Edital
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas
e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo faz saber que
abrirá inscrições para seleção de candidatos a 10 (dez) vagas para Mestrado
Profissional, conforme abaixo discriminado:
I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do programa, à Av. Dr. Enéas de
Carvalho Aguiar, 470 – Térreo – Sala 006, no período de 09/10/2017 a 15/12/2017, nos
dias úteis, das 08h00 às 15h00.
II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Formulário de Cadastramento de Alunos de Pós-Graduação (www.fm.usp.br - pósgraduação - senso estrito - inscrições)
2. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade); para estrangeiros: cópia
legível do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE)
3. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
4. 1 foto recente 3 X 4
5. Cópia legível do Diploma Graduação, com registro do MEC (frente e verso). Na
falta do diploma, apresentar declaração da instituição de origem, com data recente,
constando a data em que ocorreu a colação de grau.
6. Resultado de Proficiência em Inglês (com validade de 5 anos); ao aluno estrangeiro
é obrigatória a apresentação do certificado de nível intermediário no teste de
proficiência em português, realizado pelo CELPE-Brás, até 6 meses antes do prazo
limite do curso (http://portal.mec.gov.br/sesu)
Obs.: Serão aceitos unicamente os seguintes testes de proficiência em inglês: Reading
Test in English for Candidates for Postgraduate Courses, realizado pela Cultura Inglesa,
filial Pinheiros, exclusivamente para a Faculdade de Medicina da USP. Pontuação
mínima para curso de mestrado: 50 pontos; para curso de doutorado: 60 pontos; Toefl
internet-based Test, com pontuação mínima de 40 pontos para o curso de mestrado e
61 pontos para o curso de Doutorado; Toefl Computer-based Test, com pontuação
mínima de 120 pontos para o curso de mestrado e 173 pontos para o curso de
Doutorado; Toefl Paper-based Test, com pontuação mínima de 433 pontos para o
curso de mestrado e 500 pontos para o curso de Doutorado; Não é aceito o Toefl
Institucional.

7. Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais).
III. SELEÇÃO
Os critérios de seleção para o ingresso na pós-graduação no curso de compreendem:
1. Análise do Currículo Lattes (peso 5) e trajetória profissional (5). Critério classificatório
com nota máxima de 10 pontos. Será ainda realizada uma arguição oral, com nota
máxima de 10 pontos, em que serão consideras: capacidades de expressão verbal,
consistência de argumentação, coerência de ideias e defesa da proposta do estudo. A
nota final será obtida pela média aritmética das notas relativas às análises dos Currículos
Lattes e da nota da arguição oral sendo considerados aprovados os candidatos com
nota final menina de 7 (sete)
IV. RESULTADOS
O resultado do processo seletivo será divulgado na página do programa na Internet
(www.fm.usp.br – pós-graduação – senso estrito – programa – edital – resultado da
seleção)
V. MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser realizada no mesmo local da
inscrição, Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470 – Térreo – Sala 006.
O cumprimento do Artigo 53 do Regimento de Pós-Graduação da USP é obrigatório
no ato da matrícula inicial.

• Informações adicionais: e-mail e telefone do programa.
mipos2@usp.br – Telefone 3061-7347 – 3061.8688.

