PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO
IAMSPE-UNICID
PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PESQUISA MÉDICA
(PROGRAMA MD/MsC)

O Programa MD-MSc (Medical Doctor and Master in Science) é um programa
de exceção. Visa acelerar a obtenção do título de mestre para alunos
graduandos de medicina e destacados com evidente vocação para carreira
acadêmica. Destina-se aos candidatos de excepcional qualificação e motivação
e que tenham interesse em sólida formação científica durante a graduação. O
programa objetiva a formação de profissionais altamente motivados para uma
carreira que contemple tanto a atividade médica como a pesquisa científica,
buscando contribuir para a formação de líderes de pesquisa na área da saúde.
O programa é aberto aos graduandos dos cursos de medicina de qualquer
instituição que tenha o seu curso de medicina reconhecido pelo Ministério da
Educação.
A instalação do PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PESQUISA MÉDICA
(PROGRAMA MD/MsC) contribuirá para aumentar a participação dos médicos
envolvidos em pesquisa e elevar a inserção de médicos nos Departamentos de
Ciências Básicas, além de para aumentar a participação dos alunos de
medicina como bolsistas de iniciação científica.
As particularidades que justificam um programa de pós-graduação para o curso
de Medicina são: (i) nível mais elevado dos alunos de medicina em razão do
processo seletivo competitivo do vestibular; (ii) baixo índice de desistência do
curso médico; (iii) duração de 6 anos do curso de medicina; (iv) caráter muito
verticalizado do atual curso de medicina, o que impede o aluno de graduação
de manter vínculos formais com as disciplinas básicas; (v) longo tempo para a
obtenção de doutorado na área médica.

Para se candidatar ao Programa MD-MSc o aluno de graduação deve
apresentar os seguintes requisitos:
I - Ter pelo menos uma publicação científica como primeiro autor em revista
indexada na base Medline/Pubmed.
II - Ser aluno de Iniciação Científica no mínimo, há um ano com bolsa
concedida por agência de fomento.
III - Não apresentar nenhum exame nem dependência em seu histórico escolar
de Graduação.
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IV - Ter Projeto de Pesquisa em andamento, já com resultados preliminares.
V - Ser indicado por um dos Orientadores Permanentes do Programa de PósGraduação em Ciências da Saúde do IAMSPE.
VI – Apresentar cartas de recomendação de três docentes da instituição do
aluno e do orientador no Programa, encaminhadas diretamente à Comissão de
Pós-Graduação.
VII – Apresentar Carta de Motivação para adesão ao programa MD/MsC.
VIII – Possuir proficiência na língua inglesa.

A avaliação da inscrição do aluno de graduação no Programa MD/MsC será
realizada por:
I - Entrevista com a Comissão de Pós-Graduação visando avaliar o plano de
pesquisa, (projeto de Mestrado - viabilidade e adequação da metodologia aos
objetivos da pesquisa), a capacidade e conhecimento do aluno para
desenvolver o projeto proposto.
II - Análise do currículo na plataforma Lattes com ênfase nas atividades de
pesquisa consubstanciadas em resumos apresentados em congressos, artigos
publicados, na participação em cursos eletivos e intercâmbio em laboratórios
de pesquisa.
III – Análise do currículo do orientador
Como o programa destina-se a graduandos de excepcional qualificação e
motivação, candidatos podem não ser selecionados.
O aluno que ingressou no Programa MD-MSc:
I - Não poderá ser reprovado ou realizar exame de 2ª época em nenhuma
disciplina do Curso de Graduação. Essa situação implicará no desligamento do
aluno do Programa.
II - Deverá cumprir todos os créditos de Pós-Graduação enquanto estiver
cursando a graduação.
III - Deverá defender sua dissertação de mestrado, com, pelo menos, mais um
artigo aceito ou publicado em periódico Pubmed/Medline vinculado com a
dissertação de mestrado, no prazo máximo de 6 (seis) meses após o término
do seu curso de graduação. Caso este prazo não seja cumprido, o aluno será
desligado do Programa.
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