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EDITAL 01/2020 

 

RETIFICAÇÃO 02/2020 – Prorrogação do período de inscrição 

 

 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM PESQUISA CLÍNICA 

  

A equipe de coordenação do processo seletivo para o Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica, 

no uso de suas atribuições legais, retifica informações constantes no edital 01/2020, a saber: 

  

1– Onde se lê: 

II – Das Inscrições 2. As inscrições de que trata o presente edital serão realizadas exclusivamente pela internet 

no período de 01/10/2020 a 14/01/2021 através do link https://academico.hcpa.edu.br/selecao 2.1. Sob nenhuma 

hipótese serão aceitos documentos que não correspondam ao solicitado ou após o último dia de inscrição, 

mesmo em caráter de substituição ou complementação. 

Leia-se: 

II – Das Inscrições 

 2. As inscrições de que trata o presente edital serão realizadas exclusivamente pela internet no período de 

01/10/2020 a 25/02/2021 através do link https://academico.hcpa.edu.br/selecao 2.1. Sob nenhuma hipótese 

serão aceitos documentos que não correspondam ao solicitado ou após o último dia de inscrição, mesmo em 

caráter de substituição ou complementação. 

 

2- Onde se lê: 



 

III – Do Processo Seletivo e Critérios de Avaliação 

b) Entrevista: será realizada por representantes da Comissão de Seleção por meio eletrônico podendo ser 

realizada por Skype, WhatsApp, Google meet, Hangouts. Ocorrerá entre os dias 20 e 26/01/2021, em horário 

pré-determinado pela Comissão de Seleção e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos. Na entrevista serão 

avaliados os seguintes aspectos: trajetória de formação, motivação, disponibilidade de tempo e preparação 

global do candidato para cursar o mestrado. 

Leia-se: 

b) Entrevista: será realizada por representantes da Comissão de Seleção por meio eletrônico podendo ser 

realizada por Skype, WhatsApp, Google meet, Hangouts. Ocorrerá entre os dias 04 a 08/03/2021, em horário 

pré-determinado pela Comissão de Seleção e terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos. Na entrevista serão 

avaliados os seguintes aspectos: trajetória de formação, motivação, disponibilidade de tempo e preparação 

global do candidato para cursar o mestrado. 

 

 

 

 

3- Onde se lê: 

3.4 Cronograma de Seleção 

CRONOGRAMA ETAPA PERÍODO 

Período de inscrição 01/10/2020 a 14/01/2021 até às 23:59 horas 

Homologação das inscrições 15/01/2021  

Período para recursos 16 a 18/01/2021 

Período de realização de entrevistas 20 a 26/01/2021 

Divulgação dos aprovados 29/01/2021 

Período para solicitação de recursos 30/01 a 03/02/2021 

Divulgação do resultado final 05/02/2021 

Período de matrícula  22 a 26/02/2021 

Início das aulas  12/03/2021  

 

Leia-se: 



 

3.4 Cronograma de Seleção 

CRONOGRAMA ETAPA PERÍODO 

Período de inscrição 01/10/2020 a 25/02/2021 até às 23:59 horas 

Homologação das inscrições 26/02/2021 

Período para recursos 01/03/2021 03/03/2021 

Período de realização de entrevistas 04 a 08/03/2021 

Divulgação dos aprovados 09/03/2021 

Período para solicitação de recursos 10/01 a 12/02/2021 

Divulgação do resultado final 15/03/2021 

Período de matrícula  16 a 25/03/2021 

Início das aulas  26/03/2021  

 

 

4- Onde se lê: 

 IV – Dos resultados 

 A relação do resultado preliminar dos aprovados será divulgada no site do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

no link do MPPC (https://www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-posgraduacao/ensino-pos-graduacao-mestrados-

profissionais/mestrado-profissionalpesquisa-clinica) no dia 29/01/2021. Os eventuais recursos relativos ao 

resultado preliminar dos aprovados na seleção serão recebidos até 03/02/2021 através de ofício assinado pelo 

candidato e enviado para o e-mail mppesquisaclinica@hcpa.edu.br até às 16:00 horas. Os resultados finais da 

seleção serão divulgados no site do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no link do MPPC 

(https://www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-posgraduacao/ensino-pos-graduacao-mestrados-profissionais/mestrado-

profissionalpesquisa-clinica) no dia 05/02/2021.  

Leia-se: 

IV – Dos resultados  

A relação do resultado preliminar dos aprovados será divulgada no site do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

no link do MPPC (https://www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-posgraduacao/ensino-pos-graduacao-mestrados-

profissionais/mestrado-profissionalpesquisa-clinica) no dia 09/03/2021. Os eventuais recursos relativos ao 

resultado preliminar dos aprovados na seleção serão recebidos até 10/01 a 12/02/2021 através de ofício 

assinado pelo candidato e enviado para o e-mail mppesquisaclinica@hcpa.edu.br até às 16:00 horas. Os 

resultados finais da seleção serão divulgados no site do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no link do MPPC 

(https://www.hcpa.edu.br/ensino/ensino-posgraduacao/ensino-pos-graduacao-mestrados-profissionais/mestrado-

profissionalpesquisa-clinica) no dia 15/03/2021.  



 

 

5- Onde se lê: 

V – Do ingresso 

 Os candidatos selecionados deverão efetuar sua matrícula no período de 22 a 26/02/2021, exclusivamente pela 

internet, através do link https://academico.hcpa.edu.br/ Não havendo 12 alunos matriculados, a turma não será 

oferecida neste semestre e os alunos serão comunicados por e-mail. A não realização da matrícula implicará na 

eliminação do aluno do processo seletivo. As atividades presenciais do curso ocorrerão ao longo de, no mínimo, 

três semestres. Durante os módulos presenciais, os alunos deverão ter a disponibilidade de permanecer em 

Porto Alegre - RS para acompanhar presencialmente as disciplinas e as reuniões com o Professor orientador, 

necessárias ao desenvolvimento do programa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. No caso de não liberação 

de aulas presenciais devido à pandemia COVID-19, as disciplinas serão oferecidas online. 

Leia-se: 

V – Do ingresso 

 Os candidatos selecionados deverão efetuar sua matrícula no período de 16 a 25/03/2021, exclusivamente pela 

internet, através do link https://academico.hcpa.edu.br/ Não havendo 12 alunos matriculados, a turma não será 

oferecida neste semestre e os alunos serão comunicados por e-mail. A não realização da matrícula implicará na 

eliminação do aluno do processo seletivo. As atividades presenciais do curso ocorrerão ao longo de, no mínimo, 

três semestres. Durante os módulos presenciais, os alunos deverão ter a disponibilidade de permanecer em 

Porto Alegre - RS para acompanhar presencialmente as disciplinas e as reuniões com o Professor orientador, 

necessárias ao desenvolvimento do programa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. No caso de não liberação 

de aulas presenciais devido à pandemia COVID-19, as disciplinas serão oferecidas online. 

 

 

Porto Alegre 09 de janeiro de 2021 

 

Comissão de Seleção do MPPC 

 

 


