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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DASAÚDE DO TRAIRÍ 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA REABILIATAÇÃO 

 

EDITAL 01/2016 - PROCESSO SELETIVO - MESTRADO ACADÊMICO EM 

CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO – 2016 

  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público 

o processo seletivo para ingresso no curso de MESTRADO ACADÊMICO EM 

CIÊNCIAS DA REABILIATAÇÃO da FACISA/UFRN, conforme os termos do 

presente edital.  

 

1. DAS VAGAS  

1.1 Serão ofertadas 14 (quatorze) vagas, para profissionais da área da saúde, 

sendo 13 (treze) para demanda aberta e 1 (uma) vaga para servidor efetivo da UFRN 

para o curso de Mestrado Acadêmico em Ciências da Reabilitação – PPGCReab 

(ANEXO I). 

§ 1º Se não houver servidor aprovado conforme a vaga destinada, esta será 

ocupada pelo candidato de ampla concorrência. 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

 2.1 As inscrições serão realizadas no período de 20/06/2016 a 17/07/2016 por meio da 

página do SIGAA, mediante o preenchimento online do formulário de inscrição 

disponibilizado eletronicamente no sitio eletrônico  

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=10117 (ANEXO II) 

2.2. Toda a documentação solicitada para inscrição deve ser inserida eletronicamente 

durante a inscrição do processo seletivo. Serão aceitos documentos apenas em formato 

PDF.  

2.3. Documentação necessária:  



2 

 

- Cópia digital do Curriculum Lattes/CNPq com os devidos comprovantes (Anexar 

apenas os comprovantes descritos no ANEXO III).  

- Cópia digital do Diploma de Graduação (frente e verso) ou declaração de conclusão do 

curso de graduação na área da saúde, expedida pela coordenação de curso ou secretaria 

da instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;  

- Declaração funcional fornecida pelo DAP (apenas para servidores);  

- Cópia digital (em arquivo único, em pdf) da Documentação Pessoal abaixo:  

• Cópia digital do RG (documento que contenha naturalidade e filiação);  

• Cópia digital do CPF;  

• Cópia digital do Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais emitida 

pelo TSE ou dispensa na última eleição;  

• Cópia digital do Certificado de Reservista (para candidatos brasileiros do sexo 

masculino);  

• Cópia digital do passaporte (Para os candidatos estrangeiros no país);  

- Cópia digital do anteprojeto com no máximo 5 laudas conforme orientação em anexo 

(ANEXO IV) 

 2.4. Os documentos devem ser digitalizados sem rasuras. A falta de qualquer item 

acima mencionado ou a ilegibilidade das cópias digitais impedirá o deferimento da 

inscrição. Em nenhuma hipótese serão aceitos documentos impressos.  

2.5. Poderão se inscrever no processo seletivo portadores (as) de Diploma ou Certidão 

de graduação em curso superior que concluam o curso até a data de matrícula no 

mestrado.  

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

3.1 O Processo de Seleção será desenvolvido pela Coordenação da Pós-graduação em 

Ciências da Reabilitação com a participação de professores orientadores vinculados a 

este, conforme etapas abaixo: 

 

3.2 A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas:  

 

3.2.1 PRIMEIRA ETAPA: PROVA TEÓRICA ESPECÍFICA (ETAPA 

CLASSIFICATÓRIA) 
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a) A prova escrita será aplicada na cidade de Santa Cruz, RN, na sede da FACISA, 

(Avenida Rio Branco, s/n, Centro – Santa Cruz RN). 

b) A prova escrita contará com questões objetivas e abordará aspectos gerais e 

específicos da Reabilitação, independente da linha de pesquisa de interesse do 

candidato, conforme conteúdo programático em anexo (ANEXO V). 

c) É obrigatória a apresentação de documento com foto para realizar a prova escrita.  

d) A prova escrita terá duração máxima de 4 (quatro) horas. 

e) O número de candidatos aprovados nesta etapa será no máximo o triplo do número de 

vagas disponíveis, mais todos os candidatos (empates) que, porventura, tenham atingido 

a mesma nota do 42º lugar.  

   

3.2.2 SEGUNDA ETAPA: DEFESA DO ANTEPROJETO DE PESQUISA e 

ANÁLISE DO CURRÍCULO (CLASSIFICATÓRIA) 

a) Esta etapa será realizada com os candidatos aprovados na primeira etapa, na cidade 

de Santa Cruz, RN, na sede da FACISA. 

b) Os aprovados irão entregar o anteprojeto de pesquisa através do SIGAA no ato da 

inscrição (item 2.3).  

c) O candidato fará uma apresentação oral, na qual irá discorrer, em no máximo 10 

(dez) minutos sobre a sua proposta de anteprojeto de pesquisa no mestrado. 

d) Nessa etapa serão analisados pela banca, além dos conhecimentos sobre o anteprojeto 

de pesquisa, o Currículo Lattes, a motivação e a disponibilidade de tempo para as 

atividades da pós-graduação (ANEXO VI), conforme previsto no Regimento do 

programa de pós-graduação; 

e) Será permitida a presença apenas do candidato proponente e dos membros da banca 

da Comissão de Seleção. 

f) A Comissão de Seleção atribuirá nota 10 (dez) ao currículo do candidato da segunda 

etapa que obtiver o maior número de pontos, atribuindo notas aos demais candidatos 

diretamente proporcionais à da melhor pontuação do currículo Lattes de forma 

decrescente. 

g) A nota final da segunda etapa será calculada da seguinte forma: 

NOTA= [(anteprojeto e entrevista x 6) + (Lattes x 4)]/10 
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3.3 A classificação dos candidatos se dará em ordem decrescente das médias finais do 

candidato, obtida pela média aritmética das duas etapas, sendo considerados aprovados 

aqueles que preencherem o número de vagas oferecidas neste edital. 

3.4 Caso ocorram desistências de candidatos aprovados, outros candidatos classificados 

poderão ocupar as vagas remanescentes, obedecendo à ordem de classificação. 

3.5 Em caso de empate na média final, os critérios de desempate seguirão a seguinte 

ordem: 1) maior nota no currículo Lattes; 2) maior nota na primeira etapa; 3) maior 

idade. 

3.6 Será realizada a seleção, no período de 20/07/2016 a 02/08/2016, sendo o local e 

horários divulgados na página do programa 

(https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=10117) e no 

mural físico da FACISA/UFRN. 

3.7 O candidato que faltar ou chegar atrasado à prova escrita e/ou na apresentação do 

anteprojeto será automaticamente desclassificado. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

 4.1 A lista dos candidatos com o resultado final será divulgada na página do programa 

(https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=10117) após a 

homologação do resultado pelo Colegiado;  

4.2 Os recursos devem ser encaminhados pelo próprio candidato e de forma presencial à 

secretaria do MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA REABILIATAÇÃO da 

FACISA/UFRN até quarenta e oito horas após divulgação do resultado de cada etapa do 

processo seletivo e do resultado final, conforme cronograma disposto neste edital 

(ANEXO II).  

 

5. CADASTRAMENTO E MATRÍCULA  

5.1. O cadastramento dos candidatos aprovados deverá ser efetuado de 05/08/2016 a 

08/08/2016 na secretaria do MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA 

REABILIATAÇÃO da FACISA/UFRN;  

5.2. O servidor da UFRN aprovado na seleção deverá apresentar no ato da matrícula 

declaração da chefia imediata de que está ciente e concorda com a inscrição do 

funcionário e liberação total ou parcial do candidato para que realize o curso de pós-

graduação;  
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5.3 É condição obrigatória para ser matriculado no curso de mestrado o candidato 

apresentar o diploma original da graduação na área da saúde;  

5.4 O certificado de proficiência em língua estrangeira (apenas inglesa) deverá ser 

apresentado na secretaria do curso até 6 (seis) meses após a matrícula no curso. Serão 

aceitos certificados de proficiência com validade de até 24 meses.  

  

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados 

pela Comissão de Seleção do MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA 

REABILIATAÇÃO da FACISA/UFRN.  

 

INFORMAÇÕES:  

Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação - 

FACISA/UFRN. 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí. Rua Vila Trairí, S/n. Bloco 2, 1º andar, Santa 

Cruz, RN. CEP: 59200-000. Horário de funcionamento: 08h00min às 12h00min e 

13h00min às 17h00min). E-mail: ppgcreab@facisa.ufrn.br 

Homepage: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=10117 

 

Profa. Dra. Silvana Alves Pereira 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação 

FACISA/UFRN 

 

Profa Dra Saionara Maria Aires da Câmara 

Vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação 

FACISA/UFRN 
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Saúde funcional nos diferentes ciclos da vida 
Investiga ações estratégicas de promoção, prevenção e intervenção para a 

funcionalidade do indivíduo, objetivando a prevenção de incapacidades e ação 
terapêutica com vistas à resultados clínicos e coletivos durante todos os ciclos vitais. 

Linha 1 - Reabilitação neurológica 
Investiga diferentes modelos de avaliação e 

reabilitação neurológica. Engloba o estudo do 
aprendizado e o controle motor nas condições 

neurológicas. Analisa os mecanismos básicos de 
adaptação do sistema  

neurológico.  

Linha 2 - Intervenção no sistema músculo-
esquelético e cardiorrespiratório 

Investiga os métodos e recursos utilizados na 
avaliação e intervenção relacionados às afecções 

dos sistemas músculo-esquelético e 
cardiorrespiratório em indivíduos com ou sem 

disfunções orgânicas. 

Egmar Longo Araújo de Melo 
Enio Walker Azevedo Cacho 

Hindiael Aeraf Belchior  
Núbia Maria Freire Vieira Lima 

Roberta Oliveira Cacho  
Rodrigo Pegado de Abreu Freitas 

Diego de Sousa Dantas 
Grasiéla Nascimento Correia 

Illia Nadinne Dantas Florentino Lima 
Saionara Maria Aires da Câmara 

Silvana Alves Pereira 
Caio Alano de Almeida Lins 
Rodrigo Scattone da Silva 
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Modelos de reabilitação centrados no contexto. 
 
Estudos das propriedades psicométricas, adaptação transcultural de instrumentos de 
medida e intervenção em idosos com distúrbios neurológicos. 
 
Avaliação e intervenção fisioterapêutica sobre a função motora e aprendizagem de 
pacientes pós-acidente vascular Encefálico (AVE)  
 
Intervenções terapêuticas em pacientes neurológicos com distúrbios do controle 
postural e da mobilidade. 
 
Neuropatia: dor e distúrbios do movimento 
 
Neurofisiologia da dor na fibromialgia 
 
Papel do sistema de transmissão dopaminérgico sobre a consolidação de memórias 

 

Avaliação e intervenção nas doenças cardiorrespiratórias. 
 

Impacto físico e funcional no sistema cardiorrespiratório da internação hospitalar 
 

Exercício físico, funcionalidade e o processo saúde-doença na mulher 
 

Avaliação da mobilidade toracoabdominal em recém-nascidos  
 

Intervenções da fisioterapia cardiorrespiratória no período neonatal 
 

Avaliação e intervenção, nos diferentes níveis de atenção, das disfunções 
uroginecológicas, obstétricas e puerperais 
 

Desempenho funcional e composição corporal no processo de envelhecimento 
 

Intervenção Fisioterapêutica em Geriatria: impacto de diferentes programas de 
intervenção na saúde funcional da pessoa idosa 
 

Avaliação e Intervenção nas Disfunções Traumato-Ortopédicas e Esportivas 
 

Avaliação e intervenção no sistema osteomioarticular e plasticidade do sistema 
músculo-esquelético. 
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Evidências científicas em reabilitação 
Metodologia de Pesquisa 

Bioestatística para reabilitação 
Bases em Reabilitação e Saúde Funcional 

Sistema de Aprendizado e Memória com ênfase em reabilitação 
 
Aprendizagem motora na reabilitação neurológica 
 
Integração sensóriomotora em reabilitação 
 
Tópicos de instrumentos de medida em reabilitação neurológica 

Atenção Fisioterapêutica em uroginecoobstetricia 
 
Tópicos em intervenção no sistema cardiorrespiratória 
 
Processos de avaliação multidimensional com ênfase na 
funcionalidade e envelhecimento 
 
Exercício físico e adaptações músculo-esqueléticas 
 

ANEXO I - ORGANOGRAMA DO PROGRAMA 
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ANEXO II - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO DA 

FACISA/UFRN 

 

Período de inscrição on-line (SIGAA) 20/06/16 a 17/07/16 

Publicação da homologação das inscrições (no site 

e mural da FACISA) 

18/07/16 

Primeira etapa: Prova escrita 20/07/16 

Divulgação dos resultados da primeira etapa (no 

site e mural da FACISA) 

20/07/16 

Divulgação da convocação para a segunda etapa: 

apresentações de anteprojetos de pesquisa, 

entrevista e análise do currículo Lattes do CNPq 

(no site e mural da FACISA) 

23/07/16 

Segunda etapa: Apresentação de anteprojetos de 

pesquisa, entrevista e análise do currículo Lattes 

do CNPq 

25/07/16 a 28/07/16 

Divulgação dos resultados da segunda etapa (no 

site e mural da FACISA) 

29/07/16 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 

(no site e mural da FACISA) 

02/08/16 

Homologação pelo colegiado e divulgação do 

resultado final do processo seletivo após recursos 

(no site e mural da FACISA) 

05/08/16 

Matrícula dos candidatos aprovados na FACISA 05/08/16 a 08/08/16 

Início das aulas 09/08/16 
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ANEXO III - ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES/CNPq 

ATIVIDADES DE DOCÊNCIA – nos cinco anos, contados da publicação 

do Edital 

CRITÉRIO PREVISTOS OBTIDOS 

Exercício do magistério em quaisquer dos níveis da educação básica, 

tecnológica ou profissional 

02 p/semestre  

Exercício de monitoria em nível superior 01 p/semestre  

Exercício do magistério em nível superior (graduação e/ou pós-

graduação) em instituições de ensino superior 

05 p/semestre  

Exercício de preceptoria ou supervisão de estágio curricular em nível 

superior 

03 p/semestre  

Curso de Residência/Especialização na área 

da saúde concluído 

07 (máximo 2 

cursos) 

 

Participação como membro de banca de graduação/pós-graduação 01 p/banca  

 

ATIVIDADES DE PESQUISA – nos cinco anos, contados da publicação 

do Edital 

CRITÉRIO PREVISTOS OBTIDOS 

Livro publicado com ISBN 

Na área de conhecimento: 

a) Publicação em editora com abrangência internacional 

b) Publicação em editora com abrangência nacional 

Em área correlata: 

c) Publicação em editora com abrangência internacional 

d) Publicação em editora com abrangência nacional 

 

 

50 

30 

 

30 

20 

 

Artigos completos publicados em periódico especializado 

a) em periódico classificado como Qualis A para Educação Física 

b) em periódico classificado como Qualis B1 e B2 para Educação Física  

c) em periódico classificado como Qualis B3 e B4 para Educação Física 

Outros artigos publicados em revista internacional  

Outros artigos publicados em revista nacional  

 

100 p/ artigo 

60 p/ artigo 

30 p/ artigo 

15 p/ artigo 

10 p/ artigo 

 

Trabalhos publicados em anais de congressos (até o máximo de 

50 pontos) 

Trabalhos completos eventos internacionais  

Trabalhos completos eventos nacionais  

Resumos eventos internacionais 

Resumos eventos nacionais 

Resumos eventos regionais/locais 

OBS: Neste item só serão considerados como comprovantes os anais e 

não os certificados de apresentação de trabalhos nos eventos. 

 

 

06 

04 

03 

02 

01 

 

Bolsista de Iniciação Científica ou de Extensão ou PET (remunerado ou 

voluntário) 

05 p/semestre  

Aprovação em Proficiência de Língua Estrangeira Iinglesa) 30  
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ANEXO IV: ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE 

PESQUISA  

 

O anteprojeto deverá seguir as normas da ABNT e conter no máximo 05 páginas, incluindo 

a página de rosto (identificação do anteprojeto). O documento deverá ser redigido em fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado, com as páginas devidamente 

numeradas.  

 

- IDENTIFICAÇÃO DO ANTEPROJETO: título do projeto; nome do candidato; e linha de 

pesquisa pretendida.  

 

- RESUMO: De 100 a 150 palavras. Consultar os descritores em ciências da saúde (DECS) 

com 3 a 5 Palavras chave.  

 

- INTRODUÇÃO: Apresentar os principais referenciais teóricos relacionados ao tema 

proposto, bem como a justificativa para o desenvolvimento do projeto. No último parágrafo 

da Introdução explicitar os OBJETIVOS do projeto.  

 

- MÉTODOS: Descrever os métodos empregados para a execução do projeto e como os 

objetivos serão alcançados.  

 

- CRONOGRAMA: Especificar os diferentes períodos e respectivas etapas para a realização 

completa do projeto tendo coerência com o tempo de Mestrado.  

 

- REFERÊNCIAS: Conforme as normas vigentes da ABNT.  
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ANEXO V - REFERÊNCIAS SUGERIDAS PARA CUMPRIMENTO DA 

PRIMEIRA ETAPA 

1. J.C. et al. I Recomendação brasileira de fisioterapia respiratória em unidade de 

terapia intensiva pediátrica e neonatal. Rev Bras Ter Intensiva. 2012; 24(2):119-

129. 

 

2. Organização Mundial de Saúde (2015). Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde CIF. São Paulo: Editora Universidade de 

São Paulo, p. 15-39. 

 

3. Vilela AL, Moraes EN, Lino V. I. Grandes síndromes geriátricas In: Borges 

APA, Coimbra AMC, organizadores. Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. 

Rio de Janeiro: Fiocruz/ENSP/EAD; 2008. p.193-268.  

 

4. Kandel, E. et al. Princípios de neurociências. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 

Capítulo 16 

Capítulo 65 

 

5. Carr J & Shepherd R. Deficiências somatossensoriais e perceptuais-cognitivas, 

cap. 10. In: Carr J & Shepherd R. Reabilitação Neurológica: Otimizando o 

Desempenho Motor. Barueri, SP: Manole, 2008.  

Capítulo 6 (Alcance e Manipulação)  

Capítulo 10 (Deficiências somatossensoriais e perceptuais-cognitivas). 

 

6. Shumway-Cook A, Woollocott MH. Fisiologia do Controle Motor (Capítulo 3). 

In: Shumway-Cook A, Woollocott MH. Controle Motor: Teoria e aplicações 

práticas. São Paulo. Manole. 3º ed. 2010. paginas. 46-82. 

 

7. Herdy AH, López-Jiménez F, Terzic CP, Milani M, Stein R, Carvalho T, Serra 

S, Araujo CG, Zeballos PC, Anchique CV, Burdiat G, González K, González G, 

Fernández R, Santibáñez C, Rodríguez-Escudero JP, Ilarraza-Lomelí H. Diretriz 

sul-americana de prevenção e reabilitação cardiovascular. Arquivos Brasileiros 

de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia (ISSN-0066-782X) Volume 

103, Nº 2, Supl. 1, 2014. 
 

8. Henscher, U. Fisioterapia Ginecológica. São Paulo: Editora Santos, 2007. 

Páginas: 93-100  
 

9. Brito CMM, Lourenção MIP, Saul M, Bazan M, Otsubo PPS, Imamura M, et al. 

Câncer de mama: reabilitação. Acta Fisiátr. 2012;19(2):66-72  

 

10. WILMORE, J.H.; COSTILL, D.L. Fisiologia do Esporte e do Exercício. 2. ed. 

São Paulo: Manole, 2001.  

Capítulo 3 – Adaptações neuromusculares ao treinamento de força. 

 

11. REINOLDS, M.; SIMPSON, C. Implicações Biomecânicas na Reabilitação do 

Ombro e Joelho. In: ANDREWS, J. R.; HARRELSON, G. L.; WILK, K. E. 

Reabilitação Física do Atleta. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
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ANEXO VI: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE 

PESQUISA E DA ENTREVISTA 

 

ITENS AVALIADOS NO ANTEPROJETO DE PESQUISA NOTA 

a) Apresentação do Resumo e palavras chaves (1,0)  

b) Apresentação da Introdução, Justificativa e Objetivos (1,0)  

c) Adequação metodológica (1,0)  

d) Adequação do Cronograma (0,5)  

e) Referências Bibliográficas (0,5)  

f) Cumprimento das orientações para elaboração do projeto de 

pesquisa (1,0) 

 

ITENS AVALIADOS NA ENTREVISTA  

g) Apresentação oral do projeto de pesquisa (1,0)  

h) Motivação para as atividades da pós-graduação (2,0)  

i) Arguição (1,0)  

j) Adequação da investigação às linhas de pesquisa propostas no 

edital (1,0) 

 

TOTAL (0 A 10,0 PONTOS)  

 

 


