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EDITAL 

PROCESSO SELETIVO 2023  

  

A Pró-reitoria de Pós-gradução e Pesquisa, resolve promover Processo Seletivo para o Curso de 

MESTRADO EM FISIOTERAPIA. 

  

1- Dos Períodos de Inscrição, Horários e Local:  

As inscrições poderão ser realizadas no período de 17/12/2022 a 03/02/2023, via site: 

https://www.cruzeirodosul.edu.br/mestrado-e-doutorado/.  

É sugerido, sempre que possível, que o candidato entre em contato por e-mail com 

os docentes orientadores (https://www.unicid.edu.br/mestrado-e-doutorado/doutorado-em-fisioterapia/corpo-

docente/), antes da realização do processo seletivo, para o alinhamento de ideias e expectativas.   

 

2- Documentos Necessários: Os candidatos que participarão do processo seletivo devem apresentar os 

seguintes documentos:   

 Comprovante de pagamento da inscrição;   

 Ficha de inscrição preenchida Clique aqui para acessar a ficha  

 Diploma de graduação, pós-graduação (mestrado para os candidatos para o doutorado) expedido por 

estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido;   

 Histórico escolar do curso de graduação e/ou mestrado;   

 Currículo Lattes atualizado e documentado;   

 CPF, Cédula de Identidade e certidão de nascimento ou de casamento (cópia);   

 Comprovante de endereço residencial (cópia);   

 Carta de referência de dois professores.  (Opcional)   

 Pré-projeto de pesquisa (pdf): máximo de 2 páginas, elencando Objetivo, Métodos, Resultados esperados, 

preferencialmente com o aval do orientador.  
 

*Os documentos acima citados deverão ser enviados digitalizados por e-mail até o dia a 03/02/2023 para o 

e- mail: stricto.sensu@cruzeirodosul.edu.br.  

  É de total responsabilidade do candidato a conferência de todos os documentos entregues, visto que não 

haverá conferência no ato da entrega e/ou possibilidade de entrega de documentos faltantes em outro 

momento.   
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 3 - Das Etapas do Processo Seletivo: 

1ª. Fase: Prova de: 

 Conhecimento de Língua Inglesa (sem consulta à material de apoio, dicionários ou websites) – Data: 13/02/2023 - 

9h às 10h. 

Conhecimento de Metodologia de Pesquisa (sem consulta à material de apoio, dicionários ou websites) – Data: 

13/02/2023 – 10h20 às 12h20. 

2ª. Fase: Análise de documentos: Data: 15/02/2022 - 9:00h às 17:00h  

3ª. Fase: Entrevista Individual: Data: 15/02/2022 - 9:00h às 17:00h 

*O processo seletivo será realizado on-line. 

 

4 - Resultado do Processo Seletivo: em 24/02/2023  

 A divulgação do resultado do processo seletivo, ocorrerá  por meio do https://www.unicid.edu.br/mestrado-e-
doutorado/e por e-mail.  
5 – Do Curso, Vagas, Duração: 
 

Curso Duração 
 

Vagas 
 

Mestrado em Fisioterapia 24 meses 

 
20 

 

 6 – Da Matrícula: 27/02/2023 até 03/03/2023 

 

O requerimento de matricula será enviado aos aprovados a partir da data de 

divulgação dos aprovados pela Secretaria de Pós-graduação e Pesquisa.  

 

7 – Do início das aulas: 03/03/2023 

 

 8 - Valor da mensalidade: R$1.300,00 mensais. Ex-alunos do grupo Cruzeiro do Sul 

têm 20% de desconto. 

 

 9 - Valor da inscrição: R$50,00. 

   

BOLSAS:   

Havendo cotas de bolsas CAPES disponíveis, serão publicados editais ao longo do Curso.   

   

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa e-mail:  

stricto.sensu@cruzeirodosul.edu.br, telefone 11-3385-3015.  
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Referências para a Prova de Conhecimentos Gerais:   
   

Van Calster B, Wynants L, Riley RD, van Smeden M, Collins GS. Methodology over metrics: current scientific standards 

are a disservice to patients and society. J Clin Epidemiol. 2021;138:219-226. doi: 10.1016/j.jclinepi.2021.05.018. 

Acesse o artigo completo (Clique aqui)   

Nascimento DP, Costa LOP. Spin of results in scientific articles might kill you. Braz J Phys Ther. 2019;23(5):365-366. 

doi: 10.1016/j.bjpt.2019.07.007.  Acesse o artigo completo (Clique aqui)   

Ranganathan P, Aggarwal R. Study designs: Part 1 - An overview and classification.   

Perspect Clin Res. 2018;9(4):184-186. doi: 10.4103/picr.PICR_124_18.  Acesse o artigo completo (Clique 

aqui)   
 

Silva TM, Costa LCM, Costa LOP. Evidence-Based Practice: a survey regarding behavior, knowledge, skills, resources, 

opinions and perceived barriers of Brazilian physical therapists from São Paulo state. Brazilian Journal of Physical 

Therapy. 2015;19(4):294-303. doi:10.1590/bjptrbf.2014.0102.  Acesse o artigo completo (Clique aqui)   
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