PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
IAMSPE/UNICID
PROGRAMA ESPECIAL DE MESTRADO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA
O Programa Especial de Mestrado para Residência Médica visa à oferta de
oportunidade de formação, em nível de pós-graduação, na área de Medicina, e se
destina aos profissionais em estágio de Residência Médica que demonstrem aptidão
e interesse na pesquisa básica, clínica ou cirúrgica. Os candidatos deverão se
aprovados, inscreverem-se no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Ciências da Saúde do IAMSPE-UNICID.
A justificativa para a implantação deste programa se baseia no conhecido conceito
segundo o qual o mestrado, embora hierarquizados, são dois graus relativamente
autônomos (Cf Parecer nº 977 CES, 03/12/1965). Soma-se ainda o fato de que o
inciso II, do Art. 59, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394, de 20/12/1996) que permite a inovação no processo formativo, tendo-se em
vista a formação de pesquisadores em uma área fundamental do conhecimento,
como a medicina.
Pretende-se, portanto, com este Programa Especial de Mestrado para Residência
Médica, formar em menor tempo, pesquisadores capazes, com o máximo de
aproveitamento, levando em conta as possibilidades e as exigências para a
realização dos objetivos aqui propostos.
Objetivos
O Programa Especial de Mestrado para Residência Médica tem como objetivo
fomentar o desenvolvimento para a formação em pesquisa médica, com a
finalidade de estimular a produção acadêmica e a formação de pesquisadores, em
nível de mestrado, por meio da diminuição do tempo da formação pós-graduada
stricto sensu, consolidando e ampliando o pensamento crítico estratégico para o
desenvolvimento científico do País.
Objetivos Específicos
a) Estimular a formação de recursos humanos, em nível de mestrado e,
visando à formação de pesquisadores na área de pesquisas médicas em
menor tempo.
b) Estimular o treinamento científico dos profissionais médicos durante o
período da residência médica com seu ingresso no mestrado.
c) Contribuir para a criação, o fortalecimento e a ampliação de programas de
pós-graduação stricto sensu no país que tratem de assuntos relativos à
prática de saúde.
d) Ampliar a produção científica sobre questões relacionadas às Práticas de
Saúde.
e) Apoiar a ampliação de recursos humanos em nível de pós-graduação stricto
sensu capacitados para atuar na área de saúde.
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Requisitos dos alunos
Os candidatos deverão preencher os seguintes critérios:
a) Estar vinculado a Programa de Residência Médica do Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE) credenciado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM) (declaração da Coreme)
b) Encaminhar carta de recomendação de dois médicos, preceptores ou
professores com os quais o candidato tenha trabalhado na Residência
Médica.
c) Ter o aceite prévio de um orientador.
d) Ter aval do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do IAMSPEUNICID para o ingresso no curso de mestrado.
Créditos
Além dos créditos especiais previstos no Regulamento do Programa, serão
atribuídos 5 (cinco) créditos se o aluno-residente realizou o Trabalho de Término de
Curso (TCC) no Programa de Residência Médica e 10 (dez) créditos para cada artigo
publicado em revistas indexadas nas bases Lilacs, Scielo ou Pubmed/Medline.
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