
 

 

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES 
GABINETE DA REITORIA 

 

 
EDITAL INTEGRADO PARA OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 2013 

 
Programa em Biotecnologia - Mestrado e Doutorado 

Programa em Engenharia Biomédica - Mestrado e Doutorado 
Programa de Tecnologia em Saúde - Mestrado Profissionalizante 

Programa em Políticas Públicas - Mestrado 
 
A Magnífica Reitora da Universidade de Mogi das Cruzes, Professora Regina Coeli Bezerra de Melo, no uso 
de suas atribuições legais, pelo presente Edital, convoca os interessados para se candidatarem ao Processo 
Seletivo das vagas oferecidas para ingresso nos Programas Stricto Sensu da Universidade de Mogi das 
Cruzes, para o Campus de Mogi das Cruzes, para o segundo semestre de 2013, de acordo com as seguintes 
normas reguladoras: 
 
DA INSCRIÇÃO 
Período: 
As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 01 a 31 de julho de 2013, pela internet, através do site 
www.umc.br. 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA A SER ENVIADA VIA CORREIO OU ENTREGUE NA PRÓ-REITORIA DE 
PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO - PROPPGE, APÓS A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 
- Histórico escolar da graduação; 
- Cédula de identidade (RG) e CPF; 
- Certidão de casamento ou nascimento; 
- Diploma* ou certificado de conclusão do curso de graduação; 
- Curriculum Vitae atualizado, preferencialmente na plataforma Lattes/CNPq (essencial para a Prova 
Classificatória). 
 
Obs.: *se não houver, será recebido o certificado de conclusão, mas o diploma deverá ser entregue no prozo 
de 06 meses a contar da matrícula. 
 
DO PROCESSO SELETIVO: 
A seleção dos novos alunos para os programas de Pós-Graduação acontecerá nos dias 05 e 08 de agosto de 
2013. 
 
DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 

1. Análise do Curriculum Vitae e histórico escolar do aluno; 
2. Entrevista com a comissão de seleção (agendado próximo à data prevista para tal no calendário 

escolar); 
3. Avaliação escrita, de tema livre relacionado a área escolhida, na data e horário da entrevista; 
4. Apresentação de carta de aceite ou intenções de um orientador do programa, no momento da 

entrevista. 
 
 

http://www.umc.br/
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DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
A divulgação dos resultados será publicada na página da instituição www.umc.br no dia 09 de agosto de 
2013. 
 
DA MATRÍCULA 
As matrículas dos alunos selecionados ocorrerão no período de 12 a 17 de agosto de 2013. 
As matrículas serão efetuadas junto ao Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - PROPPGE no 
seguinte local: 
Campus Mogi 
Rua Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200 
Mogi das Cruzes, SP 
CEP: 08780-911 
 
Para efetuar a matrícula o aluno deverá trazer uma cópia simples e o original de cada documento exigido 
na Inscrição. 
 
DO INÍCIO DAS AULAS 
O início das aulas está previsto para 19 de agosto de 2013, podendo sofrer alteração dependendo do 
programa. 
 
Maiores informações poderão ser obtidas no portal www.umc.br e pelo e-mail posgraduacao@umc.br. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Este Edital encontra-se publicado na íntegra no Campus da UMC e no site www.umc.br, bem como, as 
normas complementares que se fizerem necessárias. 
 
 
Sempre que necessário, serão divulgadas Normas Complementares do presente Edital. 
 
Publique-se. 
 
 

Mogi das Cruzes, 01 de julho de 2013 
 
 
 
 

Professora Drª Regina Lúcia Batista da Costa de Oliveira 
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