PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM
PESQUISA CLÍNICA

ANEXO I
Sugestão de Proposta de Trabalho de Conclusão do Mestrado Profissional

I.

Título:

II.

Referencial teórico-conceitual: Apresentação de alguns princípios e/ou
conceitos relacionados ao tema em questão (até 1.000 caracteres incluindo
espaços)

III.

Justificativa da proposta (até 1.000 caracteres incluídos os espaços): Deve
conter o tema geral do trabalho podendo contextualizar a instituição de
origem ou alvo da proposta em relação à infraestrutura em pesquisa clínica
justificando a necessidade ou benefícios de seu desenvolvimento na
instituição. Justificar a relevância do tema abordado para o Sistema Único de
Saúde ou Saúde Suplementar. Identificar a linha de pesquisa em que estará
inserido o trabalho de conclusão, entre as oferecidas pelo curso.

IV.

Objetivos

V.

Métodos: (até 1.000 caracteres incluindo espaços): informar onde será
aplicado o plano, como será desenvolvido, quais as atividades envolvidas e
cronograma.

VI.

Produto Esperado: informar o que espera como resultado deste trabalho,
considerando que o Mestrado Profissional visa melhorar a eficácia e a
eficiência das organizações por meio da solução de problemas e da geração e
aplicação de processos de inovação apropriados. Alguns exemplos de
produtos são: material didático ou instrucional, protocolo clínico,
procedimento operacional padrão, banco de dados, mapa de processo,
modelo conceitual, protótipo de dispositivo médico, modelo conceitual de
software/aplicativo, dentre outros.

Declaro ter ciência do teor do Edital nº 01/2020, objeto deste Processo Seletivo e
comprometo-me a atender todas as exigências previstas no regimento do curso para
obtenção do diploma de mestre.
Local: ..................................................... Data: ..................
Assinatura do(a) Candidato(a):______________________

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES

Eu,

________________________________________________________________,

portador(a) do CPF nº ___________________, inscrito(a) no processo seletivo para o
curso de Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (Edital 01/2020), 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.
Declaro que estou ciente de que, na hipótese de prestar falsas informações, estarei
sujeito à sujeito à eliminação do processo seletivo.
Local:
Data:

___________________________________________
Assinatura

Critérios de avaliação da Proposta
Critério

Nota

Peso

1. Relevância da proposta para a sociedade

1-5

3

2. Relevância do tema para o Sistema Único
de Saúde ou Saúde Suplementar e a
sociedade

1-5

2

3. Adequação da metodologia e do
cronograma aos objetivos da proposta

1-5

2

4. Enquadramento da proposta nas linhas
temáticas

1-5

1

5. Aplicabilidade da proposta em instituições
de saúde, ensino ou pesquisa e na sociedade

1-5

2

E-mail: mppesquisaclinica@hcpa.edu.br

