Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira
DAAAc – Divisão de Ensino

EDITAL
O Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (IPPMG/UFRJ) faz saber aos interessados que, no período de 01 de dezembro de 2020
a 14 de dezembro de 2020, estarão abertas as inscrições para o Concurso de Admissão aos
Cursos de Especialização do IPPMG, turmas 2021-2023, em diferentes áreas de atuação
cujos números de processo encontram-se no Anexo 1 deste edital.
Os Cursos de Especialização do IPPMG visam formar profissionais habilitados nas áreas de:
Alergia e Imunologia Clínica; Endocrinologia Pediátrica; Gastroenterologia Pediátrica;
Neurologia Pediátrica; Nutrologia Pediátrica e Pneumologia Pediátrica.
Informações específicas de cada curso em áreas de atuação encontram-se no Anexo 1 deste
edital.
I - PÚBLICO-ALVO:
Os Cursos de Especialização em Alergia e Imunologia Clínica, Endocrinologia Pediátrica,
Gastroenterologia Pediátrica, Neurologia Pediátrica, Nutrologia Pediátrica e Pneumologia
Pediátrica destinam-se a médicos que tenham concluído programas de residência médica ou
pós-graduação lato sensu (carga horária>1800 horas) em Pediatria.
II - VAGAS OFERECIDAS:
O número de vagas oferecida em cada curso encontra-se no Anexo 1.
A Coordenação do Programa possui a prerrogativa de não preencher o total de vagas oferecidas.
III - DAS INSCRIÇÕES:
1. Período e Local das inscrições:
1.1. As inscrições serão realizadas no período de 01 a 14 de dezembro de 2020, de segunda a
sexta-feira, das 10h às 15h.
- Poderão ser feitas inscrições por terceiros por meio de procuração reconhecida em cartório.
1.2. O local para as inscrições será na Secretaria da Divisão de Ensino do IPPMG, situada na
Rua Bruno Lobo 50, 3º andar – Ilha do Fundão – CEP 21941-912 - Rio de Janeiro - Telefones:
3938-4812 e 3938-4813.
1.3. Não será cobrada taxa de inscrição.
2. Documentos Exigidos:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido;
b) 02 (dois) retratos 3x4, de data recente;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Cópia da Carteira de Identidade e do CPF;
Titulo de eleitor
Certificado de reservista
Comprovante residência
Cópia AUTENTICADA (frente e verso) do diploma de graduação em Medicina;
Cópia frente e verso da carteira de médico CRM-RJ, ou inscrição secundária, em caso de
médicos de outros estados;
Cópia frente e verso do Certificado de conclusão de Residência Médica em Pediatria (ou
declaração de estar concluindo até 28/02/2021) em serviço reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica ou do Título de Especialista em Pediatria (TEP) conferido
pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou Certificado de Conclusão de Curso de
Especialização em Pediatria com a duração de, no mínimo, 1800 horas;
Curriculum Vitae atualizado.

IV - DO PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo será constituído de: Coforme anexo I
1) Etapa eliminatória (peso 7): prova escrita composta por 20 perguntas de Pediatria
Geral (peso 6) e 3 perguntas sobre temas relacionados à especialidade à qual o candidato
está concorrendo (peso 4).
2) Etapa classificatória (peso 3): prova de títulos e entrevista
Critérios para pontuação na prova de títulos e entrevista: total de 10 pontos
1. Apresentação em Congresso, Simpósio ou Encontro Científico - até 2,0 pontos
a) Pôster - 0,25 ponto por pôster, até 0,5 ponto
b) Apresentação oral - 0,5 ponto por apresentação, até 0,5 ponto
c) Aula em Congresso, Simpósio ou Encontro Científico - 0,5 ponto por aula, até 1,0
ponto
2. Produção acadêmica - 1 ponto
a) Capítulo de livro - 0,25 ponto por capítulo, até 0,5 ponto
b) Artigo publicado em periódico científico - 0,5 ponto por artigo, até 0,5 ponto
3. Participação em Programa de Iniciação Científica – até 2 pontos
a) A cada 6 meses de participação no programa, 1 ponto.
4. Monitoria – até 2 pontos
a) A cada 6 meses de monitoria, 1 ponto.
5. Experiência profissional – até 2 pontos
a) A cada 6 meses de atividade profissional remunerada, 1 ponto.
6. Estágio extra-curricular – até 1 ponto
a) A cada 6 meses de atividade, 1 ponto.
V - CALENDÁRIO:
a) Inscrições: de 01 a 14/12/2020.
Horário: 10 às 15 horas
Local: Secretaria da Divisão de Ensino do IPPMG, situada na Rua Bruno Lobo 50, 3º andar –
Ilha do Fundão – CEP 21941-912 - Rio de Janeiro/RJ
b) Primeira etapa - prova escrita: 13/01/2021.
Horário: de 09 às 12h
Local: Pupileira (1º andar, ao lado da Residência Médica) - IPPMG
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- O candidato deverá chegar 30 minutos antes do início da prova. Não poderá fazer a prova
escrita o candidato que chegar após o início da mesma.
c) Divulgação do resultado da prova escrita: endereço http://www.ippmg.ufrj.br/ até o dia
18/01/2021.
d) Recurso da 1ª etapa (prova escrita): de 21 a 25/01/2021. O recurso poderá ser feito
diretamente na secretaria da Divisão de Ensino do IPPMG.
e) Resultado do Recurso: dia 27/01/2021 no site www.ippmg.org.br
f) Segunda Etapa - Prova de títulos e entrevista: de 28/01/2021 a 11/02/2021. (vide data,
local e horário no Anexo 1). Os candidatos deverão trazer os títulos no dia da entrevista (caso a
mesma seja presencial) ou enviá-los digitalizados, até 24 horas antes da entrevista remota, para
o mail divpes@ippmg.ufrj.br, em nome do Sr Obadias, secretário responsável pelo
concurso. Ver a forma da entrevista de cada Curso no Anexo 1.
g) Divulgação do resultado do processo seletivo: dia 12/02/2021, a partir das 14 horas,
através do site www.ippmg.org.br
h) Recurso da 2ª etapa (entrevista e análise de currículo): 12 e 18/02/2021
i) Resultado final do Recurso: dia 19/02/2021
j) Homologação do resultado final: 19/02/2021
k) Pré-matrícula: de 23 a 26 de fevereiro de 2021.
Horário: de 10 às 15h
Local: Secretaria da Divisão de Ensino do IPPMG.
l) Período de realização do curso: vide Anexo 1
VI - CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS:
a) Será considerado aprovado na etapa eliminatória o candidato que obtiver no mínimo 60 % de
aproveitamento na prova teórica;
b) A classificação final será a soma dos pontos obtidos nas etapas eliminatória e classificatória,
considerando os pesos de cada etapa, sendo aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, nota
final igual ou superior a 7,0 (sete);
c) A classificação final dos candidatos será divulgada na página do IPPMG, endereço
http://www.ippmg.ufrj.br/ no dia 19/02/2021, em ordem decrescente de média final obtida pelo
candidato;
d) Em caso de empate na classificação final, será dada prioridade, na ordem abaixo, ao
candidato que: 1) Obtiver maior nota na prova escrita; 2) Maior idade cronológica.

VII- MATRÍCULA:
- Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e classificados, respeitados os limites das
vagas estabelecidas pelo Curso.
- A pré-matrícula dos candidatos selecionados se realizará nos dias 23 a 26/02/2021, das 10 às
15 horas, na Secretaria da Divisão de Ensino do IPPMG.
- A matrícula se dará com a assinatura do contrato educacional com a Fundação Universitária
José Bonifácio (FUJB).
- Não será cobrada taxa de pré-matrícula ou matrícula.
- Em caso de desistência na pré-matrícula ou na matrícula poderão ser convocados outros
candidatos aprovados.

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS:
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a) A inscrição do candidato no processo seletivo implicará conhecimento e aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento.
b) O exame de seleção só terá validade para o curso que se iniciará a partir de março de 2021.
c) O valor total do curso está discriminado no Anexo 1. Deverá ser pago conforme contrato
educacional a ser estabelecido com a Fundação José Bonifácio (FUJB). A critério da
coordenação, poderá ser concedida bolsa-desconto. Os critérios de concessão serão definidos
pela Coordenação do Curso.
d) Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso.
e) A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo ficará à disposição
dos respectivos interessados para retirada, na Secretaria da Divisão de Ensino do IPPMG por
um prazo não superior a 60 (sessenta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da
Seleção. Após esse prazo, os documentos restantes serão incinerados.
f) Da aprovação no curso de Especialização: para obter aprovação e receber o certificado de
especialização, o(a) aluno(a) deverá cumprir 3 requisitos obrigatórios:
1) cumprir carga horária total mínima de 85% da carga horária total do curso;
2) ser aprovado em todas as disciplinas do curso (conceitos A ou B nas disciplinas);
3) Apresentar a monografia final de curso (ou artigo submetido à publicação em revista
científica) e receber nota final igual ou superior a 7,5. Será considerado reprovado no curso de
especialização o(a) aluno(a) que não cumprir de forma adequada uma ou mais das três
condições supra-citadas.
LINHAS DE PESQUISA
Atendendo ao Acórdão TCU nº 804/2019, divulgamos no Anexo 1 deste Edital as Linhas de
Pesquisa de cada área de atuação.

BIBLIOGRAFIA: Ver no Anexo 1 a bibliografia específica para cada área de atuação

Contatos para maiores informações:
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Secretaria da Divisão de Ensino
Rua Bruno Lobo 50, 3º andar – Ilha do Fundão – CEP 21941-912 - Rio de Janeiro/RJ
Horário: 10 às 15 horas. Tel.: 3938-4813 e 3938-4812 (divpes@ippmg.ufrj.br)
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Anexo 1
Informações específicas dos Cursos de Especialização
turmas 2021-2023, por área de atuação
Curso de Especialização em Alergia e Imunologia Clínica
Curso de Especialização em ALERGIA E IMUNOLOGIA CLÍNICA - Turma
2021-2023 (processo nº 23079.033610/2008-58- aprovação CEPG em
29/09/2008).
Número de vagas: 4 (quatro vagas)
Período de realização do Curso: 01/03/2021 a 28/02/2023
Carga horária total: de 2.040 horas (regime de estudo: parcial)
Comissão de julgamento do processo seletivo: Profa Ekaterini
Goudouris, Prof Evandro Alves do Prado e Profa Fernanda Pinto Mariz
Entrevista e análise de currículo: 29/01/2021, quinta-feira, às 8:00
horas, a ser realizada remotamente por meio de link enviado pela
coordenadora do Curso.
Valor total do Curso: R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais).
Obs: o primeiro lugar no processo seletivo do Curso de Alergia que
alcançar nota acima de 8,0 (oito) terá direito a bolsa integral
Linhas de pesquisa:
1. Dermatite atópica - etiologia e tratamento
2. Erros inatos da imunidade - ferramentas diagnósticas, registro latino
americano e tratamento.
Bibliografia:
 KLIEGMAN RM.; BEHRMAN RE.; JENSON HB. Nelson Tratado de
Pediatria. 20a Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
 Burns, DAR; Campos Júnior, DC; Silva LR; Borges WG. Tratado de
Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 4ª Ed. Manole, 2017.
 Pastorino, AC, Castro, APBM, Carneiro-Sampaio, M. Alergia e
Imunologia para o Pediatra. Ed.Manole, SP, 3 ed, 2018.
 Manuais do Ministério da Saúde 2015. Disponíveis em:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/publicacoes-svs

Curso de Especialização em Endocrinologia Pediátrica
Curso de Especialização em ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA - Turma
2021-2023 (processo nº 23079.032757/2008-20- aprovação CEPG em
26/09/2008).
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Número de vagas: 02 (duas vagas)
Período de realização do Curso: 01/03/2021 a 03/02/2023
Carga horária total: 2.895 horas (regime de estudo: integral)
Comissão de julgamento do processo seletivo: profa. Dra. Izabel
Calland Ricarte Beserra, profa. Dra. Marilia Martins Guimarães, Dra.
Micheline Abreu Rayol de Souza
Entrevista e análise de currículo: 10/02/2021 às 11h00min no
Departamento de Pediatria – IPPMG – 3º andar
Valor total do Curso: R$ 27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais)
Linhas de pesquisa:
1. Estudo clínico e epidemiológico de crianças e adolescentes com
hiperplasia
Adrenal congênita
2. Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde nas
endocrinopatias
3. Hipotireoidismo subclínico em crianças e adolescentes
4. Estudos em neuroendocrinologia clínica pediátrica
5. Estudo endócrino e metabólico de crianças nascidas Pequenas para
a Idade
Gestacional.
6. Estudo clínico e epidemiológico das doenças genéticas na infância e
Adolescência.
Bibliografia:
 KLIEGMAN RM.; BEHRMAN RE.; JENSON HB. Nelson Trarado de
Pediatria. 20a Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
 Burns, DAR; Campos Júnior, DC; Silva LR; Borges WG. Tratado de
Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 4ª Ed. Manole, 2017.
 Manuais
do
Ministério
da
Saúde.
Disponíveis
em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/publicacoes-svs
Curso de Especialização em Gastroenterologia Pediátrica
Curso de Especialização em GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA Turma 2021-2023 (processo nº 23079.031721/2008-48 - aprovação
CEPG em 01/10/2008).
Número de vagas: 03 (três vagas)
Período de realização do Curso: 01/03/2021 a 28/02/2023
Carga horária total: 3.960 horas (regime de estudo: integral)
Comissão de julgamento do processo seletivo: Prof José Cesar da
Fonseca Junqueira, Dr Silvio da Rocha Carvalho, Dra Márcia Angélica
Bonilha Valladares, Dra Mariana Tschoepke Aires.
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Entrevista e análise de currículo: 04/02/2021 às 8:30 horas no
Departamento de Pediatria – IPPMG - 3º andar
Valor total do Curso: R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais)
Pesquisas em andamento:
1. Valores de calprotectina fecal em crianças
2. Comparação entre Antígeno Fecal do H. pylori, histologia e teste da
urease.
Bibliografia:
 KLIEGMAN RM.; BEHRMAN RE.; JENSON HB. Nelson Tratado de
Pediatria. 20a Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
 Burns, DAR; Campos Júnior, DC; Silva LR; Borges WG. Tratado de
Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 4ª Ed. Manole, 2017.
 Manuais do Ministério da Saúde 2015. Disponíveis em:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/publicacoes-svs

Curso de Especialização em Neurologia Pediátrica
Curso de Especialização em NEUROLOGIA PEDIÁTRICA - Turma 20212023 (processo nº 23079.034725/2008-05 aprovação CEPG em
12/12/2008).
Número de vagas: 2 (duas vagas)
Período de realização do Curso: 02/03/2021a 28/02/2023
Carga horária total: 2.400 horas (regime de estudo: parcial)
Comissão de julgamento do processo seletivo: Profa. Flávia Nardes,
Prof. Giuseppe Pastura e Profa. Aline Chacon
Entrevista e análise de currículo: 09/02/2021 às 9:00 horas, a ser
realizada remotamente através do link https://meet.google.com/afxdztz-srf
Valor total do Curso: R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais)
Linha de Pesquisa: Estudos das afecções do sistema nervoso em
desenvolvimento
Bibliografia:
 KLIEGMAN RM.; BEHRMAN RE.; JENSON HB. Nelson Tratado de
Pediatria. 20a Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
 Burns, DAR; Campos Júnior, DC; Silva LR; Borges WG. Tratado de
Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 4ª Ed. Manole, 2017.
 Fenichel’s Clinical Pediatric Neurology - J. Eric Piña Graza. 7º edição.
Editora Elsevier, 2013.
Curso de Especialização em Nutrologia Pediátrica
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Curso de Especialização em NUTROLOGIA PEDIÁTRICA – Turma 20212023 (processo nº 006720/1999-11-93-aprovações CEPG em
26/09/2008)
Numero de vagas: 03 (três vagas)
Período de realização do Curso: 01/03/2021 a 28/02/2023
Carga horária total: 2.070 horas
Comissão de julgamento do processo seletivo: Prof Helio Fernandes
da Rocha
Entrevista e análise de currículo: 04/02/2021 às 13horas, a ser
realizada remotamente por meio de link enviado pelo coordenador do
Curso.
Valor total do Curso: R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais)
Bibliografia:


KLIEGMAN RM.; BEHRMAN RE .; JENSON HB. Nelson Textbook of
Pediatrics.
20ª Ed. Philadelphia: Saunders, 2016.



Burns, DAR; Campos Júnior, DC: Silva LR; Borges WG. Tratado de
Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 4ª Ed. Manole, 2017.



Manuais do Ministério da Saúde 2015. Disponiveis em:
HTTP://portalsaude.saude.gov.br/index.php/publicacoes-svs



Manual de orientação do Departamento de Nutrologia:alimentação
do lactente ao adolescente, alimentação na escola, alimentação
saudável e vinculo mãe-filho, alimentação saudável e prevenção de
doenças, segurança alimentar, 2102. Acessívewl gratuitamente no
site da Sociedade Brasileira de Pediatria:
HTTP://www.sbp.com.br/sec/uploads/2015/02/14617apd,anualnutrologia-alimentacao.pdf



Moretzsonh, M: Rocha, HR: Caetano, RR. Nutrologia ( série
Pediátrica ) 2016. 1ª Edição. Guanabara Koogan Ltda, Rio de
Janeiro.

Curso de Especialização em Pneumologia Pediátrica
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Curso de Especialização em PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA - Turma
2021-2023 (processo nº 23079.032674/2008-03 - aprovação
CEPG/UFRJ em 23/10/2009).
Número de vagas: 04 (quatro vagas)
Período de realização do Curso: 01/03/2021 a 28/02/2023
Carga horária total: 2.070 horas (regime de estudo: parcial)
Comissão de julgamento do processo seletivo: Profa Fatima Pombo,
Profa Ana Alice Parente e Prof Sidnei Ferreira
Entrevista e análise de currículo: 03/02/2021 às 10 horas no Google
meet link: https://meet.google.com/ctn-qaqx-wko
Valor total do Curso: R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais)
Linhas de pesquisa:
1.Viroses respiratórias em lactentes com bronquiolite viral aguda
2.Pneumonias adquiridas na comunidade: perfil clínico, epidemiológico,
tratamento e desfecho em pacientes internados no IPPMG.
3.Tuberculose em crianças: métodos diagnósticos.
Bibliografia:
 KLIEGMAN RM.; BEHRMAN RE.; JENSON HB. Nelson Tratado de
Pediatria. 20a Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
 Burns, DAR; Campos Júnior, DC; Silva LR; Borges WG. Tratado
de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. 4ª Ed. Manole,
2017.


Manuais do Ministério da Saúde 2015. Disponíveis em:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/publicacoes-svs

9

