
REGRAS DO PROGRAMA DE DOUTORADO EM BIOÉTICA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

(PORTUGAL) / CFM 

 

1. Vagas disponibilizadas para seleção : 25 (somente para médicos) 
2. Local : sede do CFM - Brasília (DF) 
3. Preço : 2.700 euros (para o programa, a partir da inscrição na FMUP) 
4. Critérios de seleção  – somatória das notas de monografia (60%) + currículo (40%)  
5. Orientações gerais : 

a) A monografia e o currículo devem ser enviados, em anexos separados, APENAS 
por email (doutoradocfm@portalmedico.org.br), em documento “Word” 

b) Não poderá haver qualquer identificação do candidato na monografia (nome, 
telefone, email, etc)  

c) No corpo do email, deverão ser encaminhados os dados de identificação: Nome 
completo e endereço eletrônico para contato. NÃO SERÃO disponibilizadas 
informações por telefone e/ou presencialmente) 

d) As monografias serão avaliadas por dois examinadores, que darão notas de zero 
a dez. A nota final será a média das duas avaliações.  

e) Se as notas da monografia dos dois avaliadores tiverem a diferença superior a 
três pontos (10 e 7, por exemplo), ela será submetida a um terceiro avaliador e a 
nota final será a média entre as duas avaliações mais próximas. 

 
 

6) MONOGRAFIAS 
a) Temas 

- Diretivas antecipadas de vontade (testamento vital) 
- Dilemas éticos no inicio da vida 
- Dilemas éticos no final da vida 
- Autonomia 
- Cuidados paliativos 
- Conflitos de interesse 
- Terapia gênica 
- A alocação de recursos na saúde 
- O consentimento livre e esclarecido 
- Equidade no acesso à saúde 
- Ética e a pesquisa em saúde 
- A adolescência, o sigilo e a autonomia 
- Transplante de órgãos e tecidos 
- Interrupção da gravidez 
- A agregação de tecnologia e novos conhecimentos na medicina 

b) Iniciar com o título do tema escolhido entre os sugeridos acima. A critério do 
candidato, poderá haver um sub-título. 

c) Formatação: folha A4, margens superior e inferior de 2.5 cm, espaço simples, fonte 
Times New Roman, tamanho 12.  

d) A monografia deverá ter o máximo de 10 laudas textuais (incluindo título, texto e 
referências). 

e) Referências: máximo de 15 citações (fontes), regra de Vancouver. 
f) As monografias que não obedecerem as regras acima, não serão enviadas à 

avaliação. 
 

7) CURRÍCULO 
a) deverá ser enviado com a mesma formatação descrita para a monografia; 
b) os dados pessoais e profissionais deverão ser enviados de forma resumida, sem 
necessidade do envio de comprovante; se necessário, o documento será solicitado; 
c) fica reservado aos avaliadores do currículo, a  
d) os itens a serem avaliados seguem abaixo 

- entidade médica nacional - titular 
- entidade médica estadual - titular 



- diretoria sociedade médica científica nacional 
- diretoria sociedade médica científica estadual 
- professor universidade pública 
- professor universidade privada 
- mestrado 
- coordenador de residência médica 
- preceptor de residência médica 
- título de especialista 
- pós-graduação (residência) 
- cargo público de médico 
- atividade privada de médico 
 
 

8) DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) o envio do material, bem como todos os contatos com o CFM deverão ser por 

meio do endereço eletrônico: doutoradocfm@portalmedico.org.br 
b) o calendário para a etapa de seleção segue abaixo: 
- data para envio da monografia e currículo: 1º a 30 de outubro de 2010 
- data para avaliação da monografia e currículo: 1º a 29 de novembro de 2010 
- publicação dos candidatos selecionados: 30 de novembro de 2010 

 

 


