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Edital 02/2019 

Retificação nº 1/2019  

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL  

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO 

PROFISSIONAL  

 

Tendo em vista parecer favorável da área de avaliação - Medicina II, da Coordenação  

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  - CAPES/MEC, emitido em 17 de 

maio de 2019, a Comissão de Seleção para o Mestrado Profissional, no uso de suas 

atribuições legais, retifica informações constantes no edital 02/2019, a saber: 

 

TÍTULO E CABEÇALHO 

 

1– Onde se lê: 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA/UFRGS 

comunica a abertura do Processo Seletivo para o MESTRADO PROFISSIONAL EM 

PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, 

ingresso 2019/2, no período de 10 de maio a 10 de junho de 2019. 

 

      Leia-se: 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL E 

TRANSTORNOS ADITIVOS 

 

O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA/UFRGS 

comunica a abertura do Processo Seletivo para o MESTRADO PROFISSIONAL EM 

PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL E TRANSTORNOS 

ADITIVOS, ingresso 2019/2, no período de 10 de maio a 16 de junho de 2019. 
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II- Das Inscrições 

 

2 – Onde se lê: 

 

2. As inscrições de que trata o presente edital serão realizadas exclusivamente pela 

internet no período de 10 de maio a 10 de junho de 2019, através do link: 

https://academico.hcpa.edu.br/selecao 

 

      Leia-se: 

2. As inscrições de que trata o presente edital serão realizadas exclusivamente pela 

internet no período de 10 de maio a 16 de junho de 2019, através do link: 

https://academico.hcpa.edu.br/selecao 

 

III – Do Processo Seletivo e Critérios de Avaliação 

 

3 – Onde se lê: 

 

8. Cronograma de Seleção 

 

ETAPAS PERÍODO 

Período de inscrição  10/05 a 10/06 (até às 23h59min) 

 

      Leia-se: 

 

ETAPAS PERÍODO 

Período de inscrição  10/05 a 16/06 (até às 23h59min) 

 

 

VIII- Estrutura do Curso 

 

4 – Onde se lê: 

 

 Total de créditos: 18 créditos em disciplinas (270 horas/aula) 

 Horário das aulas (em geral, quinzenais):  

• Sexta-feira, das 08h30min às 12h e das 13h30 às 17h30 

• Sábado, das 08h30min às 12h e das 13h30 às 17h30 

Estágio: 01 crédito (15 horas/aula). A atividade será realizada nas dependências 

da Unidade Álvaro Alvim do Hospital de Clínicas, em horários extraclasse, a definir. 

 

      Leia-se: 

 

 Total de créditos: 24 créditos em disciplinas (360 horas/aula, entre disciplinas e 

estágio obrigatório) 

 Horário das aulas (em geral, quinzenais):  

https://academico.hcpa.edu.br/selecao
https://academico.hcpa.edu.br/selecao
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• Sexta-feira, das 08h30min às 12h e das 13h30 às 17h30 

• Sábado, das 08h30min às 12h e das 13h30 às 17h30 

Estágio obrigatório: 01 crédito (15 horas/aula). A atividade será realizada nas 

dependências da Unidade Álvaro Alvim do Hospital de Clínicas ou em outra área do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conforme o tema da dissertação de mestrado, em 

horários extraclasse, a definir. 

 

 

ANEXO I – ANÁLISE DO CURRÍCULO 

 

5 - Onde se lê: 

ITEM Nº de Pontos 

Nº de Pontos 

Atribuídos 

Pontuação do 

revisor 

a) Experiência Profissional (Máximo 6,0 pontos)      

Na área do curso (álcool e drogas) 1,0 por ano   

Na área de saúde e/ou assistência social  0,8 por ano    

Em outras áreas  0,5 por ano    

      

      

 Leia-se: 

ITEM Nº de Pontos 

Nº de Pontos 

Atribuídos 

Pontuação do 

revisor 

a) Experiência Profissional (Máximo 6,0 pontos)      

Na área do curso (saúde mental e/ou transtornos 

aditivos) 1,0 por ano  

 

Na área de saúde e/ou assistência social  0,8 por ano    

Em outras áreas  0,5 por ano    

      

 

 

6 – Onde se lê: 

 

b) Formação acadêmica e Produção científica 
(Máximo 4,0 pontos)    

 

Mestrado na área do curso (álcool e drogas) ou 

doutorado (qualquer área) 2,0  

 

Mestrado em outra área 1,5   

Curso de especialização na área de drogas 

(máximo 2 cursos) 1,0 por curso  

 

Curso de especialização em outra área (máximo 

2 cursos) 0,8 por curso  

 

Curso de curta duração na área de drogas – 

mínimo: 20h (máximo 2 cursos) 
 

0,5 por curso  

 

Publicação área de drogas (revistas científicas 

internacionais)  1,0 por artigo   

 

Publicação área de drogas (revistas científicas 0,8 por artigo   
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nacionais) 

Publicação área de saúde (revistas científicas 

internacionais) 0,6 por artigo  

 

Publicação área de saúde (revistas científicas 

nacionais) 0,5 por artigo  

 

Capítulos de livros na área da saúde 0,5 por capítulo    

 

 

Leia-se: 

 

b) Formação acadêmica e Produção científica 
(Máximo 4,0 pontos)    

 

Mestrado na área do curso (saúde mental e/ou 

transtornos aditivos) ou doutorado (qualquer 

área) 2,0  

 

Mestrado em outra área 1,5   

Curso de especialização na área de saúde mental 

e/ou transtornos aditivos (máximo 2 cursos) 1,0 por curso  

 

Curso de especialização em outra área (máximo 

2 cursos) 0,8 por curso  

 

Curso de curta duração na área de saúde 

mental e/ou transtornos aditivos – mínimo: 

20h (máximo 2 cursos) 
 

0,5 por curso  

 

Publicação área de saúde mental e/ou 

transtornos aditivos (revistas científicas 

internacionais)  1,0 por artigo   

 

Publicação área de saúde mental e/ou 

transtornos aditivos (revistas científicas 

nacionais) 0,8 por artigo  

 

Publicação área de saúde (revistas científicas 

internacionais) 0,6 por artigo  

 

Publicação área de saúde (revistas científicas 

nacionais) 0,5 por artigo  

 

Capítulos de livros na área da saúde 0,5 por capítulo    

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 

7 – Onde se lê: 

Eu,___________________________________________________________, portador 

(a) do CPF nº ___________________, inscrito(a) no processo seletivo para o curso de 

Mestrado Profissional em Álcool e Outras Drogas do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre (Edital 02/2019), declaro, para fins de prova junto à Comissão de Seleção, que 

as informações apresentadas em meu currículo Lattes e no formulário de análise do 

currículo são verdadeiras. 
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Leia-se: 

 

Eu,___________________________________________________________, portador 

(a) do CPF nº ___________________, inscrito(a) no processo seletivo para o curso de 

Mestrado Profissional em Prevenção e Assistência em Saúde Mental e Transtornos 

Aditivos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Edital 02/2019), declaro, para fins de 

prova junto à Comissão de Seleção, que as informações apresentadas em meu currículo 

Lattes e no formulário de análise do currículo são verdadeiras. 

 

 

ANEXO III – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA DO 

PROGRAMA 

 

8 – Onde se lê: 

 

Área de Concentração: 

Nome: Prevenção e assistência a usuários de álcool e outras drogas 

Descrição: esta área de concentração engloba o conjunto de implicações clínicas, 

epidemiológicas, sociais e culturais do processo saúde-doença, bem como os processos 

de promoção, prevenção, avaliação, intervenção e reabilitação psicossocial de pessoas 

usuárias ou dependentes de substâncias psicoativas. 

 

Leia-se: 

Área de Concentração: 

Nome: Prevenção e assistência a usuários de álcool, drogas e outros transtornos mentais  

Descrição: esta área de concentração engloba o conjunto de implicações clínicas, 

epidemiológicas, sociais e culturais do processo saúde-doença, bem como os processos 

de promoção, prevenção, avaliação, intervenção e reabilitação psicossocial de pessoas 

que apresentam transtornos aditivos ou outros transtornos mentais. 

 

 

9 – Onde se lê: 

 

Linhas de Pesquisa: 

 

Linha 1: Modelos de prevenção e tratamento de usuários de álcool e outras drogas 
Contempla o desenvolvimento de novas tecnologias e o conhecimento e adaptação de 

estratégias de prevenção, avaliação, abordagens terapêuticas e reinserção social de 

usuários de acordo com a realidade e necessidades específicas de serviços da rede de 

assistência. 

 

Leia-se: 

 

Linha 1- Marcadores clínico-biológicos, modelos de prevenção e tratamento de 

usuários de álcool e outras drogas 
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Promover o conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias, além da 

adaptação de estratégias de prevenção, avaliação, abordagens terapêuticas e tratamento 

de usuários de álcool e drogas em diferentes fases de recuperação. Além de fatores 

psicossociais, engloba também a compreensão de comorbidades psiquiátricas e danos 

neuronais. 

 

10 – Onde se lê: 

 

Linha 3: Marcadores clínico-biológicos 

Desenvolver estudos que avaliem técnicas inovadoras para tratamento de usuários de 

álcool e drogas em diferentes fases de recuperação, a partir da compreensão de 

comorbidades psiquiátricas e dano neuronal em usuários de álcool e outras drogas, para 

posterior translação e aplicação em programas assistenciais. 

 

 

Leia-se: 

 

Linha 3 – Consultoria Hospitalar em Psiquiatria: estudar numa perspectiva 

interdisciplinar, fenômenos de saúde e doença que ocorrem na interface entre a 

psiquiatria e outras áreas do conhecimento, a partir de diferentes consultorias no campo 

da saúde mental e transtornos aditivos.  

Linha 4 - Cronobiologia Humana e Transtornos do Sono: estudar aspectos 

epidemiológicos, comportamentais, emocionais e neurobiológicos do sono e alterações 

do ciclo circadiano e seu impacto na saúde física e mental.   

Linha 5 - Transtornos Alimentares: possibilitar o conhecimento de fatores biológicos, 

ambientais e socioculturais associados aos transtornos alimentares e suas implicações 

no processo saúde-doença dos indivíduos. Engloba também o estudo de estratégias para 

prevenção e abordagem de comorbidades psiquiátricas adjacentes.   

 

 

Porto Alegre, 17 de maio de 2019. 

 

 

 

Comissão de Seleção do Mestrado 


