
  
 

  FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA – FADIP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO AMBIENTE – PROCISA 

 

 
EDITAL DPPG Nº 15, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 

PÓS – GRADUAÇÃO DE CLÍNICA EM SAÚDE MENTAL DA FACULDADE 
DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA 

 
 
O Colegiado do PROCISA, no uso de suas atribuições, torna público que, no período de 
06 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, estarão abertas as inscrições para 
a seleção de alunos ao curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Clínica em Saúde 
Mental, para ingresso no primeiro semestre de 2020, conforme descrito a seguir. 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
O curso “Clínica em saúde mental” tem como objetivo o ensino da prática psicanalítica 
nas instituições consoante com as diretrizes da assistência do SUS no campo da saúde 
mental, possibilitando conhecimentos teóricos, clínicos, metodológicos e técnicos para 
atuar na clínica contemporânea fazendo valer a originalidade e a vivacidade da "prática 
feita com muitos". 
 
É dirigido aos profissionais com formação superior, dos cursos de Medicina, Psicologia, 
Enfermagem, Terapia Ocupacional, Assistente social e áreas afins e profissionais 
interessados na clínica em saúde mental. O curso tem a duração de 18 meses. 
 
O início das atividades letivas está previsto para o dia 14 de fevereiro de 2020. A 
previsão é de que as aulas ocorram às sextas-feiras das 17h às 22h40min, e aos 
sábados das 8h às 14h40min. Os horários poderão ser alterados.  
 
O cronograma resumido de todas as etapas que envolvem o processo de seleção do 
PROCISA encontra-se no Apêndice I.  
 
 
1. DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 
A inscrição poderá ser feita através do preenchimento de um formulário online, 
disponível no site da Faculdade Dinâmica (http://www.faculdadedinamica.com.br), entre 
os dias 06 de dezembro a 31 de janeiro. 
 
Poderão inscrever-se para a pós-graduação de que trata este Edital, candidatos 
portadores de diploma de curso superior nas áreas relacionadas acima, devidamente 
registrados e reconhecidos pelo MEC ou candidatos com curso de graduação em 
andamento, desde que estejam aptos a concluir seu curso de graduação até o período 
de matrícula, isto é, de 05 a 07 de fevereiro.  

 
 

1.1 Durante o processo de inscrição o candidato deverá: 
a) Preencher a ficha de inscrição no site da Faculdade Dinâmica 
(http://www.faculdadedinamica.com.br) para seleção; 
 
b) Apresentar pelo e-mail dppgsecretaria@faculdadedinamica.com.br , até o dia 
31 de janeiro, os documentos exigidos, descritos no item 1.2. 
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1.2. Documentos necessários à inscrição, a serem enviados por e-mail: 

1.2.1 Curriculum Vitae cadastrado na Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br), 
contendo os seguintes itens:  

a) Dados pessoais;  
b) Formação acadêmica; 
c) Formação complementar; 
d) Atuação profissional; 
e) Produção científica; 
f) Produção técnica; 
g) Extensão; e 
h) Evento.   

 
1.3 Após o envio da documentação não será mais permitida a modificação dos dados 
entregues.  

1.3.1. As inscrições que apresentarem erro de preenchimento ou ausência de 
documentação obrigatória não serão homologadas.  
1.3.2. Os nomes dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas serão 
divulgados no site da Faculdade Dinâmica 
(http://www.faculdadedinamica.com.br), no dia 04 de fevereiro de 2020.  
1.3.3. Ao realizar sua inscrição o candidato reconhece e aceita os critérios de 
seleção estabelecidos neste Edital, bem como se responsabiliza pela veracidade 
e autenticidade de todos os documentos e informações prestadas. É de total 
responsabilidade do candidato acompanhar sua inscrição.  

 
1.4 A Direção de Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade Dinâmica (DPPG) poderá 
indeferir as inscrições que não atenderem a todos os requisitos e exigências descritas 
neste Edital. 

 
1.5 Em caso de dúvidas o candidato deve entrar em contato com a Secretaria da DPPG, 

pelo telefone (31) 3817-2010, ou pelo e-mail 

dppgsecretaria@faculdadedinamica.com.br.  

 
2. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 
2.1. Serão oferecidas até 30 vagas para a Pós-Graduação de Clínica em Saúde Mental 
 
2.2. Havendo mais de 30 inscritos, os alunos serão selecionados de acordo com a 
avaliação do Currículo Lattes (Apêndice II) 
 
2.2.1Caso haja desistência de algum candidato no processo seletivo, classificado dentro 
do limite de vagas, poderá haver segunda chamada dos candidatos no cadastro reserva 
para preenchimento da vaga ociosa, obedecendo a classificação dos candidatos no 
processo seletivo. 
 
 
3. MATRÍCULA  

6.1 As matrículas dos candidatos selecionados serão feitas entre os dias 05 e 07 de 

fevereiro de 2020, na Secretaria da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação 

(DPPG). 

6.2 Será exigida a apresentação de cópia e documentos originais para conferência dos 
seguintes documentos, além do requerimento de matrícula: 

6.2.1 Cópia autenticada do diploma de graduação ou declaração de 
conclusão do curso de graduação. 
6.2.2 Cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação. 

http://www.faculdadedinamica.com.br/
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6.2.3 Cópia e original da Certidão de Nascimento ou Casamento. 
6.2.4 Cópia e original da Carteira de Identidade. 
6.2.5 Cópia e original do Título de Eleitor. 
6.2.6 Cópia e original do Cadastro de Pessoa Física-CPF. 
6.2.7 Cópia e original do Certificado de Reservista para candidatos do sexo 
masculino. 
6.2.8 Cópia do comprovante de residência recente. 

 
6.3  As matrículas serão realizadas presencialmente. 
 

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
5.1 Será impedido de realizar a matrícula e automaticamente perderá a vaga, o 
candidato que:  

5.1.1 Prestar declaração ou apresentar documento falso; 
5.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida neste Edital; 
5.1.3 Não comparecer na data e horário marcados pelo Edital para a realização 

da matrícula. 
 
5.2 Ao se inscrever no curso, o candidato aceita e reconhece as normas estabelecidas 

neste Edital e no Regimento da Pós-Graduação Lato Sensu em Preceptoria na Área 
da Saúde da Faculdade Dinâmica. 

 
5.3 As matrículas serão renovadas semestralmente. 

 

 
 

 
 

Ponte Nova/MG, 06 de dezembro de 2019  
 
 
 

 
 

Luiz Gustavo Santos Cota 
Coordenador de Pós-Graduação 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
 
 
 

Lúcia Meirelles Lobão Protti 
Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
 
 
 

José Cláudio Maciel de Oliveira 
Diretor Geral 

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

APÊNDICE I 
 

CRONOGRAMA RESUMIDO DO PROCESSO 
 

Data Atividade Prevista 

Inscrição 06 de dezembro a 31 de janeiro 

Envio do currículo lattes Até 31 de janeiro 

Divulgação das candidaturas homologadas 04 de fevereiro 

Matrícula 05 a 07 de fevereiro 

Início das aulas 14 de fevereiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

APÊNDICE II 
 

BAREMA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES  

Quesito 

 

Valor 

individual 

Pontuação 

limite 

máxima 

atribuível 

1) Formação em área correlata à Saúde Mental 5,00 Livre 

2) Formação complementar   - - 

a) Curso de aperfeiçoamento (curta duração, até 

120h) 

1,00 5,00 

e) Curso de especialização (mais de 360 h)  3,00 15,00 

3) Experiência profissional na área 2,00 para 

cada ano 

20,00 

4) Artigos completos publicados em periódicos 

indexados  

6,00 Livre 

5) Livros publicados/organizados ou edições  4,00 Livre 

6) Capítulos de livros publicados  2,00 Livre 

7) Trabalhos completos publicados em anais de 

congresso  

1,00 6,00 

8) Comunicações em congressos científicos  - - 

a) Resumos publicados em anais de congressos  0,60 6,00 

b) Resumos expandidos publicados em anais de 

congressos  

0,60 6,00 

TOTAL    

 


