UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDITAL PARA DISCIPLINAS ISOLADAS DO PPGCS – 01/2022
2ª Retificação – 23 de fevereiro de 2022

ONDE SE LÊ: CALENDÁRIO DO PROCESSO
LEIA-SE:
I – CALENDÁRIO DO PROCESSO
•

07/02/2022 até 14/02/2022 - Publicação do edital

•
14/02/2022 - 18/02/2022 - De acordo com a recomendação com a 11ª Promotoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, todo
candidato a este processo seletivo tem direito de realizar a impugnação deste edital, assim como tem assegurado o prazo de interposição de
recursos em face do resultado do processo, no prazo de 5 dias úteis.
•

21/02/2022 até 25/02/2022 – Inscrições

•

02/03/2022- Resultado Preliminar

•

Prazo para recurso até dia 5 dias úteis

•

10/03/2022 – Resposta quanto aos recursos e divulgação do resultado final

•

11 a 15/03/2022 – Matrículas

•

21/03/2022 – Início das aulas

_________________________________________________________________________________________________________________
ONDE SE LÊ:
4.2 O candidato deve preencher o formulário específico, indicando a pontuação alcançada em cada item e o somatório da pontuação obtida,
considerando itens contidos em seu currículo lattes. O candidato deverá anexar o PDF do seu currículo Lattes ao formulário. O preenchimento
adequado e envio do formulário dentro do prazo são de inteira responsabilidade do candidato.
LEIA-SE:
4.2 O candidato deve preencher o formulário específico da disciplina pleiteada, indicando a pontuação alcançada em cada item e o somatório da
pontuação obtida, considerando itens contidos em seu currículo lattes. O candidato deverá indicar o endereço do currículo lattes no formulário.
O preenchimento adequado e envio do formulário dentro do prazo são de inteira responsabilidade do candidato.
___________________________________________________________________________________________________________________
ONDE SE LÊ:
Nome da disciplina e link para inscrição.
LEIA-SE:
Disciplinas e links de formulários de inscrição
Antropologia Médica - https://forms.gle/yyBVEFq4CSk3Br5V9

Avaliação crítica de projetos de pesquisa e artigos científicos I - https://forms.gle/S1NGMy3MyvHAJCPK6
Bioestatística I - https://forms.gle/J6uHTc4DKXoHtkJ97
Bioética - https://forms.gle/3QN5AFcCXtHpgHCv8
Doenças Infecciosas e Parasitárias: Uma abordagem Interdisciplinar - https://forms.gle/YknP3vveB1o1GpAx6
Empreendedorismo e Inovação em Saúde - https://forms.gle/HKxjJ9CkLQKKE5Gr6
Epidemiologia I - https://forms.gle/mFLk3xeZS4TZD5H6A
Estudos Interdisciplinares em Saúde - https://forms.gle/MtHijy3WzjxGbFaZ7
Instrumental English in Health Sciences Intermediate - https://forms.gle/DzqPcXqLbr8wyvUj8
Letramento em saúde: aspectos teórico- operacionais - https://forms.gle/HZM415qn7sQhRriV8
Metodologia Científica - https://forms.gle/6nmtL11tvJif5vzm7
Pesquisa Qualitativa 1 - https://forms.gle/N1hc11cPXm1yvqCT7
Seminários em Saúde - https://forms.gle/qVJduwSYj8v7bqkM7
Special Topics in Neuroscience and Health - https://forms.gle/nM1CHUbjZyXcKM1u6
Tópicos em Inteligência Computacional Aplicados à saúde - https://forms.gle/kwdAFGYMbDGW6pPn8
Tópicos em Metabolismo e Saúde - https://forms.gle/ENA6Yr2UUN7cw6TP6

Tópicos Especiais em Biologia Molecular (virtual) - https://forms.gle/aP9vY6fJzyRb95HZ6
Tópicos Especiais em Ciências Cardiovasculares - https://forms.gle/vWpv7jUrrRG36VVz8
Tópicos Especiais em Revisão Sistemática e Meta-análise - https://forms.gle/UhpweYZKCUo7Ai7D8

