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INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA – IMIP 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM CUIDADOS INTENSIVOS ASSOCIADO À 
RESIDÊNCIA EM SAÚDE DO IMIP 

 
REGIMENTO DO CURSO 

 
 
 
1. Dos objetivos, área de concentração, linhas de pesquisa e organização geral 
 
1.1. O Curso de Pós-Graduação stricto sensu denominado Mestrado Profissional em Cuidados 

Intensivos associado à residência em saúde do IMIP tem por objetivo capacitar  
profissionais em cuidados intensivos,  com ênfase na qualidade do treinamento técnico-
científico habilitando-os para o exercício da prática profissional avançada,  transformação 
e inovação tecnológica atendendo as demandas sociais específicas para o 
desenvolvimento nacional, regional e local. 

 
1.2. O Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos associado a residência em saúde do 
IMIP tem como objetivos específicos que o residente/mestrando, ampliando as competências e 
habilidades da residência em saúde, deva adquirir em relação aos cuidados intensivos 
relevantes e  aplicáveis ao contexto social local, regional e nacional  a: 

 Capacidade de aprender e atuar baseado em preceitos da bioética e da deontologia 
compreendendo, respeitando diferenças de credos e culturas 

 Capacidade de aprendizado transformador tornando o residente/mestrando capaz de 
trabalhar efetivamente em contextos familiares e não familiares.  “Aprendizes reflexivos 
se transformam enquanto o mundo em torno muda: aprendizes tradicionais 
simplesmente se queixam das mudanças” (Fraser SW, Greeenhalgh T, 2001).  

 Capacidade de aprendizado relacional acessando conhecimento eficiente e 
judiciosamente para formar ligações conceituais em áreas aparentemente sem 
correlações. 

 Capacidade de transmitir conhecimentos, avaliar o processo de ensino-aprendizagem de 
forma continuada e permanente, incluindo a comunicação e educação dos residentes, 
estudantes de graduação, pacientes, familiares e equipe transdisciplinar. 

 Capacidade de produção de conhecimento e de tecnologias inovadoras (pesquisa) a 
partir da analise crítica das situações-problema, identificar oportunidades e desenvolver 
projetos de pesquisa clinica, epidemiológica e ou translacional, além de problemas que 
demandam soluções tecnológicas inovadoras.  

 Capacidade de gestão/qualidade em saúde tornando-o capaz de aperfeiçoar, monitorar e 
analisar os indicadores de qualidade e de custos bem como analisar de forma técnica e 
ampla o custo-benefício das tecnologias existentes e novas e sua aplicação em cuidados 
intensivos.  
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1.3 O Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos associado à residência em saúde do IMIP 
tem definido como Área de Concentração e linhas de pesquisa:  

 
1.3.1. Área de Concentração: 
 

 Cuidados intensivos em Saúde; 
 

1.3.2. Linhas de Pesquisa: 
 

 Cuidados Intensivos no Ciclo Vital; 
 Estudos Clínicos, Translacionais, Epidemiológicos e de Prevenção de Agravos; 
 Estudos De Gestão, Inovação E Avaliação Interdisciplinar. 

 
1.4 O Mestrado Profissional, além dos créditos exigidos, requer a preparação de um trabalho 

de conclusão, um projeto de pesquisa ou de intervenção na área de cuidados intensivos, 
que atenda a demanda social específica para o desenvolvimento nacional, regional e local, 
devendo o residente/mestrando demonstrar capacidade de domínio e sistematização do 
tema e da metodologia científica adotada.  

 
1.5 A estrutura administrativa do Curso compreende a Coordenação, Vice-coordenação, a 

Secretaria Executiva e Secretaria acadêmica. 
 
2. Da organização didática 
 
2.1. O Mestrado Profissional terá um mínimo de 33 créditos, dos quais 16 correspondem aos 
módulos, laboratórios e cursos obrigatórios, 02 créditos as disciplinas eletivas e 15 créditos 
para o preparo do trabalho de conclusão (um crédito teórico ou prático equivale a 15 horas). 
No total o curso terá uma carga horária mínima de 495 horas. O curso terá duração mínima de 
12 e máximo de 24 meses na modalidade presencial, além de utilizar como suporte de 
aprendizagem o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). As atividades obrigatórias serão 
desenvolvidos em formato modular (3 módulos distribuídos em grupos tutoriais utilizando o 
método de Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP) e em formato de laboratórios (5 
laboratórios). Nos módulos/laboratórios/disciplinas será exigido um mínimo de 80% (oitenta 
por cento) de freqüência. Os módulos e os laboratórios estão assim distribuídos:  
 
Módulos, Laboratórios e Disciplinas Obrigatórios: 
 
Módulo Tutorial 1. O Marco conceitual em cuidados Intensivos  2 créditos 
Módulo Tutorial 2. Inovação e Empreendedorismo em Saúde  2 créditos 
Módulo Tutorial 3. Pesquisa como Instrumento de Transformação  2 créditos 
Módulo Laboratorial 1. Práticas Inovadoras em Docência  2 créditos 
Módulo Laboratorial 2. Elaboração de Projeto de Pesquisa 2 créditos 
Módulo Laboratorial 3. Design Thinking, Pensamento Lean 2 créditos  
Módulo Laboratorial 4. Elaboração de Produtos Técnicos e Inovação em 
saúde 

2 créditos 
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Módulo Laboratorial 5. Seminário Estruturado de Pesquisa 2 créditos 
  
Disciplinas Eletivas: 
 
Avaliação em Saúde  2 créditos 
Bioestatística Básica  2 créditos 
 
Observação: outras disciplinas eletivas são disponibilizadas pelo Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu do IMIP (cursos de mestrado acadêmico e doutorado em saúde INTEGRAL, 
Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde, Mestrado Profissional em Cuidados 
Intensivos). 
 
3. Da administração do Curso 
 
3.1. O Curso de Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos associado à residência em 
saúde do IMIP será dirigido por um Coordenador e, na sua ausência ou impedimento, pelo 
Vice-Coordenador, designados pelo Presidente do IMIP. 
 
3.2. O Colegiado do Curso será constituído pelo Coordenador e Vice-Coordenador, pelo corpo 
docente e por um representante do corpo discente por turma, eleito entre seus pares. 
 
3.3. São atribuições do Colegiado do Curso: 

a) Exercer, como órgão deliberativo normativo e consultivo, a orientação didática dos 
cursos; 

b) Elaborar diretrizes dos programas dos módulos, laboratórios e disciplinas e 
recomendar modificações aos respectivos responsáveis por elas; 

c) Aprovar, mediante análise dos “curriculum vitae”, a indicação ou substituição de 
docentes; 

d) Decidir questões referentes à matrícula, re-matrícula, trancamento ou cancelamento de 
matrículas, dispensa de módulos, laboratórios e disciplinas, aproveitamento e 
reconhecimento de créditos, bem como sobre representações e recursos que lhe forem 
dirigidos; 

e) Representar à Diretoria do IMIP, no caso de infração disciplinar; 
f) Aprovar a Comissão Examinadora para os exames de qualificação e para defesa da 

dissertação; 
g) Acompanhar e avaliar as atividades do curso em articulação com as Diretorias de 

Ensino e de Pesquisa do IMIP; 
h) Estabelecer critérios, número de vagas e prazos para seleção e matrícula no curso;  
i) Estabelecer procedimentos que assegurem ao pós-graduando efetiva orientação 

acadêmica do trabalho de conclusão do curso; 
j) Decidir sobre a inclusão e exclusão de módulos, laboratórios e disciplinas; 
k) Aprovar o calendário escolar; 
l) Apreciar as recomendações e sugestões dos professores e estudantes, relativas ao 

funcionamento do curso; 
m) Propor à Diretoria do IMIP medidas necessárias ao bom andamento do curso. 
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3.4. O Colegiado será presidido pelo Coordenador do Curso. 
 
3.5. O Colegiado reunir-se-á ordinariamente a cada mês e extraordinariamente, quando 
convocado pelo seu presidente, ou por deliberação da maioria simples dos seus membros. 
 
3.6. Compete ao Coordenador do Curso: 

a) Convocar e presidir as reuniões do Colegiado; 
b) Coordenar a execução das atividades do curso, de acordo com as deliberações do 

Colegiado; 
c) Apresentar ao colegiado os relatórios e informações sobre as atividades do curso; 
d) Elaborar o calendário das atividades escolares e manter atualizado o registro da vida 

acadêmica dos pós-graduandos e demais informações; 
e) Promover as gestões necessárias ao bom funcionamento do curso, em especial 

articulando-se com os órgãos da administração superior do IMIP; 
f) Acompanhar o cumprimento da programação e adotar providências no caso de 

irregularidades e de infrações disciplinares. 
 
3.7. O Vice-Coordenador, além de substituir o Coordenador nas suas faltas e impedimentos 
poderá, por delegação do mesmo, exercer funções administrativas do curso. 
 
 
4. Dos docentes e da orientação 
 
4.1. O Programa desenvolverá as linhas de pesquisas do curso, dentro das quais será facultado 
ao corpo discente, o possível apoio técnico, material e financeiro para o desenvolvimento de 
seu trabalho de dissertação. 
 
4.2. Os docentes permanentes da pós-graduação será integrado por doutores, profissionais e 
técnicos com experiência em cuidados intensivos; 
 
4.3. Todo candidato admitido no curso terá, obrigatoriamente, a partir de sua admissão, a 
supervisão de um orientador, membro do corpo docente permanente do curso de Mestrado 
Profissional em Cuidados Intensivos associado à residência em saúde do IMIP.  
 

4.4. Requisitos obrigatórios para credenciamento como orientador do curso de Mestrado 
Profissional em Cuidados Intensivos associado à residência em saúde do IMIP.  
  
a) Titulação mínima de doutor, obtida no Brasil ou no exterior, neste último caso 
reconhecido no Brasil;  
  
b) Experiência efetiva de orientação de dissertações de mestrado, com pelo menos uma 
orientação concluída em programa reconhecido pela CAPES;  
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c) Linha de pesquisa e área de concentrações inseridas no Mestrado Profissional em 
Cuidados Intensivos associado à residência em saúde do IMIP.  
  
d) Produção intelectual:  
  
- publicação de livros e/ou artigos em periódicos com indexação mínima no SCIELO;  
  
- publicação em periódicos e/ou coleções com projeção científica, técnica ou artística 
reconhecida;  
  
- relatórios de pesquisa (indicar instituição financiadora) e/ou pesquisas em 
desenvolvimento;  
  
e) Ser tutor/docente de módulo, laboratório ou disciplina no curso de Mestrado 
Profissional em Cuidados Intensivos associado à residência em saúde do IMIP. 
 

4.4. A juízo do Colegiado, docentes e pesquisadores não vinculados ao Programa e 
pertencentes a outras instituições, poderão ser admitidos como co-orientadores para projetos 
determinados. 
 
4.5. Os orientadores deverão limitar a um número compatível com suas linhas de pesquisa 
e/ou disponibilidades materiais e de tempo, o número de pós-graduandos a serem orientados 
num determinado período. 
 

 
4.6. Compete ao orientador: 

a) Orientar o pós-graduando na organização de seu plano de estudos, bem como assisti-lo 
na sua formação; 

b) Dar assistência ao pós-graduando na elaboração e execução de seu projeto de 
dissertação; 

 
 
 

5. Do número de vagas oferecidas no Curso 
 
5.1. Serão disponibilizadas 12 vagas para o curso de Mestrado Profissional em Cuidados 
Intensivos associado à residência em saúde do IMIP, sendo 10 vagas destinadas à Residentes 
com um ano para término da Residência a contar da data de Matrícula do mestrado e duas 
vagas para Preceptores de Residência ativos e participantes dos colegiados das respectivas 
residências. 
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 6. Da admissão ao curso 
 
6.1. O edital de abertura de inscrição deverá ser publicado com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias da data prevista para seleção, especificando o número de vagas, exigências para 
inscrição e forma de seleção. 
 
6.2. Para inscrever-se no curso, o candidato deverá enviar requerimento ao Coordenador 
instruído com os documentos definidos no Edital de Seleção de Candidatos para o curso. 
 
6.3.  O candidato ao Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos associado à residência em 
saúde do IMIP deve estar cursando residência em saúde no IMIP em uma das seguintes áreas 
em Pediatria, Tocoginecologia, Anestesiologia, Oncologia e Cirurgia e suas áreas de atuação 
(Terapia Intensiva Pediátrica, Neonatal e Obstétrica, Pneumologia, Cardiologia, Nefrologia). 
O residente poderá fazer a opção pelo ingresso no programa MP após carta de recomendação e 
aceite de orientador credenciado pelo programa. O residente deverá se inserir nas linhas de 
pesquisa com projetos correntes no IMIP e em acordo com o MP em cuidados intensivos e  
preferencialmente pesquisas financiadas. Os candidatos deverão se submeter a processo 
seletivo conforme descrito neste regimento. 

 
6.3. A seleção dos candidatos para o curso de Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos 
associado à residência em saúde do IMIP será realizada por Comissão designada pelo 
Colegiado, composta de três (3) membros, e constará do seguinte: 
 

a) Análise do Curriculum vitae com peso cinco (4); 
b) Entrevista com peso cinco (4) com exposição de motivos 
c) Prova escrita de proficiência em inglês (2) - avaliação crítica de artigo científico em  

inglês sobre cuidados intensivos 
 

6.4. Da decisão da Comissão de Seleção caberá recurso ao Colegiado do Curso, no prazo de 
sete (7) dias, contados a partir da divulgação do resultado. 
 
 
7. Do regime didático 
 
7.1. O pós-graduando admitido no curso de mestrado deverá requerer ao Coordenador, 
matrícula nas módulos/laboratórios/disciplinas obrigatórios e/ou eletivas de seu interesse, com 
anuência de seu orientador, dentro do prazo estabelecido no calendário escolar. 
 
7.2. Com anuência do orientador, o pós-graduando poderá solicitar à Coordenação 
trancamento de matrícula em uma ou mais módulos/laboratórios/disciplinas dentro do 
primeiro 1/3 (um terço) do período letivo. 
 
7.3. Cabe à Coordenação do Curso providenciar para que as módulos/laboratórios/disciplinas 
obrigatórios e eletivos sejam ministradas, proporcionando aos pós-graduandos regularidade no 
encaminhamento de suas atividades. 
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7.4. O Mestrado terá a duração máxima de 24 meses.  
 
7.5. Cada disciplina terá um valor expresso em créditos, correspondendo cada crédito a quinze 
(15) horas de aula teórica, prática ou trabalho equivalente. 
  
7.6. Os módulos/laboratórios/disciplinas integrantes do currículo do Programa serão 
classificadas como: 

a) Obrigatórios 
b) Eletivos 
 

7.7. A juízo do Colegiado do Curso poderão ser atribuídos créditos a tarefas e/ou estudos 
especiais, bem como poderão ser aproveitados créditos obtidos em diferentes programas em 
nível de especialização e mestrado. 
 
7.8. Nenhum pós-graduando será admitido à defesa do trabalho de conclusão, antes de 
completar o total de créditos acadêmicos exigidos para obtenção de Grau de Mestre e de 
atender às exigências previstas neste Regimento. 
 
7.9. Os créditos obtidos em qualquer disciplina/módulo só terão validade durante o prazo 
máximo para conclusão do curso e ultrapassado esse prazo, o pós-graduando poderá, ouvido 
seu orientador, ter seus créditos revalidados por tempo determinado, a juízo do colegiado, 
mediante parecer de uma comissão por esta designada. 
 
7.10 O rendimento escolar de cada aluno será expresso em notas e/ou conceitos, com a 
seguinte escala: 
-A (excelente)     (10 -9,0) 
-B (bom)     (8,9-8,0) 
-C (regular)     (7,9-7,0) 
-D (insuficiente, sem direito a crédito) (< 7,0) 
 
7.11. O pós-graduando que for reprovado mais de uma vez na mesma ou em diferentes 
módulos/laboratórios/disciplinas será desligado do Curso. 
 
7.12 A indicação I (incompleto) poderá ser requerida ao Colegiado do Curso e concedida, a 
critério do docente responsável pela disciplina, ao aluno que, por motivo de força maior, não 
tenha concluído os trabalhos previstos no período letivo correspondente. 
 
7.13. O aluno que desistir do trabalho de conclusão do curso terá direito a Certificado dos 
créditos adquiridos. 
 
8. Do trabalho de conclusão final do curso  
 
8.1. A programação do trabalho de conclusão de curso será iniciada paralelamente à instalação 
do Curso. 



 
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP 
Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP 
Instituição Civil Filantrópica 

 

 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Dec. Lei 9851 de 08/11/67 
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – Dec.Lei 5013 de 14/05/64 
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – Dec. Lei 86238 de 30/07/81 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 005.897-1 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: insento 
C.G.C. 10.988.301/0001-29 

Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista  
Recife - PE - Brasil - CEP 50070-550 
PABX: (81) 2122.4100 
Fax: (81) 2122.4722 - Caixa Postal 1393 
e-mail: imip@imip.org.br 
home page: www.imip.org.br 

 

 

a) O Colegiado do Curso deverá definir o orientador do aluno, considerando a anuência 
de ambos, os quais deverão determinar o tema e proceder com o planejamento, só 
podendo iniciar a pesquisa após aprovação do seu projeto pelo Colegiado e pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP, dentro das linhas de pesquisa estabelecidas 
pelo curso de Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos associado à residência em 
saúde do IMIP. Os orientadores deverão apresentar relatório mensal ao Colegiado 
sobre o andamento das dissertações de seus respectivos orientandos.  

 
8.2. O trabalho de conclusão de curso será aceito em um dos seguintes tipos: dissertação, 
diretrizes localmente relevantes baseadas em evidencias, revisões sistemáticas da literatura, 
avaliação de tecnologia em saúde, programa de intervenção ou de gestão, trabalho científico 
(relatos de casos, estudos observacionais e de intervenção), projeto de inovação tecnológica, 
protótipos para desenvolvimento ou produção de instrumentos equipamentos e kits.   
 
8.3. Uma vez concluído, o trabalho de dissertação deverá ser encaminhado pelo orientador à 
Coordenação do Curso, que o submeterá à apreciação do Colegiado do Curso para fins de 
autorização de sua defesa, após análise de uma Comissão por este designada. Será exigido do 
mestrando a entrega de separata de um artigo e/ou produto técnico para publicação em 
periódico científico indexado ou registro em bases de dados equivalentes. 
 
8.4. Aceita o trabalho de conclusão de curso, o autor deverá fornecer à Coordenação 
exemplares em número e no prazo estipulado pelo Colegiado do Curso. 
 
8.5. A defesa da dissertação será pública e se fará perante Comissão Examinadora indicada 
pelo Colegiado do Curso, em comum acordo com o orientador, constituída de três membros 
portadores de título de doutor ou equivalente, sendo um dos membros não pertencentes à 
Instituição de Ensino Superior (IES) que abriga o Programa. Deverão ser indicados, 
necessariamente, dois suplentes, sendo um oriundo de outra instituição.  
 
8.6. A escolha dos membros da Comissão Examinadora deverá levar em conta, além dos 
méritos e qualificações, a competência no assunto do trabalho de conclusão de curso, não 
podendo o orientador fazer parte da Comissão Examinadora. 
 
8.7. Na defesa do trabalho de conclusão de curso o residente/mestrando disporá de trinta (30) 
minutos para a exposição de seu trabalho, seguindo-se a argüição de cada examinador, 
intercalada com a defesa do mestrando, dispondo cada examinador de até vinte (20) minutos 
para sua argüição e o mestrando de igual tempo para responder. 
 
8.8. Finda a argüição, os membros da Comissão Examinadora deliberarão em secreto sobre a 
menção a ser atribuída ao candidato, expressando o resultado por uma das seguintes menções: 

a) Aprovado  
b) Reprovado 

 



 
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP 
Pós-graduação Stricto Sensu do IMIP 
Instituição Civil Filantrópica 

 

 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – Dec. Lei 9851 de 08/11/67 
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL – Dec.Lei 5013 de 14/05/64 
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – Dec. Lei 86238 de 30/07/81 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 005.897-1 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: insento 
C.G.C. 10.988.301/0001-29 

Rua dos Coelhos, 300, Boa Vista  
Recife - PE - Brasil - CEP 50070-550 
PABX: (81) 2122.4100 
Fax: (81) 2122.4722 - Caixa Postal 1393 
e-mail: imip@imip.org.br 
home page: www.imip.org.br 

 

 

8.9. A menção final do candidato será atribuída pela maioria dos examinadores e a critério da 
Comissão Examinadora, o mestrando deverá apresentar as modificações no trabalho de 
conclusão de curso sugeridas pelos examinadores, no prazo de trinta (30) dias. 
 
 
9. Disposições gerais 
 
9.1 Aplicam-se no que couber, nos regimes didáticos, disciplinar e outros, as disposições 
constantes do Estatuto e Regimento do IMIP. 
 
9.2. Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo Colegiado nos limites da sua 
competência e, quando devido, pela Diretoria do IMIP. 
 
 
Recife, 21 de janeiro de 2010 
 
 
 
 
 
 


