovação prévia da coordenação (enviar por e-mail 15 dias antes da prova).

2. Análise de apropriação do tema - redação sobre o tema avaliação
de tecnologias em saúde.

3. Análise curricular e entrevista, com aproveitamento mínimo de 70%:
Será dada prioridade para funcionários públicos da área.
As entrevistas serão realizadas de forma sequencial, após o término da prova
de inglês, ao longo dos dias estabelecidos no cronograma.
Os candidatos de fora do Rio de Janeiro serão agendados com prioridade para
o primeiro dia.
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Os demais candidatos serão agendados para o período da manhã ou tarde, e
serão atendidos em ordem de chegada. Devem chegar até no máximo 9 horas
para as entrevistas da manhã e 15 horas para as entrevistas na parte da tarde.

4. Não será necessário o envio de projetos. Os projetos serão definidos junto com
o orientador no início do ano letivo.

Observação: Não será permitido ao candidato portar telefones celulares, laptops ou quaisquer
outros equipamentos eletrônicos durante a realização da prova.

O candidato que não alcançar aproveitamento mínimo na etapa de proficiência em
língua inglesa terá a possibilidade de realizar a prova no ano subsequente, caso seja
aprovado nas demais etapas, e poderá cursar como aluno em estágio probatório aproveitando
os créditos.
O estágio probatório consiste em um período de um (1) ano oferecido para:
Candidatos aprovados em número superior a vagas disponíveis
Candidato não aprovado apenas na proficiência em língua inglesa
Não será permitida a permanência do aluno no segundo ano do curso caso não obtenha
a aprovação na proficiência após um ano de estágio.

Número de Vagas
Vagas distribuídas da seguinte forma:
Dez (10) vagas destinadas à livre concorrência
1º. Terão preferência os alunos aprovados em estágio probatório no ano anterior,
desde que:
Aprovados na proficiência de inglês
Aprovados por nota e assiduidade em todas as disciplinas obrigatórias
Apresentar projeto de trabalho de conclusão do curso considerado
adequado pela banca. O projeto (até 10 páginas) deve incluir: título,
introdução, objetivos, métodos, cronograma e resultados esperados.
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2º. As vagas de estágio probatório serão oferecidas conforme a disponibilidade de
orientadores

Calendário
Data

Atividade

10/09 a 20/10 de 2018

Inscrições

24 de Outubro de 9h-12h

Prova de Proficiência (língua inglesa)

24/10 (12h-18h),

Entrevistas

25/10 (8h-18h)
26/10 (a depender
número de inscritos)
29 de Outubro

do
Resultado final

05 a 09 de Novembro

Matrícula

21 de março de 2019

Início das aulas
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O resultado final estará disponível na secretaria de Pós Graduação e no site do INC.
OBS:
1- O programa não oferece bolsas de estudos aos aprovados.
2- Casos omissos serão decididos pela coordenação
3- Não será exigida validação de diploma de candidatos estrangeiros.

Matrículas e Custo do Curso
Os servidores públicos deverão apresentar carta de anuência assinado pela chefia imediata ou
gestor da instituição.
Não será cobrada mensalidade de alunos.

Funcionamento do curso
O

mestrado

será

realizado

por

um

período

de

até

22

meses,

com

encontros presenciais mensais nos seguintes horários: 5ª feira de 14hs até 22hs, 6ª
feira de 8hs até 18hs e sábado de 8hs até 18hs.
A defesa presencial do trabalho de conclusão do curso é obrigatória. O aluno necessita
de 23 créditos para a defesa.
Créditos de cursos anteriores deverão ser aprovados pela coordenação do curso.
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Linhas de Pesquisa
Título

Objeto

Orientadores/Co-orientadores

Avaliações

Voltada para elaboração de

BERNARDO RANGEL TURA

Econômicas

modelos de custo-efetividade,

MARCELO GOULART CORREIA

como árvores de decisão, cadeias

BRAULIO SANTOS

de Markov, Análises de Impacto

CARLOS ALBERTO MAGLIANO

Orçamentário e Comparações

MÁRCIA TEIXEIRA PINTO

Indiretas. Inclui criação de

MARISA DA SILVA SANTOS

softwares na área.

LUCIENE FONTES

Estudos aplicados ao

Voltada para estudos em custeio, MARISA DA SILVA SANTOS

Campo de Avaliação

eficácia, efetividade e segurança JOSE UELERES BRAGA

de Tecnologias em

de tecnologias, incluindo revisões LUCIANA TARBES

Saúde

sistemáticas.

ARN MIGOWSKI
KÁTIA SENNA
MÁRCIA GISELE COSTA
ROSANGELA CAETANO
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ESTRUTURA CURRICULAR
Carga
Disciplinas

Caráter Créditos

horária

Bioestatística

MPO

2

30

Epidemiologia básica e Metodologia da Pesquisa

MPO

2

30

Busca e Gerenciamento de Referências

MPO

1

15

Revisão Sistemática e Metanálise

MPE

2

30

Avaliação de Tecnologias em Saúde

MPO

2

30

Orientação de dissertação

MPO

5

75

Seminário para trabalho de conclusão do curso

MPO

3

45

Defesa de TCC

MPO

6

60

Economia da Saúde

MPO

1

15

Modelagem

MPE

1

15

Tópicos Especiais em Avaliação de Tecnologias em
Saúde

MPE

1

15

Introdução à Avaliação de Preferências e QALY

MPE

1

15

Análise Crítica da Literatura

MPE

1

15

Oficina de redação básica

MPE

1

15

MPE – Mestrado Profissional Eletiva

MPO – Mestrado Profissional Obrigatória

Comissão Organizadora
Prof.ª Marisa da Silva Santos
Prof.ª Kátia Senna
Prof.ª Marcia Gisele Costa
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