
   
 

 

Em decorrência do atual cenário de prolongamento do período de distanciamento social e da 

continuidade da suspensão parcial das atividades presenciais na Universidade de São Paulo em 

virtude da pandemia COVID-19, o Processo Seletivo 2021 para ingresso no Programa de 

Mestrado Profissional em Terapia Ocupacional e Processos de Inclusão Social teve as seguintes 

alterações referentes: 

I) à apresentação do Certificado de Proficiência em Língua estrangeira para inscrição no processo 

seletivo; 

II) aos procedimentos presenciais para Processo Seletivo para serem realizados à distância, a 

saber: novo procedimento da Primeira Fase - prova dissertativa; novo procedimento da Segunda 

Fase – arguição oral. 

 

I) Novas orientações para apresentação do Certificado de Proficiência em Língua Estrangeira 

para inscrição no Processo Seletivo 2021: 

Frente aos desdobramentos da emergência sanitária, as (os) candidatas (os) que não 

conseguiram realizar as provas de proficiência indicadas no edital anterior, poderão realizar 

prova de inglês para ingresso no programa, de forma remota.  

Data: 27 de outubro de 2020 (terça-feira) das 14:00h às 18:00h de forma remota (à distância) 

(horário oficial de Brasília). O link com o código de acesso à prova e as orientações para sua 

realização serão enviados por e-mail, em data anterior ao exame, à (ao) candidata (o) que fizer 

esta solicitação ao e-mail mpto@usp.br  até 25 de outubro de 2020 às 23:59h (horário oficial de 

Brasília). 

O resultado da prova de inglês será enviado para o e-mail da (o) candidata (o) até dia 29 de 

outubro de 2020 às 11:59h (horário oficial de Brasília), para que possa submeter sua inscrição 

no Processo Seletivo 2021 até o dia 30 de outubro de 2021 até 23:59h (horário oficial de Brasília). 

A prova de inglês tem validade apenas para a inscrição da (o) candidata (o) no Processo Seletivo 

2021. Os certificados obtidos nos exames de proficiência, descritos no edital anterior, continuam 

a ser aceitos para a inscrição no Processo Seletivo 2021.   

II) Novas orientações para os procedimentos presenciais do Processo Seletivo 2021 a serem 

realizados à distância: 
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1) Prova escrita dissertativa, com duração de 4 horas, com consulta, sobre temas específicos da 

área de conhecimento do Programa, conforme a bibliografia disponibilizada em seu sítio 

eletrônico. 

Data: 17 de novembro de 2020 (terça-feira) das 14:00h às 18:00h de forma remota (à distância) 

(horário oficial de Brasília). O link com o código de acesso à prova e as orientações para sua 

realização serão enviados ao candidato por e-mail, em data anterior ao exame.  

A prova avaliará conhecimentos específicos, bem como a capacidade de interpretação, de 

argumentação, de síntese e de expressão escrita. Será atribuída uma nota de 0 a 10, sendo 7,0 

(sete) a nota mínima para aprovação. A prova da Primeira Fase tem critério eliminatório. A prova 

não poderá ser enviada por e-mail em nenhuma hipótese. 

Os nomes da(o)s aprovada(o)s na Primeira Fase serão divulgados no sítio eletrônico do 

Programa (https://sites.usp.br/mestrado-profissional-terapiaocupacional/) no dia 26 de 

novembro de 2020. 

2) Arguição oral da(o)s candidatas (os) aprovadas (os) na Primeira Fase, individual, de modo 

remoto (à distância). A arguição abordará o pré-projeto de pesquisa e por meio dela serão 

analisadas: capacidade de expressão verbal, consistência de argumentação, coerência de ideias 

e defesa da proposta de estudo. Será atribuída uma nota de 0 a 10 à avaliação da arguição oral. 

Esta fase tem critério classificatório. 

As datas e horários de arguição da(os) candidata(os) serão divulgados no sitio eletrônico do 

Programa (https://sites.usp.br/mestrado-profissional-terapiaocupacional/)  no dia 26 de 

novembro de 2020 e acontecerão no período de 01 a 04 de dezembro de 2020. Cada candidata 

(o) aprovada (o) receberá por e-mail um código para acessar o encontro virtual e a arguição 

remota. 

Para (o)s candidatas (os) aprovadas (os) estrangeiras (os) residentes fora do Brasil, a prova 

escrita será realizada de modo remoto (à distância) na mesma data e horários dos demais e 

poderá ser em português, inglês, francês ou espanhol, assim como a arguição oral. 

É de inteira responsabilidade da (o) candidata (o) garantir os meios para o acesso à prova e à 

arguição (acesso à internet, computador, programa para redação de texto e recursos 

audiovisuais). Este Programa de Mestrado Profissional não se responsabiliza por eventuais 

problemas técnicos. Portanto, durante a prova escrita, a (o) candidata (o) deve controlar o 

tempo para que possa enviar as respostas com tranquilidade, conforme as orientações 

recebidas, pois não será possível acessar a prova ou anexar as respostas fora do horário 

indicado. Antes da arguição oral, a (o) candidata (o) deve testar sua conexão à internet e o 

funcionamento de seus equipamentos, em particular, a câmera e o microfone. 
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