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O Presidente da Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo torna público que estarão abertas as inscrições para a Seleção de candidatos ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Morfofuncionais, no nível de Doutorado e Doutorado Direto  

 
I. As INSCRIÇÕES deverão ser realizadas pessoalmente, ou por correspondência, nos dias úteis de 28 de 

Agosto a 01 de Setembro de 2017, das 08h00 às 15h00, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Morfofuncionais - Departamento de Anatomia, ICB-USP, situado à Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 – 1º 

subsolo, Edifício Biomédicas 3, CEP 05508-900, São Paulo, SP – Brasil.  

  
II. No ato da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

Candidatos ao Doutorado Direto e Doutorado com mestrado em outro Programa  

a) Requerimento do candidato, ao Coordenador do Programa, solicitando a inscrição (modelo no site: 

www.cienciasmorfofuncionais.com.br); 

b) Formulário de inscrição (modelo no site www.cienciasmorfofuncionais.com.br); 

c) 03 cópias do Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no decorrer do curso (como sugestão, usar modelo 

FAPESP, com no máximo 20 páginas); 

d) 2 fotos (3x4) recentes;  

e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$50,00, a ser paga na Tesouraria do 

ICB3/USP;  

f) Cópia legível do: 

  Diploma de Graduação, com a data da colação de grau; 

  Histórico Escolar de Graduação, constando data da colação de grau; 

  Documento de identificação  

g) 03 cópias do Currículo Lattes atualizado e documentado, com cópia dos comprovantes, para verificação. 

Será valorizada a realização de estágio prévio na área de inserção do projeto.  

h) Publicação:   

 - Para candidatos ao Doutorado com Mestrado em outro Programa, entrega de trabalho(s) 

publicado(s) ou submetido(s) até 03 (três) meses antes da data da inscrição, relacionado à Dissertação 

de Mestrado/pesquisa anterior, em revista com Fator de Impacto igual ou superior à mediana da área 

(Ciências Biológicas 1), segundo os critérios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES (conforme disponível no site: www.capes.gov.br).  

      - Para candidatos ao Doutorado Direto, comprovante de ter pelo menos uma publicação em revista 

indexada no ISI Web of Science.  

http://www.capes.gov.br/


i) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado; (Para candidatos ao Doutorado com Mestrado em outro 

Programa); 

j) Certificado de conclusão de Mestrado; (Para candidatos ao Doutorado com Mestrado em outro 

Programa) 

 

Candidatos ao Doutorado com Mestrado no Programa 

a) 03 cópias do Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no decorrer do curso (como sugestão, usar modelo 

FAPESP, com no máximo 20 páginas); 

b) 03 cópias do Currículo Lattes atualizado e documentado, com cópia dos comprovantes, para verificação. 

Será valorizada a realização de estágio prévio na área de inserção do projeto.  

c) Cópia de trabalho(s) publicado(s) ou submetido(s) até 03 (três) meses antes da data da inscrição, 

relacionado à Dissertação de Mestrado/pesquisa anterior, em revista com Fator de Impacto igual ou 

superior à mediana da área (Ciências Biológicas 1), segundo os critérios da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (conforme disponível no site: www.capes.gov.br).  

 
NOTA: NÃO SERÃO ACEITAS EM NENHUMA HIPÓTESE INSCRIÇÕES COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA e 

ILEGÍVEL 

 
III. A SELEÇÃO se dará pela submissão dos candidatos às seguintes avaliações, em horário a ser marcado 

entre os dias 04 e 06 de Setembro de 2017: 

 
1ª) Análise do Curriculum vitae do candidato, sendo valorizados os seguintes quesitos: 

Candidatos ao Doutorado: 

a) Publicação em revista indexada no ISI Web of Science; (1 ponto) 

b) Apresentação de trabalho em congressos nacionais ou internacionais; (1 ponto) 

c) Desempenho durante o mestrado (1 ponto, para candidatos sem reprovação em disciplinas); 

 
Candidatos ao Doutorado Direto: 

a) Apresentação de trabalho em congressos internacionais; (1 ponto) 

b) Desempenho durante a graduação (1 ponto, para candidatos sem reprovação); 

 
2ª) Apresentação oral circunstanciada do Projeto de Pesquisa, a ser realizada no tempo mínimo de 10 

minutos e máximo de 30 minutos, com posterior arguição sobre o modelo de estudo e metodologias 

empregadas para o desenvolvimento do projeto (limite máximo de 07 pontos). 

 
A nota final será calculada através da somatória das notas da análise do currículo e apresentação oral 

circunstanciada do projeto de pesquisa.  

 
 Nota de Corte:    Doutorado = 7 pontos      Doutorado Direto = 7 pontos 

 
 

http://www.capes.gov.br/


Será emitido parecer circunstanciado por escrito pela CCP quanto ao desempenho dos candidatos nas 
avaliações. Não há número de vagas definido para este processo seletivo.  
  
Todas as avaliações são públicas, ocorrendo nas dependências do Departamento de Anatomia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP - Av. Prof. Lineu Prestes, 2415 - Cidade Universitária “Armando de Salles 

Oliveira” – São Paulo - SP.  

 
Após o término das inscrições, será realizado o SORTEIO para definição da ordem de apresentação dos 

candidatos.  

 
IV. A proficiência em língua inglesa constitui requisito obrigatório aos candidatos habilitados ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais e é valida durante 5 (cinco) anos após a realização do exame. 

Os candidatos ao Mestrado e Doutorado serão considerados proficientes se:  

 a) Obtiverem aprovação (suficiência) na prova de língua inglesa do Centro de Línguas da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - FFLCH/USP (informações no site: www.fflch.usp.br)  

 ou 

 b) Apresentarem Certificado de Proficiência emitido pelas seguintes instituições: 

- UNIÃO CULTURAL, “Reading”, com desempenho de 50%; 

- CULTURA INGLESA, teste feito para fins de inscrição no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, com desempenho de 50 pontos; 

ou ainda nas seguintes modalidades: 

 - TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language - Internet - based Test) = 60 pontos; 

 - TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language – Institucional Test Program) = 500 pontos; 

c) Candidatos a Doutorado e Doutorado Direto deverão realizar adicionalmente uma prova de inglês 

instrumental baseada na tradução de texto de artigo científico na área de inserção do candidato, a qual será 

disponibilizada ao candidato pela CCP, em data oportuna, até 03 (três) meses após o seu ingresso. 

d) Os candidatos habilitados ao ingresso no programa de pós-graduação que forem estrangeiros 

deverão demonstrar, além da proficiência em língua inglesa, proficiência em língua portuguesa. Os 

candidatos estrangeiros que tiverem como língua nativa o inglês estarão isentos da prova de proficiência 

nessa língua, mantendo-se a exigência para proficiência em língua portuguesa. Aos alunos estrangeiros, a 

proficiência em língua portuguesa será conferida por meio da apresentação do Certificado de Proficiência em 

Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário ou superior. Esse certificado deverá 

ser apresentado até três meses após o ingresso do aluno no Programa. 

e) Estarão automaticamente desligados do Programa os alunos que não demonstrarem certificado 

de aprovação na prova de proficiência em inglês (Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto) ou proficiência 

junto à prova de inglês instrumental (para alunos de Doutorado e Doutorado Direto) no prazo de 06 (seis) 

meses, a contar da data da primeira matrícula. 

Para maiores informações, email: pganatom@icb.usp.br;  tel: (11) 3091-7258.  

 

http://www.fflch.usp.br/

