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1. Apresentação 

O Instituto Nacional de Cardiologia – INC é um hospital público de atenção terciária 

além de ser referência no Ministério da Saúde para o tratamento de alta complexidade 

das doenças cardíacas, especialmente as relacionadas as cirurgias e transplantes 

cardíacos. É um dos três Institutos Nacionais diretamente vinculados ao Ministério da 

Saúde (MS). Dentre suas propostas institucionais, destaca-se o desenvolvimento de 

atividades acadêmicas vinculadas a estratégias de ensino e pesquisa. 

Está localizado há quase 40 anos no bairro de Laranjeiras, no município do Rio de 

Janeiro.  

Em 2000 o INC tornou-se um centro de referência do Ministério da Saúde para a 

realização de treinamentos, pesquisa, e formulação de políticas públicas de saúde. Foi 

com base no nível de excelência de seus serviços que passou a ser considerado o 

segundo centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil e o 

único hospital público habilitado a realizar transplantes de coração em adultos e 

crianças na cidade do Rio de Janeiro. 

No âmbito do Ensino, o INC atua nas esferas da Residência (médica, de enfermagem e 

farmácia), pós-graduação (Lato sensu e Stricto sensu), ensino de graduação, extensão e 

capacitação profissional dos servidores. 

O INC desenvolve programa de Residência Médica próprio, com mais de 20 anos de 

existência, já tendo formado cerca de 500 residentes médicos na área da Cardiologia. 

A Residência Médica do INC é atualmente considerada a melhor na área da Cardiologia 

no RJ.  

A residência de Enfermagem existe desde 1996, em convênio com a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Na área de Farmácia, formou 17 residentes como resultado de uma parceria com a 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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O INC possui convênios com a UNIRIO e com a Universidade Federal Fluminense (UFF) 

para estágios curriculares e extracurriculares nas áreas de Medicina, Enfermagem, 

Farmácia, Serviço Social, Ciências Biológicas, Nutrição, Administração, Odontologia e 

Psicologia. Cabe ressaltar que esses convênios se estendem para o internato eletivo 

para os alunos de Medicina das referidas universidades. 

São oferecidos cursos de Mestrado e Doutorado acadêmicos através de convênios com 

a Universidade Federal Fluminense e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A pós-graduação em Cardiologia foi oferecida através de convênio com a UniverCidade 

desde 2002, até 2012 com a última turma. Foi a partir de 2012 que iniciou o primeiro 

Curso de Aperfeiçoamento em Cardiologia do INC, sob a coordenação integral do 

Instituto, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia.  

Na esfera multiprofissional, desde 2010 é ministrada a pós-graduação Lato sensu em 

Circulação Extracorpórea, para profissionais da área da saúde e em 2012 deu-se início 

o curso de pós-graduação Lato sensu em Enfermagem Cardiovascular de Alta 

Complexidade, ambos em convênio com a Universidade Gama Filho. 

Durante toda a sua existência o INC ofereceu cursos de extensão destinados ao público 

interno e externo onde sempre buscou-se qualificar os profissionais da equipe de 

saúde (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas) para a 

aplicação prática do resultado da evolução das ciências cardiovasculares. 

O INC tem como missão promover a saúde cardiovascular, formar profissionais, 

desenvolver e disseminar conhecimentos e tecnologias para o desenvolvimento social 

e econômico do nosso país.  

 

1.1 Apresentação do Projeto Pedagógico do Programa de Mestrado 

Profissionalizante em Ciências Cardiovasculares 

Este projeto pedagógico tem por finalidade propor um conjunto de diretrizes e normas 

que possam orientar a ação pedagógica no decorrer do curso. 
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Esse instrumento apresenta um conjunto de competências e saberes necessários que 

deverão ser desenvolvidos pelo corpo discente com orientação do corpo docente, sob 

supervisão da coordenação do curso. 

Além disso, norteia o que será abordado em cada disciplina, a metodologia de trabalho 

adotada, e os instrumentos de avaliação; ficando, no entanto, a cargo de cada docente 

propor os referenciais teóricos que serão estudados em cada uma das áreas de 

conhecimento/disciplinas. 

O Programa de Mestrado Profissional em Ciências Cardiovasculares busca assumir 

perante seu corpo docente, discente e sociedade um compromisso de excelência de 

ensino-aprendizagem bem como na formação de qualidade de seus/suas alunos/as. 

 

2. O Programa de Mestrado Profissional em Ciências Cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares continuam sendo um dos principais problemas de saúde 

pública, em todo o mundo e também no Brasil. Embora políticas de saúde venham 

buscando implementar medidas que visem prevenir seu desenvolvimento ou 

agravamento; as doenças cardiovasculares ainda acometem uma parcela expressiva da 

nossa população. 

O aprimoramento de ações que envolvam o cuidado das doenças cardiovasculares, o 

desenvolvimento de novos equipamentos e novos fármacos, assim como de novas 

intervenções cirúrgicas, têm ocorrido de modo a contribuir para melhorar a qualidade 

de vida e aumentar a sobrevida de pessoas acometidas por esses agravos.  

O desenvolvimento de técnicas de cirurgia e procedimentos menos invasivos, 

associado aos avanços nos diferentes tipos de próteses e outros dispositivos, são 

apenas uma parte dos investimentos de uma legião de profissionais envolvidos que 

pensam em novas propostas terapêuticas para a promoção e a recuperação da saúde.  

Profissionais e pesquisadores também têm se esmerado em buscar compreender os 

mecanismos de adoecimento investindo em estudos que identifiquem alterações 
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estruturais, em nível celular e molecular, buscando ainda compreender as disposições 

genéticas para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. 

É neste cenário de desenvolvimento das ciências cardiovasculares que se insere o INC. 

A iniciativa de ofertar o mestrado profissional vem se somar aos esforços na conjunção 

entre o desenvolvimento científico e as questões que emanam do trabalho realizado 

por profissionais no âmbito do cuidado dispensado a pessoas com doenças 

cardiovasculares. 

Em todas as áreas de saúde, existe um crescimento na demanda por qualificação dos 

seus profissionais. O mestrado profissional em Ciências Cardiovasculares vem se situar 

num cenário de intenso ritmo de crescimento dos conhecimentos e desenvolvimento 

de práticas aplicadas ao diagnóstico e recuperação da saúde de pessoas com 

problemas cardiovasculares. 

Diante deste cenário, o Programa de Pós graduação Stricto Sensu de Mestrado 

Profissionalizante em Ciências Cardiovasculares foi homologado pelo Conselho 

Nacional de Educação – CNE através da Portaria do MEC 271 em 09/04/2013. 

 O Mestrado Profissional em Ciências Cardiovasculares possui natureza interdisciplinar 

e multidisciplinar, uma vez que seus conteúdos são compartilhados de maneira 

integrada e sistêmica; e seus objetivos são: 

I- Qualificar os/as alunos/as, profissionais de saúde, na busca por soluções para 

problemas que emergem da prática profissional, com foco na atuação em Cardiologia 

de alta complexidade; 

II – Incentivar a investigação cientifica como maneira de contribuir para o pensamento 

reflexivo visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia;  

III- Oferecer uma visão contemporânea, ampla e multidisciplinar, da Cardiologia e 

ciências afins, incorporando os novos conhecimentos clínicos, terapêuticos e 

diagnósticos existentes e integrando os conhecimentos das diversas áreas do saber; 
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IV- Produzir e transferir conhecimento para a sociedade e comunidade médica, 

atendendo a demandas específicas para o desenvolvimento local regional e nacional, 

contribuindo com isso para o desenvolvimento de competências e habilidades que 

contribuam para uma melhor eficiência no trabalho a ser desenvolvido; 

V- Propiciar aos alunos aprofundar os conhecimentos técnico-científicos acerca dos 

processos da utilização aplicada dos conhecimentos e do exercício de inovação, com a 

valorização da experiência profissional. 

Atualmente o Mestrado Profissional em Ciências Cardiovasculares possui nota 3 no 

CAPES. 

 

3. Infra-estrutura 
 

Para as atividades de pesquisa, o INC dispõe de Núcleo de Bioinformática e 

Bioestatística, Núcleo de Saúde Coletiva, Núcleo Pesquisa Clínica e laboratórios de 

pesquisa: Laboratório de Pesquisa em Microcirculação, Laboratório de Pesquisa em 

Terapia Celular, Laboratório de Pesquisa em Imunopatologia, Laboratório de Pesquisa 

em Biologia Molecular.  

 

Cabe dizer que contamos também 4 consultórios dedicados ao atendimento de 

pacientes incluídos em pesquisas clínicas no INC.  

No Núcleo de Bioinformática e Bioestatística estão armazenados os bancos de dados 

dos estudos clínicos desenvolvidos no INC, além de todos os programas necessários a 

análise estatística de dados.  

O Núcleo de Saúde Coletiva dispõe igualmente de pesquisadores envolvidos com o 

desenvolvimento e execução dos estudos de “linkage” de base de dados, bem como de 

estudos epidemiológicos relacionados ás doenças cardíacas.  
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O Laboratório de Microcirculação dispõe de equipamentos de última geração; dentre 

eles destacamos o laser doppler, que permite a avaliação da microcirculação no leito 

ungueal dos pacientes.  

No Laboratório de Pesquisa em Terapia Celular – LPTC há um citômetro de fluxo 

acoplado a uma câmera de fluxo laminar e um sistema de “sorting” que permite o 

isolamento de uma única célula em condições estéreis. Além disso, o LPTC dispõe de 

dois sistemas de isolamento e cultivo de células em ambiente totalmente fechado, que 

permitem um controle preciso de temperatura, umidade, e níveis de oxigênio e gás 

carbônico para o cultivo das células. Nestes sistemas fechados encontram-se 

microscópios e incubadoras que permitem a observação e cultivo das células tronco 

por longos prazos. O LPTC dispõe de pequena sala, isolada do Laboratório principal, 

equipada com um fluxo classe 2B2 onde se pode fazer a marcação de células com 

tecnécio e outros compostos radioativos para investigar a biodistribuição das células 

após sua injeção em pacientes. 

O Laboratório de Pesquisa em Imunopatologia – LPI dispõe de um citômetro de fluxo 

com 3 lasers e capacidade de diferenciar 6 cores (BD-FACS Canto) que pode identificar 

células inflamatórias e dosar citocinas. O LPI tem também um leitor de ELISA, um 

micrótomo e um microscópio de fluorescência. 

O Laboratório de Pesquisa em Biologia Molecular – LPBM possui 4 salas isoladas umas 

das outras e com pressões controladas, possibilitando assim que se faça diagnósticos 

moleculares com segurança. O LPBM está equipado com um termociclador 

convencional (PCR), um termociclador em tempo real (RT-PCR), sistemas de 

eletroforese e sistema computacional de detecção imagens. Além disso está sendo 

instalado um sequenciador de 24 capilares e prevemos para breve a aquisição de um 

sequenciador de alto desempenho (NGS). Além dos equipamentos específicos 

mencionados acima, os Laboratórios dispõem de sistema de água MiliQ, de freezers a -

800C (2), freezers convencionais (6), geladeiras (8), agitadores, pHmetros, balanças, 

etc. Exames complementares como tomografia, SPECT, ressonância e ultrassom 

tridimensional necessários na realização de estudos clínicos são realizados nos 

laboratórios de exames disponíveis no INC. 
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4. Linhas de Pesquisa 
 

O Programa de Mestrado Profissional em Ciências Cardiovasculares possui 2 linhas de 

pesquisa: 

 

5. Seleção 

O Mestrado profissional em Ciências Cardiovasculares é dirigido aos profissionais 

graduados na área das Ciências da Saúde: médicos, enfermeiros, odontólogos, 

assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas 

e nutricionistas. 

Nome Áreas de pesquisa 

Pesquisa clínica e translacional em saúde 
cardiovascular 

Fatores de risco cardiovascular, aterosclerose e doença 
arterial coronariana 

Doença orovalvar e endocardite infecciosa 

Biologia molecular em Cardiologia 

Insuficiência cardíaca, terapias de assistência circulatória e 
transplante cardíaco 

Cardiopatia chagásica 

Estudos não invasivos de imagem cardiovascular 

Nutrição em Cardiologia 

Fisioterapia em Cardiologia 

Educação Física e saúde cardiovascular 

Pesquisa em inovação e gestão  na área 
cardiovascular 

Pesquisa operacional em ciências cardiovasculares 
Gestão de processos em ciências cardiovasculares 

Inovação em Cardiologia 
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O processo seletivo se dará por meio de edital específico, divulgado anualmente no 

sítio eletrônico do Programa. Será considerado apto o aluno/a que obtiver nota igual 

ou superior a 7,0. 

 

6. Matrícula 

Será considerado/a apto/a para a matricula o/a candidato que tiver sido aprovado nos 

exames para a admissão e classificado dentro do número de vagas. 

Em caso de desistência de matrícula, poderão ser convocados outros candidatos 

aprovados respeitando a ordem de classificação. 

 

7. Estrutura Curricular e Organização Didática  

O curso terá duração de dois (02) anos e será na modalidade presencial. 

O currículo é composto por disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e elaboração 

da dissertação.  

As disciplinas obrigatórias serão oferecidas a cada 12 meses, à exceção das disciplinas 

Seminários de Pesquisa para Dissertação I, II e III, que serão sequenciais e oferecidas 

no primeiro, segundo e terceiro semestres, respectivamente. 

As disciplinas eletivas serão oferecidas a cada semestre. Para compor a turma serão 

necessários no mínimo 25% do total de alunos matriculados. 

Cada disciplina será ministrada por um docente responsável que terá autonomia para 

avaliar quais recursos pedagógicos ou referências bibliográficas irá utilizar em sala de 

aula; bem como poderá convidar outros docentes (doutores ou mestres) com o intuito 

de contribuir para um melhor aproveitamento do processo ensino-aprendizagem 

proposto. 



10 

 

O/A aluno/a deverá ter sido avaliado ao final de cada disciplina, e a atribuição das 

notas será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). Será considerado aprovado o/a aluno/a que 

obtiver nota igual ou superior a 7,0.  

As disciplinas estão organizadas da seguinte forma: 

DISCIPLINAS 

Obrigatórias 

Nomenclatura Código Créditos Carga Horária 

Bioestatística MPO01 4 60 

Bioética MPO02 3 45 

Metodologia da Pesquisa e 

Redação Científica 
MPO03 4 60 

Epidemiologia básica e Prática 

clínica baseada em evidências 
MPO04 4 60 

Seminário de Pesquisa para 

Dissertação I 
MPO05 10 150 

Seminário de Pesquisa para 

Dissertação II 
MPO06 10 150 

Seminário de Pesquisa para 

Dissertação III 
MPO07 10 150 

Eletivas 

Tópicos em Nutrição e Doenças 

Cardiometabólicas 
MPE01 2 30 

Revisão Sistemática e Metanálise MPE02 1 15 

Pesquisa em Insuficiência cardíaca, 

Terapias de Assistência Circulatória 

e Transplante 

MPE03 3 45 

Pesquisa Clínica em Cardiologia MPE04 3 45 

Redação Científica MPE06 1 15 
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Bioestatística 

Ementa: A disciplina visa a oferecer ao aluno conhecimentos básicos sobre Bioestatística, de 

forma a permitir a compreensão e execução das análises iniciais dos dados de uma pesquisa. 

Serão discutidos: Aspectos históricos da estatística; formas de representação dos dados, 

introdução à estatística descritiva; medidas de tendência central; medidas de posição; medidas 

de tendência central; introdução à probabilidade; probabilidade condicional; distribuições de 

probabilidade; introdução à estatística inferencial; testes de hipótese paramétricos; testes de 

hipótese não-paramétricos; testes de correlação linear. 

 

Bioética 

Ementa: Objetivos: 1. Desenvolver no aluno capacidade de percepção e análise crítica de 

conflitos éticos em pesquisa com seres humanos 2. Desenvolver a capacidade de percepção, 

análise crítica e propostas de resolução de conflitos éticos em pesquisas com animais não-

humanos; 3. Conflitos éticos no desenvolvimento e aplicação de biotecnologias na área 

biomédica e da saúde humana 4. Capacitação do aluno na identificação e análise de conflitos 

éticos que permeiam a sua atividade em pesquisa 5. Capacitação no desenvolvimento de 

trabalhos e teses de forma ética ( conhecimento sobre plágio; auto-plágio; fraude em 

pesquisa). Justificativa: A necessidade de capacitar o aluno de pós-graduação na detecção de 

conflitos éticos, assim como o ensino e desenvolvimento de conhecimento teórico de bioética , 

para contextualizá-lo na resolução de conflitos éticos presentes na sua atividade de pesquisa. 

Amplia-se a formação humanista e crítica do aluno de pós-graduação. 

 

Epidemiologia Básica e Prática Clínica Baseada em Evidências 

Ementa: Epidemiologia, visando subsidiar o aluno no entendimento e manejo dos aspectos 

dos estudos epidemiológicos: Fundamentos da Epidemiologia; Medidas de Frequência de 

Doença; Causalidade; Medidas de Associação; Estudos de caso e Estudos transversais; Estudos 

coorte; Estudos caso-controle; Estudos de intervenção. Conhecimentos e habilidades 

necessárias para a realização da avaliação crítica dos tipos de pesquisas clínicas mais 

frequentes. Avaliação de ensaios clínicos, coortes, estudos de acurácia, caso-controle, estudos 
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qualitativos, artigos sobre prognóstico, artigos sobre tratamento, revisões sistemáticas e 

análises econômicas. 

 

Metodologia da Pesquisa e Redação de Artigo Cientifico 

Ementa: Fornecer aos alunos de mestrado os fundamentos teóricos, métodos e técnicas do 

conhecimento na Linha de pesquisa de insuficiência cardíaca e transplante cardíaco numa 

abordagem multidisciplinar visando ampliar as inovações na área das ciências cardiológicas. 

 

Pesquisa Clínica em Cardiologia 

Ementa: Fomentar a discussão sobre tópicos de pesquisa na área das Ciências 

Cardiovasculares 

 

Pesquisa em Insuficiência Cardíaca, Terapias de Assistência Circulatória e Transplante 

Ementa: Conhecimentos sobre tratamento avançado da insuficiência cardíaca: 

intervencionista, cirúrgico, implante de desfibriladores, ressincronizadores, aparelhos de 

assistência mecânica, balão intra-aórtico, transplante cardíaco. Avaliar indicações de 

cardiodesfibriladores e ressincronizadores,seus efeitos sobre sintomatologia, prognóstico e 

custo-efetividade. Cuidados com o paciente cardiopata grave, com insuficiência cardíaca 

terminal e no pós-transplante cardíaco. 

 

Redação Científica 

Ementa: A disciplina visa a fornecer subsidios para que o aluno possa desenvolver suas 

habilidades de escrita de projetos, dissertações, teses e artigos científicos. Conceitos básicos 

da redação científica serão apresentados e atividades práticas de redação e correção de textos 

comporão o cerne da disciplina. 
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Revisão Sistemática e Metanálise 

Ementa: As revisões sistemáticas e meta-análises propõem-se em coletar toda evidência 

empírica disponível, de acordo com certos critérios de elegibilidade e métodos sistemáticos de 

redução de víeis, para resumir a evidencia em saúde, e influenciar deste modo, a 

implementação das melhores condutas baseadas em evidencia. A importância desses estudos 

se deve ao fato de que clínicos, pesquisadores, usuários, e gestores de saúde são 

frequentemente inundados de informação diariamente, dificultando, deste modo, a 

capacidade de interpretação e a correta incorporação destes achados na pratica clínica. Na 

disciplina, exercícios práticos em relação a elaboração de meta-analises em problemas de 

saúde serão realizados com o uso do softwareComprehensive Meta-Analysis (Biostat, NJ, USA, 

versão 2.0, Windows, 2017). 

 

Seminário de Pesquisa para Dissertação I 

Ementa: Discussão de temas pertinentes às ciências cardiovasculares apresentados como 

propostas para a dissertação de mestrado. Introdução às técnicas de argumentação para 

instrumentalização do aluno na condução metodológica do projeto de pesquisa. 

Desenvolvimento do plano de busca de literatura científicos, seleção e exclusão de artigos 

pertinentes à pesquisa e desenvolvimento da citação acadêmica. 

 

Seminário de Pesquisa para Dissertação II 

Ementa: Discussão teórico-metodológica em ressonância com a pesquisa em 

desenvolvimento. Coleta de Dados e apresentação de resultados. 

 

Seminário de Pesquisa para Dissertação III 

Ementa: Discussão dos resultados de pesquisa e redação de artigos científico para publicação 

em revista indexada. 
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Tópicos em Nutrição e Doenças Cardiometabólicas 

Ementa: Esta disciplina tem como principal objetivo, apresentar e debater conceitos, 

atualidades, divergências e fornecer ensinamentos avançados em relação aos aspectos 

nutricionais e de comportamento alimentar que contribuem para indução, prevenção e 

tratamento de doenças cardiometabólicas, bem como de promoção de saúde através da 

alimentação; contribuir para o esclarecimento dos estudos na área da nutrição e alimentação 

desde a pesquisa básica à prática clínica. Para tanto, ao longo da disciplina serão ministradas 

aulas, debatidos artigos relacionados a temas da disciplina e serão realizados estudos dirigidos. 

 

8. Avaliação 

O/A aluno/a será avaliado e terá nota em cada disciplina frequentada. Esse processo 

ocorrerá durante todo o período em que a mesma estiver sendo ministrada, ou seja, 

no período vigente. 

As notas serão divulgadas ao final de cada disciplina através de listagem disponível na 

Secretaria do curso. 

Os/As docentes terão autonomia para utilizarem os instrumentos que considerarem 

mais apropriados para esta finalidade: 

I – Provas; 

II – Testes; 

III – Apresentação de trabalho individual; 

IV – Apresentação de trabalho em dupla e/ou grupo; 

V- Resenhas; 

VI – Outras atividades afins. 

Será utilizado o processo de avaliação formativa, ou seja, a avaliação ocorrerá de 

maneira contínua possibilitando ao/a docente acompanhar o/a aluno/a de forma a 
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contribuir para o seu crescimento e aperfeiçoamento, reformulando, sempre que 

necessário as estratégias de ensino-aprendizagem, assegurando a partir disso, o 

alcance dos objetivos. 

As atividades e avaliações sugeridas e desenvolvidas pelos/as docentes deverão ter 

como objetivo desenvolver a prática da pesquisa, aprimorar o senso crítico e 

desenvolver habilidades e competências mediante os desafios. 

Será considerado aprovado o/a aluno/a que: 

I – Tiver aproveitamento igual ou superior a 75% de frequência; 

II – Obtiver nota igual ou superior a 7,0. 

Será considerado reprovado o/a aluno/a que não tiver alcançado as metas propostas 

para a aprovação. 

 

9.  Defesa da dissertação 

 

O aluno deverá ser avaliado pela banca do exame de qualificação em até 12 (doze) 

meses e a dissertação deverá ser defendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

meses contados da data da matricula. 

A apresentação da dissertação deverá atender às normas divulgadas pela Biblioteca 

local. 

Será considerado apto a realizar a defesa da dissertação o aluno que, após obter o 

número mínimo de créditos definido na proposta pedagógica, tiver sua defesa 

autorizada pelo seu orientador. 

A dissertação será defendida publicamente perante uma banca examinadora composta 

de três membros, um dos quais externo ao Programa. 
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Deverão existir dois membros suplentes, sendo um externo ao Programa. 

Todos os membros da banca deverão possuir o título de Doutor. 

Após a defesa, o julgamento final ocorrerá em caráter privado, após o qual se 

anunciará publicamente o resultado. 

O resultado final será de aprovação ou aprovação com exigências a cumprir, 

justificadas em ata assinada pelos membros da banca examinadora e pelo candidato, 

contando-se sessenta dias a partir da defesa para o cumprimento das exigências. 

O/A orientador/a será responsável pela verificação do cumprimento das exigências da 

banca, declarando por escrito que foram cumpridas e entregando a declaração na 

secretaria da pós-graduação. 

Após a aprovação deverão ser entregues na secretária da pós-graduação, no prazo 

máximo de 60 dias a contar da defesa: 

I – Dois (2) exemplares impressos da dissertação; 

II – Um (1) exemplar gravado em mídia eletrônica para divulgação em biblioteca 

virtual; 

III – Um (1) artigo publicado ou submetido a publicação em periódico Qualis B2 ou 

superior, constando os nomes do orientador e do orientado. 

10.  Outras informações 

As demais informações pertinentes ao Programa constam de Regimento Interno 

atualizado anualmente e disponibilizado para consulta no sítio eletrônico do programa. 

Coordenação de Pós-Graduação 
Instituto Nacional de Cardiologia 
Rua da Laranjeiras, 374/ 5° andar 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
E-mail: inc.mestradocardiologia@gmail.com 

Tel. 55 21 3037-2288 


