
 
 

 

 

PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO EM FISIOTERAPIA 
 DA UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO (USC) 

 

EDITAL 2017 

Homologado pelo Conselho de Pós-Graduação em abril de 2017 

 

A Universidade do Sagrado Coração (USC) por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PRPPG) torna pública a abertura de inscrições para o processo 

seletivo do Programa de Mestrado Acadêmico em Fisioterapia, na forma deste edital.  

 

Objetivos do Curso  

Formar docentes/pesquisadores e profissionais no nível de Mestrado Acadêmico em 
Fisioterapia, com conhecimento científico, para ações de avaliação e intervenção, 
envolvendo a funcionalidade do sistema musculoesquelético, cardiovascular e 
respiratório nos diferentes níveis de atenção à saúde.  

 

Público-Alvo 

Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Educadores Físicos, Psicólogos, 
Engenheiros e profissionais de áreas afins que possam desenvolver projetos inseridos 
nas linhas de pesquisa do programa.  

 

Linhas de pesquisa 

 1) Avaliação e intervenção em fisioterapia no sistema musculoesquelético.  

2) Avaliação e intervenção em fisioterapia cardiovascular e respiratória. 

  

Número de vagas  

Serão oferecidas 6 vagas para o Mestrado Acadêmico em Fisioterapia. Os estudantes 
matriculados serão distribuídos para orientação, de acordo com a disponibilidade dos 
orientadores e com as linhas de pesquisa do programa. 

 

Periodicidade 



 
 

 

As disciplinas terão periodicidade semanal, às segundas e terças feiras, nos períodos 
manhã, tarde e noite, de acordo com o cronograma pré estabelecido e divulgado 
antecipadamente no link do Programa - site da USC.  

 

Inscrições 

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente pelo site da 

USC e obedecerá ao calendário apresentado na Tabela 1. A ficha de inscrição online 

pode ser acessada pelo link:  

(https://secure.usc.br/pls/procsel/posgrad.pos_inscricao.frm%281%29)   



 
 

 

 

Tabela 1. Calendário do Processo Seletivo. 

Item Descrição Período 

1 Inscrições e pagamento de taxa 15/05/2017 a 02/08/2017 

2 Homologação 03 e 04/08/2017 

3 Processo seletivo 07/08/2017 

4 Resultados 09/08/2017 

5 Primeira matrícula 10/08 e 11/08/2017 

6 Início das aulas 14/08/2017 

7 Prazo final para apresentação do certificado de 
proficiência 

09/03/2018 

 

Os documentos deverão ser entregues na Secretaria de Pesquisa e Pós Graduação 
da Universidade do Sagrado Coração, Bloco L, situada a Rua Irmã Arminda, nº 10-50, 
Jardim Brasil, Bauru – SP, CEP: 17011-160, das 8h às 12h e das 13h às 19h, de 
segunda a sexta feira, até dia 02/08/2017. Os candidatos que optarem pelo envio dos 
documentos via SEDEX deverão garantir que os mesmos chegarão até dia 
02/08/2017. 

Não serão efetivadas inscrições com documentações incompletas ou fora do prazo. 
Caberá ao Conselho de Curso do Programa de Mestrado Acadêmico em Fisioterapia 
decidir pelo deferimento ou indeferimento das inscrições. 

Pagamento de Inscrição:  

Taxa de inscrição: R$ 100,00  

 

Documentos necessários para a inscrição 

a) Comprovante da efetivação da inscrição online com o número do protocolo; 

 b) Comprovante de pagamento do boleto bancário gerado no momento da inscrição. 

c) Cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de curso superior 
reconhecido pelo MEC ou declaração da Instituição a qual o candidato está vinculado, 
atestando que o mesmo está regularmente matriculado no último semestre do 
respectivo curso de graduação. 



 
 

 

d) O diploma de graduação, obtido em instituição estrangeira, deverá ser apresentado 
com validação de acordo com a legislação vigente. Os diplomas de Instituições 
estrangeiras deverão estar traduzidos e reconhecidos pelo MEC. 

e) Caso o candidato apresente titulo de especialização ou residência concluído, o 
mesmo deverá ser apresentado com cópia autenticada do diploma ou do certificado de 
conclusão.  

f) Currículo na Plataforma Lattes atualizado (Plataforma CNPq: http://www.cnpq.br) 
com cópia simples dos documentos comprobatórios (numerados) seguindo a mesma 
sequência da apresentação do Currículo Lattes. Observação: Os documentos originais 
devem estar disponíveis no momento da arguição. Caso a banca solicite algum(ns) 
documento(s) e esse(s) não seja(m) apresentado(s) a pontuação não será 
considerada.  

g) Cópia autenticada do documento de identidade (RG) ou no caso de estrangeiros o 
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou protocolo de solicitação, com vigência no 
período de integralidade do Mestrado.  

h) Cópia autenticada do título de eleitor e comprovante de quitação da ultima eleição 
(exceto para estrangeiros).  

i) Cópia autenticada do cadastro de Pessoa Física – CPF (exceto para estrangeiros) 

 j) Uma foto 3x4, recente.  

k) Cópia simples de comprovante de residência. 

l) Copia simples da certidão de nascimento ou casamento.  

m) Os candidatos de origem estrangeira também deverão apresentar certificado de 
proficiência em língua portuguesa CELPE-BRAS, obtido nos últimos cinco anos em 
nível II a IV. Será facultada aos candidatos estrangeiros a realização de uma prova de 
língua.  

n) Esboço de projeto de acordo com uma das linhas de pesquisa do Programa, em 
cópia impressa, com no máximo 10 (dez) páginas, considerando apenas os elementos 
textuais (de acordo com Anexo I), em fonte Times New Roman (12), espaçamento de 
linhas de 1,5 cm. 

Observação 1: Cabe ressaltar que este esboço de projeto é um item de avaliação do 
candidato e, portanto, não será necessariamente a base do projeto a ser desenvolvido 
no curso.  

Observação 2: Os candidatos com vínculo empregatício com a USC, no momento da 
inscrição, deverão comprovar previamente a compatibilidade de horários de frequência 
discente em relação à jornada de trabalho, por meio de declaração expressa do 
superior hierárquico. 



 
 

 

 

Processo seletivo  

Os candidatos inscritos para o Mestrado Acadêmico de Fisioterapia serão submetidos 
ao processo seletivo coordenado pelo Conselho de Curso do Programa de Mestrado 
Acadêmico em Fisioterapia e aplicado pelo Colegiado do Programa, no período de 
07/08/2017, constituído de três fases: 

 

1° fase - Prova Escrita (classificatória e eliminatória): 07/08/2017 às 9h no bloco L 

Análise crítica de textos e outros materiais científicos, escritos em língua inglesa ou 
portuguesa, relacionados à área de concentração do Programa. Os textos científicos 
serão apresentados aos candidatos no dia da prova e será permitida a consulta de 
dicionário (inglês e português) impresso. Portanto, fica vetado o uso de dispositivos 
eletrônicos.  

Os candidatos terão 02 (duas horas) para analisar os textos e responder por escrito 
(em português) questões relacionadas aos mesmos. Na prova escrita serão avaliados 
os seguintes aspectos: Argumentação; Fundamentação Teórica; Domínio do conteúdo 
da área; Coerência textual e Ortografia/gramática. Os candidatos receberão uma nota 
de 0 (zero) a 10 (dez), sendo aprovados aqueles com média igual ou superior a 6 
(seis) e reprovados aqueles com média inferior a 6 (seis). Para efeito de divulgação, 
nesta etapa, serão dados a conhecer apenas 2 conceitos: aprovado e reprovado.  

 

Sugestões de referências para a prova escrita:  

ARAUJO, I. L. Curso de teoria do conhecimento e epistemologia. Barueri: Manole, 
2012. 

CHESANI, F. H. A produção acadêmica em fisioterapia: um estudo de teses a partir 
dos pressupostos epistemológicos de Fleck. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 22, n. 
3, p. 949- 961, 2013. Disponível em: Acesso em: 10 jun. 2014.  

RABELLO, L. S. Promoção da saúde: a construção social de um conceito em 
perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010.  

MINAYO, M. C. de S.; DESLANDES, S. F. Caminhos do pensamento: epistemologia e 
método. Rio de Janeiro: Fiocuz, 2003. (Criança, Mulher e Saúde).  

NASCIMENTO, M. C. do. et al. A categoria racionalidade médica e uma nova 
epistemologia em saúde. Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 12, p. 
3595-3604, dez. 2013. Disponível em: Acesso em: 10 jun. 2014. 

 



 
 

 

2ª fase: Análise do Currículo (classificatória):  

O currículo do candidato será analisado pelo Colegiado do Programa de Mestrado em 
Acadêmico em Fisioterapia. Os candidatos deverão entregar seus currículos seguindo 
a estrutura proposta no item f do tópico “Documentos necessários para a inscrição” 
devidamente com os comprovantes numerados na sequência do currículo Lattes. 
Caso os documentos não forem apresentados seguindo as orientações anteriores, o 
candidato será penalizado com menores atribuições de notas. Os candidatos 
receberão uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

3ª fase: Análise e Arguição do Esboço do Projeto de Pesquisa (classificatória): 
07/08/2017 as 16h no bloco L. 

Os esboços dos projetos de pesquisas serão analisados de acordo com os seguintes 
critérios: Rigor metodológico. Os candidatos receberão uma nota de 0 (zero) a 10 
(dez).  

Na arguição do projeto de pesquisa serão avaliados: a) Domínio do conteúdo do 
projeto; b) Domínio da metodologia proposta; c) Disponibilidade para realizar o 
mestrado. Os candidatos receberão uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).  

 

Pesos das avaliações: 

Prova escrita: peso 4 

Análise do currículo: peso 4 

Arguição e análise do esboço do projeto de pesquisa: peso 2  

 

Prova de Proficiência em Inglês: 07/08/2017 as 14 h no bloco L 

Além das três fases do processo seletivo, todos os candidatos serão submetidos a 
uma prova de proficiência em inglês. Caso o candidato não alcance o aproveitamento, 
haverá a necessidade de obtê-lo ao longo do curso por meio de nova prova de 
proficiência, aplicada no próximo processo seletivo. A obtenção desse aproveitamento 
é obrigatória, ficando condicionada para a obtenção do título de Mestre. É permitido o 
uso de dicionário Inglês/Português. Os candidatos que já possuírem comprovantes de 
proficiência em língua inglesa como o TOEFL (mínimo 390 pontos), TOEIC (mínimo 
700 pontos), IELTS (mínimo 5,0 pontos), MICHIGAN, IBT, TEAP (mínimo 60%) e FCE, 
desde que a prova tenha sido realizada nos últimos cinco anos, deverão apresentá-lo 
para possível dispensa dessa etapa do processo seletivo. Os candidatos de origem 
estrangeira deverão apresentar certificado de proficiência em língua portuguesa 
CELPE-BRAS, obtido nos últimos 5 anos.  



 
 

 

 

Local de Realização das Provas  

As provas serão realizadas nas dependências da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 
Graduação da USC, Bloco L, de acordo com o cronograma.  

 

A classificação no processo seletivo não será utilizada para a concessão de Bolsas e 
Taxas. Essas apresentam um edital próprio. 

 

Divulgação dos resultados: 09/08/2017 

A classificação dos candidatos dar-se-á em ordem alfabética e a divulgação dos 
resultados será realizada pelo site www.usc.br utilizando-se os conceitos “aprovado” e 
“não aprovado”.  

 

Matriculas:  

Matrícula dos candidatos aprovados em 1ªchamada: 10/08 e 11/08/2017 

 

É de responsabilidade do candidato selecionado, realizar sua matrícula, na Secretaria 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da USC, sito à Rua Irmã Arminda, 

nº10-50, Bloco L, no horário das 8 às 12h e das 13 às 19 horas. No ato da matrícula o 

candidato deverá apresentar preencher o Requerimento de Matrícula e assinar o 

Contrato de matrícula disponível na secretaria acima citada.  

 

Data do Início do curso: 14/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Investimento  
Item Valor 

Inscrição R$ 100,00 

Mensalidades  24 x R$ 900,00 

Desconto especial para estudantes egressos da USC * 
 

20% 

Desconto de pontualidade* 10% 

Desconto especial para estudantes egressos da USC com pontuação > 6,58 

Docentes e funcionários da USC*** 
Bolsas para funcionários e docentes de acordo com os termos da 

convenção coletiva da categoria 

A definir 

*Itens não cumulativos. 
**Disponíveis para estudantes matriculados que concorrerem no Edital de Bolsas e 

Taxas vigente. *** Pontuação equivalente ao terceiro colocado do processo 
seletivo Fevereiro/2017 (item não cumulativo aos demais descontos) 
 

 

Disposições finais  

O início das atividades letivas do Programa de Mestrado Acadêmico em 
Fisioterapia, Área de concentração: Fisioterapia na Saúde Funcional será dia 
14/08/2017. 

Caberá recurso ao Conselho do Programa de Pós-Graduação do Mestrado em 
Acadêmico em Fisioterapia, no prazo de dois dias úteis, contados a partir da 
divulgação do resultado final, por meio de requerimento protocolado na Secretaria de 
Pós-Graduação da USC;  

Não serão aceitos pedidos de vista de prova em qualquer etapa do exame de seleção;  

Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado; 
Os candidatos não aprovados poderão retirar seus documentos na Secretaria de Pós 
Graduação da USC em até 30 dias após a realização do processo seletivo. Após este 
período os documentos serão descartados; 

Os candidatos aprovados no curso de Mestrado estarão sujeitos às normas e 
regulamentos vigentes do Programa de Mestrado Acadêmico em Fisioterapia da 
Universidade do Sagrado Coração, bem como aos critérios, cautelas e 
condicionamentos estabelecidos em resoluções do seu Conselho, disponíveis no site 
http://www.usc.br/site-do-programa.  



 
 

 

Os casos omissos serão submetidos ao Conselho de Curso do Programa de Mestrado 
Acadêmico em Fisioterapia.  

 

Bauru, 05 de maio de 2017. 

 

 

Profa. Dra. Sandra de Oliveira Saes 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da USC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO I MODELO PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ PROJETO DE PESQUISA 

1. Elementos pre-textuais (Capa, folha de rosto e sumário). Título do projeto e 
identificação do candidato; - claro e conciso.  

2. Elementos textuais 

2.1 Introdução (Delimitação do problema com base na literatura. O que se sabe sobre 
aquele problema, o que seus resultados trarão de contribuição para a área).  

2.2  Justificativa (A relevância do estudo. Por que propor essa pergunta com base nas 
lacunas da literatura. Razões da escolha do tema conforme a trajetória 
acadêmica/profissional pelo candidato; experiências na área, desafios).  

2.3 Objetivo(s) (responder especificamente uma pergunta: comparar, correlacionar, 
identificar, avaliar).  

2.4 Métodos (Tipo de estudo (experimental, observacional, caso-controle, entrevista, 
grupo focal, ensaio clínico); amostra/população (animais, indivíduos, pacientes, local 
de coleta), Procedimentos Metodológicos, Análise de dados) 

2.5  Referências. 

3. Elementos pós textuais (anexos e apêndices). 


