INFORMAÇÃO ALUNO ESPECIAL – MEDICINA E SAÚDE HUMANA – 2018.1
O aluno especial pode cursar até 3 disciplinas obrigatórias no Curso de Medicina e Saúde
Humana. Oferecemos vagas para as disciplinas de Pesquisa Orientada, Metodologia Científica,
Métodos Quantitativos I e Avaliação Crítica de Evidências Científica em Saúde Humana.
Período de Inscrição e Matrícula: 05 a 07/02/2018

Metodologia Científica (obrigatória)
Tem a duração de 06 meses e tem a finalidade de desenvolver capacidade de avaliação crítica
de evidências cientificas em saúde e habilitar ao planejamento, implementação, analise e
conclusões de pesquisas clinicas.
Horário: todas as sextas-feiras, das 14h às 16h.
Quantidade de vagas: 5
Documentação:
1. Requerimento solicitando inserção como aluno especial (secretaria);
2. Ficha de inscrição (secretaria);
3. 01 foto 3x4 colorida;
4. Currículo Lattes (atualizado);
5. Diploma de graduação e mestrado (cópia autenticada ou acompanhada do original);
6. Histórico escolar do curso de graduação (cópia autenticada ou acompanhada do
original);
7. RG e CPF (cópia autenticada ou acompanhada do original).

Datas: Março - 02, 09, 16 e 23; Abril - 06, 13, 20 e 27; Maio - 04, 11, 18 e 25; Junho - 08, 15 e 29
Investimento: 06 parcelas de R$ 887,50
Pagamento semestral
Avaliação Crítica de Evidências Científica em Saúde Humana I, II e III (Discussão de
Artigo) obrigatória
Tem a duração de 18 meses. Sessão de artigos selecionados em revistas médicas de boa
qualidade de acordo com dois critérios principais:
a - relevância clínica ou seja, o assunto abordado deverá ter aplicabilidade clínica e ser
potencialmente capaz de modificar condutas clínicas (diagnóstico, tratamento, prognóstico).
b - relevância metodológica: ou seja o artigo deverá ter nível de validade interna e externa
(modelo, organização e análise estatística etc.) que mereça ser considerado como capaz de
modificar condutas clínicas.
Quantidade de vagas: 5
Todas as sextas feiras das 13 às 14h, exceto em dias de reunião do colegiado – das 16 às 17h.
Datas: Março - 02, 09, 16 e 23; Abril - 06, 13, 20 e 27; Maio - 04, 11, 18 e 25; Junho - 08, 15 e
29.
Esta disciplina é um complemento da metodologia científica, devendo o aluno especial cursá-la
enquanto a disciplina de metodologia científica for ministrada (somente 01 semestre), devendo
cursar mais 02 semestres quando aluno regular.

Entrega de documentos: Pode ser entregue por um portador mediante procuração, não
sendo necessário ser registrado em cartório.

Carta padronizada de aceitação do orientador

Salvador...........de...............................de 2018

À Senhora
Profª. Drª. Ana Marice Teixeira Ladeia
Coordenadora da PGMSH
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Salvador-Bahia

Prezada Coordenadora,

Apresento a este colegiado o(a) candidato(a).........................que pleiteia vaga no concurso de
Mestrado/Doutorado

da

EBMSP

com

o

pré-projeto

de

dissertação/tese

intitulado......................................................................................................................
Certifico que esse pré-projeto foi elaborado conjuntamente por mim e pelo(a) candidato(a) e que
faz parte da linha de pesquisa.............................. (ou trata-se de projeto isolado que não faz parte
de nenhuma linha de pesquisa) desenvolvida nessa Pós-Graduação. Acrescento que o candidato
tem as minhas melhores referências e que está apto, em caso de aprovação.

Atenciosamente,

Nome do(a) orientador(a): ____________________________________

Assinatura do(a) orientador(a): ________________________________

