UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO
SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE APOIO AOS PÓS-GRADUANDOS
Comunicado
Edital- SPG/FMRP-USP-CM/05/2016
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE DOUTORADO E DOUTORADO
DIRETO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA.
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna pública a abertura de
inscrições para os cursos de Doutorado e Doutorado Direto do Programa de Pós-Graduação de Clínica
Médica para ingresso no 2º semestre de 2016.

INSCRIÇÃO:
DOUTORADO e DOUTORADO DIRETO: de 16 maio a 02 de setembro de 2016
Horário de atendimento da secretaria: das 9h às 12h das 14h às 16h.
Local: As inscrições somente serão
http://ppgclinicamedica.fmrp.usp.br/moodle/

realizadas

pelo

ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

SELEÇÃO
DOUTORADO e DOUTORADO DIRETO: de 06 a 14 de junho para as inscrições realizadas no período
de 16 a 20 de maio e de 12 a 20 de setembro para as inscrições realizadas no período de 21 de maio a 02
de setembro.
Número de vagas: 20 VAGAS para doutorado e doutorado direto, sendo 10 no primeiro processo e 10
no segundo processo seletivo. Caso haja vagas remanescentes do primeiro processo seletivo, essas
poderão ser acrescentadas ao segundo processo seletivo.
Informações do Programa de Pós-Graduação em CLÍNICA MÉDICA
COORDENADOR: Prof. Dr. Eduardo Antônio Donadi
ENDEREÇO: Bloco A – Anexo A – Sala no. 70-A da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Av.
Bandeirantes, 3900 – CEP – 14049-900
Endereço Eletrônico: ppg.clinmedrp@usp.br
TELEFONE:(16) 3315-3185 e 33154547
1-Informações Gerais para inscrições e matrículas:
O processo será dividido em três etapas:
1ª A inscrição deverá ser efetuada via eletrônica, preenchendo devidamente o formulário na página da
internet: http://ppgclinicamedica.fmrp.usp.br/moodle e realizando o pagamento da taxa de inscrição na
página eletrônico http://www.fmrp.usp.br/pos-graduacao/inscricoes/processo-seletivo.

Com esta etapa finalizada o aluno poderá realizar a prova escrita.
2ª Os candidatos aprovados na prova escrita deverão enviar, em até 48 após a divulgação do resultado
da prova escrita, em via impressa e online, o projeto de pesquisa e o Curriculum Vitae (Modelo LATTES
http:www.cnpq.br) atualizado.
3ª Os candidatos aprovados na avaliação do projeto e classificados na entrevista deverão entregar a cópia
da documentação para a efetivação de matrícula, a não entrega da documentação acarretará a
desclassificação do candidato.
Previamente às inscrições, o candidato deverá entrar em contato com um orientador do Programa de PósGraduação em Clínica Médica, para definir seu projeto de pesquisa, que é necessário para a seleção.
Não serão aceitas inscrições de candidatos que apresentarem documentação incompleta ou fora do período
determinado pelo Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica.

Eventual aprovação no processo seletivo só terá validade por um semestre, obedecendo-se a norma de que
a matrícula de todos os candidatos aprovados num dado processo seletivo seja feita antes do próximo
processo seletivo ou até o final do referido semestre.
Por ocasião da matrícula, o candidato que for selecionado deverá apresentar uma cópia dos documentos,
juntamente com a via original para conferência e autenticação pela secretaria do Programa de PósGraduação em Clínica Médica.
É vedada a matrícula simultânea em mais de um curso de Mestrado ou Doutorado na Universidade de São
Paulo.
Documentos Gerais exigidos para efetivação de matrícula na etapa 3:
2.1- Formulário de Inscrição e Requerimento de Matrícula Inicial fornecido pela secretaria do Programa
de Pós-Graduação em Clínica Médica e
também disponível no
endereço eletrônico
http://www.fmrp.usp.br/pos-graduacao;
2.2- Cópia do diploma de Graduação devidamente registrado (frente e verso) ou cópia do Atestado de
Conclusão constando, obrigatoriamente, data da outorga de grau obtido em curso de Graduação
oficialmente reconhecido.
No caso de entrega de atestado, será obrigatória a comprovação do diploma do curso de Graduação, no
prazo máximo de 01 (um) ano, contado a partir da data da matrícula na Pós-Graduação.
Não serão aceitos diplomas obtidos em: licenciatura curta, Engenharia de Operação etc, a não ser em
casos especiais de mérito acadêmico comprovado por Comissão especificamente constituída pela CCP e
aprovada pela CPG e pela Câmara de Normas e Recursos do CoPGr, obedecendo-se o Art. 40 do
Regimento de Pós-Graduação;
2.3- Cópia do Histórico Escolar da Graduação, contendo data de colação de grau (finalizado) e ficha de
aluno ou documento equivalente, contendo eventuais reprovações e trancamentos emitidos por secretaria
de graduação e de Pós-graduação, seção de alunos ou órgão oficial equivalente;
2.4- Cópia do diploma do Mestrado ou atestado de conclusão (ou atestado com a data prevista para a
defesa da dissertação e obtenção do título de Mestre, que deverão ser anteriores ao primeiro dia de
matrícula) e Histórico Escolar do Mestrado, de programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES
(com conceito igual ou superior a 3), para candidatos ao Doutorado com Mestrado prévio.
No caso em que o curso de Mestrado (ou o título de Mestre) tenha sido obtido em universidade de fora do
país:
a) o candidato deverá ser selecionado para Doutorado Direto;
b) se o candidato for selecionado para o Doutorado Direto, poderá ser realizada análise individual para
solicitação de equivalência de título de Mestre para contagem de créditos para o Doutorado. Nesse caso, o
candidato será matriculado no Doutorado Direto e se tiver a aprovação da equivalência pela Câmara
Curricular do CoPGr o aluno será transferido do curso de Doutorado Direto para o curso de Doutorado.
No caso em que o curso de Mestrado (ou o título de Mestre), reconhecido pela CAPES, tenha sido obtido
fora da USP, o candidato deverá ser selecionado para o Doutorado e a Comissão Examinadora realizará
análise individual para solicitação de equivalência de título de Mestre para contagem de créditos para o
Doutorado, indicando ou não, para aprovação da CCP, exigências a serem cumpridas pelo candidato
durante o curso. Se aprovado pela CCP, o candidato será matriculado no Doutorado;
2.5- 01 foto 3 x 4 recente, ou modelo passaporte, com fundo branco;
2.6- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (ou documento equivalente para estrangeiros);
2.7- Cópia da Cédula de Identidade (RG ou documento equivalente para estrangeiros) (não serão aceitos
Registros Profissionais nem a CNH);
2.8- Cópia do Título de Eleitor (exceto para estrangeiros);
2.9- Cópia do Documento Militar (exceto para estrangeiros);
2.10- Cópia do CPF (exceto para estrangeiros);
2.11- Proficiência em Inglês: Os candidatos deverão comprovar proficiência em língua inglesa na
inscrição ao processo seletivo, com apresentação de cópia do certificado de um dos exames TEAP,
TOEFL, ALLUMINI, IELTS, CAMBRIDGE ou MICHIGAN, considerando aproveitamento igual ou
superior a 7,0 para Doutorado e Doutorado Direto, realizado até 5 (cinco) anos antes da data de inscrição
para o exame de seleção do candidato ao Programa.
Outros exames e respectivas notas mínimas poderão ser analisados pela CCP, mediante
solicitação do candidato.

2.12- Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), a
ser pago por meio de boleto bancário, disponível no endereço eletrônico http://www.fmrp.usp.br/posgraduacao/inscricoes/processo-seletivo, pagável até 7 (sete) dias, após a inscrição. Não haverá devolução
da taxa de inscrição em hipótese alguma;
3- Documentos Específicos do Programa, exigidos para a Inscrição na etapa 2:
3.1- O projeto de Pesquisa (3 vias) elaborado pelo candidato para os cursos de Doutorado e Doutorado
Direto deve ser resumido e apresentado de maneira clara, consistindo de um máximo de 20 páginas digitadas
em espaço 2, em folha A4 e fonte Arial 12, podendo a bibliografia ser apresentada em espaço 1.
Deve compreender:
- Resumo (máximo 20 linhas);
- Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental;
- Objetivos;
- Material e Métodos, incluindo a forma de análise dos resultados;
- Cronograma de execução;
O candidato deve estar preparado para discutir o projeto.
Os projetos deverão ser submetidos pelos alunos às Comissões de Ética em: I) Experimentação Animal
(CETEA); II) Ética em Pesquisa do HCFMRP – CEP/HCFMRP; III) por Comissão de outra Unidade da
USP, ou outra instituição, desde que credenciada junto ao CONCEA e CONEP, respectivamente, IV) os
alunos deverão protocolar o projeto de pesquisa na secretaria do programa de pós-graduação e apresentar
o certificado ou o protocolo de submissão ao Comitê de Ética para a CPG, no máximo, até 180 dias após
sua matrícula. Para os alunos estrangeiros que forem desenvolver seus projetos, exclusivamente fora do
país, apresentar aprovação do Comitê de Ética local
3.3- Curriculum Vitae (de preferência no Modelo LATTES http:www.cnpq.br), sem encadernação). Os
comprovantes deverão ser entregues separadamente;
4- Documentos para Matrícula (além dos documentos apresentados para a inscrição:

Candidatos Estrangeiros:
4.1- Cópia do RNE (Registro Nacional para Estrangeiro) ou Protocolo do RNE e Passaporte para
candidatos estrangeiros.
Observação: Fica autorizado em caráter excepcional a inscrição e a matrícula dos candidatos estrangeiros
nos programas de pós-graduação, portando apenas o passaporte com o visto de estudante, acompanhado
do agendamento do Registro/Emissão de Carteira Identidade de Estrangeiro, emitido pela Polícia Federal.
Após o comparecimento do estudante a Polícia Federal, na data marcada, o interessado deverá apresentar
na Secretaria de Pós-Graduação o protocolo/documento expedido pela Polícia Federal, com o número do
RNE, no prazo máximo de 15 dias para regularização do cadastro no Sistema Janus.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (ESPECÍFICOS DO PROGRAMA):
Doutorado:
1) Prova escrita: Conhecimento das estratégias de investigação, metodologia científica, interpretação
crítica de um texto cientifico, capacidade de síntese, e organização de ideias. Apenas os candidatos
que obtiverem nota igual ou maior que 5,0 na prova escrita seguirão para as próximas etapas. (Arguição
sobre o projeto e análise de currículo).
Programa da Prova Escrita: A Prova Escrita constará de dois textos em inglês, um comum para todos
os candidatos e outro específico de cada área. A prova terá duração máxima de 03 horas.
2) Análise de Currículo: Serão avaliadas a formação acadêmica, atividades de pesquisa, iniciação
científica e publicações do candidato.
3) Arguição sobre o Projeto de Pesquisa: O candidato deverá apresentar o projeto de pesquisa em até
20 minutos, em apresentação oral, abordando principalmente seus objetivos e metodologia utilizada,
frente à banca examinadora, constituída por pelo menos três membros escolhidos pela CCP. C a d a
a v a l i a d o r dará uma nota, sendo avaliados os seguintes itens:
1) Originalidade e Potencial de Inovação do Projeto: (0 a 2)
2) Objetivos bem definidos: (0 a 2)

3) Tipo de estudo a ser empregado para executar os objetivos definidos no projeto: (0 a 1)
4) Domínio da Metodologia a ser utilizada: (0 a 3)
5) Projeto exequível dentro do prazo do curso: (0 a 2)
A nota final será obtida através da média entre a prova escrita (peso 1) e a média das notas dadas
pelos três membros da Comissão Examinadora, referente à arguição sobre o seu projeto de pesquisa (peso 2).
Os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 5 (cinco) serão classificados e poderão ser
aceitos para ingressarem no programa conforme o número de vagas informado neste Edital.
Doutorado Direto:
1) Prova escrita: Conhecimento das estratégias de investigação, metodologia científica, interpretação
crítica de um texto cientifico, capacidade de síntese, e organização de ideias. Apenas os candidatos
que obtiverem nota igual ou maior que 5,0 na prova escrita seguirão para as próximas etapas.
(Arguição sobre o projeto e análise de currículo).
Programa da Prova Escrita: A Prova Escrita constará de dois textos em inglês, um comum para todos
os candidatos e outro específico de cada área. A prova terá duração máxima de 03 horas.
2) Análise de Currículo: Serão avaliadas a formação acadêmica, atividades de pesquisa, iniciação científica
e publicações do candidato. O candidato deverá demonstrar que esteve envolvido em projetos de pesquisa
durante a graduação (Iniciação científica ou monitoria), programas de aprimoramento ou residência médica.
Esta evidência deve ser comprovada pela apresentação de resumos de trabalhos de pesquisa, na forma de
pôsteres ou temas-livres, ou na publicação de artigos em revistas de ampla circulação nos meios acadêmicos
e de sua autoria. O Não atendimento destes quesitos resultará na eliminação do candidato do Processo
Seletivo.
3) Arguição sobre o Projeto de Pesquisa: O candidato deverá apresentar o projeto de pesquisa em até
20 minutos, em apresentação oral, abordando principalmente seus objetivos e metodologia utilizada,
frente à banca examinadora, constituída por pelo menos três membros escolhidos pela CCP. C a d a
a v a l i a d o r dará uma nota, sendo avaliados os seguintes itens:
1) Originalidade e Potencial de Inovação do Projeto: (0 a 2)
2) Objetivos bem definidos: (0 a 2)
3) Tipo de estudo a ser empregado para executar os objetivos definidos no projeto: (0 a 1)
4) Domínio da Metodologia a ser utilizada: (0 a 3)
5) Projeto exequível dentro do prazo do curso: (0 a 2)
A nota final será obtida através da média entre a prova escrita (peso 1) e a média das notas dadas
pelos três membros da Comissão Examinadora, referente à arguição sobre o seu projeto de pesquisa (peso 2).
Os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 5 (cinco) serão classificados e poderão ser
aceitos para ingressarem no programa conforme o número de vagas informado neste Edital.

ORIENTADORES – Mestrado(M), Doutorado e Doutorado Direto (D)
Alceu Afonso Jordao Junior

DO/ME

Ana de Lourdes Candolo Martinelli

DO/ME

Ana Maria Ferreira Roselino

DO/ME

Anderson Marliere Navarro

DO/ME

Andre Schmidt

DO/ME

Antonio Carlos dos Santos

DO/ME

Antonio Pazin Filho

DO/ME

Ayrton Custodio Moreira

DO/ME

Benedito Antonio Lopes da Fonseca

DO/ME

Cacilda da Silva Souza

DO/ME

Carla Barbosa Nonino

DO/ME

Carlos Roberto Bueno Júnior

DO/ME

Daniel Giansante Abud

DO/ME

Dimas Tadeu Covas

DO/ME

Eduardo Antonio Donadi

DO/ME

Eduardo Barbosa Coelho

DO/ME

Eduardo Ferriolli

DO/ME

Eduardo Magalhães Rego

DO/ME

Elcio dos Santos Oliveira Vianna

DO/ME

Elen Almeida Romão

ME

Fabíola Traina

DO/ME

Fernanda Maris Peria

DO/ME

Francisco Jose Albuquerque de Paula

DO/ME

Harley Francisco de Oliveira

DO/ME

Helio Vannucchi

DO/ME

Jorge Elias Júnior

DO/ME

Jose Abrao Cardeal da Costa

DO/ME

Jose Antonio Baddini Martinez

DO/ME

Jose Antonio Marin Neto

DO/ME

Julio Cesar Moriguti

DO/ME

Julio Sérgio Marchini

DO/ME

Lauro Wichert Ana

DO/ME

Lea Maria Zanini Maciel

DO/ME

Lourenco Gallo Junior

DO/ME

Luisa Karla de Paula Arruda

DO/ME

Luiz Ernesto de Almeida Troncon

DO/ME

Luiz Tadeu Moraes Figueiredo

DO/ME

Marcello Henrique Nogueira Barbosa

DO/ME

Marcio Dantas

DO/ME

Marco Andrey Cipriani Frade

DO/ME

Marco Antonio Zago

DO/ME

Marcos de Carvalho Borges

DO/ME

Marcus Vinícius Simões

DO/ME

Margaret de Castro

DO/ME

Maria Carolina de Oliveira Rodrigues

DO/ME

Maria Cristina Foss de Freitas

DO/ME

Minna Moreira Dias Romano

DO/ME

Nereida Kilza da Costa Lima

DO/ME

Paula Garcia Chiarello

DO/ME

Paulo Louzada Júnior

DO/ME

Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques

DO/ME

Ricardo Brandt de Oliveira

DO/ME

Roberto Martinez

DO/ME

Roberto Oliveira Dantas

DO/ME

Rosa Wanda Diez Garcia

DO/ME

Selma Freire de Carvalho da Cunha

DO/ME

Valdair Francisco Muglia

DO/ME

Valdes Roberto Bollela

DO/ME

Vivian Marques Miguel Suen

DO/ME

