EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS – PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL -2020
A Comissão Coordenadora de Programa em Medicina Tropical do IMT faz saber que abrirá inscrições para seleção
de candidatos a 50 (cinquenta) vagas para Mestrado/Doutorado, conforme abaixo discriminado:
I. As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente, nos dias úteis, de 27/01/2020 a 30/11/2020, das 08h00 às
15h00, no Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, no Instituto de Medicina Tropical de
São Paulo/USP, Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 470 – prédio I – sala 13 - Cerqueira César - CEP: 05403-000
– São Paulo.
II. No ato da inscrição, tanto os candidatos ao mestrado quanto os de doutorado (ou doutorado direto) deverão
apresentar os seguintes documentos: http://www.imt.usp.br/ensino/pos-graduacao
1. Formulário de inscrição (disponível no site);
2. Carta de aceitação de orientador credenciado no Programa, atestando experiência do candidato para a
pesquisa, (lista de orientadores no site);
3. Projeto de Pesquisa impresso e envio em pdf por e-mail: cposgimt@usp.br ;
4. Comprovante de aprovação do Projeto em Comitê de Ética em Pesquisa, CEUA e ou outro Comitê pertinente;
5. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 214,00 (duzentos e catorze reais), será feito através de
boleto bancário que será enviado ao candidato por e-mail, após a inscrição do candidato na secretaria do
programa.
6. 1 foto (3x4) recente;
7. Cópia legível do (original para conferência)
 Diploma de Graduação, com a data da colação de grau;
 Histórico Escolar de Graduação, constando data da colação de grau;
 Cédula de identidade (RG) - em nenhuma hipótese serão aceitos Carteiras de Órgãos ou de Conselhos de
Classe;
 Cadastro de Pessoa Física-CPF;
 RNE ou RNM (para os estrangeiros) ou protocolo do RNE/RNM em validade.
8. Currículo Lattes;
9. Comprovação de proficiência em inglês;
10.

Específico para Candidatos ao Doutorado

 Cópia do Histórico Escolar do Mestrado;
 Diploma ou Certificado de conclusão do curso de Mestrado;

 OBS.: Os candidatos aos cursos de Doutorado, que tenham realizado curso de Mestrado fora da USP, deverão
providenciar a comprovação de equivalência de título de Mestre.
11.

Específico para candidatos ao Doutorado Direto


Experiência anterior na realização de projetos de pesquisa;



A autoria ou coautoria em artigo científico publicado em revista indexada constitui critério obrigatório
para candidatos ao doutorado direto. Desta forma, o candidato deve apresentar comprovante de
publicação de pesquisa anterior em revista indexada e com fator de impacto igual ou superior à mediana
dos fatores de impacto das revistas da área de conhecimento em que está inserido o Programa de PósGraduação.

12.
A avaliação da proficiência em inglês será realizada por prova específica para este fim realizada pelas
seguintes entidades: Associação Cultura Inglesa; Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas/USP; União Cultural Brasil Estados Unidos. Serão considerados aprovados na prova de
proficiência os candidatos que atingirem nota final igual ou superior a cinco para o curso de mestrado, e seis
para o doutorado após mestrado ou doutorado direto (aproveitamento de 50% e 60%, respectivamente). A
validade do exame de proficiência será de 05 (cinco) anos.
13.
NÃO SERÃO ACEITAS EM NENHUMA HIPÓTESE INSCRIÇÕES COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA e
ILEGÍVEL
14.

DO EXAME DE CAPACIDADE

 Todas as avaliações ocorrerão no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar,
nº 470, CEP 05403-000 - Cerqueira César – SP.
 O Exame de Capacidade será realizado após o aluno comprovar aprovação do projeto de pesquisa em
Comitê de Ética reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), CEUA e ou outro
Comitê pertinente.
 Os candidatos serão avaliados pela documentação apresentada e pelo desempenho na apresentação do projeto
de pesquisa. A apresentação do projeto de pesquisa terá duração máxima de 20 minutos, seguida de arguição
feita pela banca examinadora, composta por pelo menos dois membros da CCP/CPG, não envolvidos direta ou
indiretamente na pesquisa. A avaliação será feita conforme itens constantes no Formulário de Avaliação e
respectivas pontuações, conforme abaixo:
Análise do curriculum lattes:
Histórico escolar - valor máximo 10 pontos
Iniciação científica – valor máximo de 10 pontos
- 03 pontos por semestre de Iniciação Científica sem bolsa;
- 07 pontos por semestre de Iniciação Científica com bolsa de agência de fomento à pesquisa;

Cursos: aprimoramento, especialização e mestrado profissional:
- 20 pontos por conclusão de programas de aprimoramento profissional, especialização ou mestrado
profissional, com mais de 360 horas de duração, promovido por instituições reconhecidas pelo MEC.
Atividade científica e publicações (máximo de 20 pontos):
- 03 pontos por apresentação de pôster como primeiro autor em congresso de abrangência nacional ou
internacional;
- 05 pontos por apresentação oral como primeiro autor em congresso de abrangência nacional ou
internacional;
- 03 pontos, multiplicados pelo fator de impacto (ISI) da revista, pela coautoria de artigo científico;
- 05 pontos, multiplicados pelo fator de impacto (ISI) da revista, pela autoria de artigo científico;
A autoria ou coautoria em artigo científico publicado em revista indexada constitui critério obrigatório para
candidatos ao doutorado direto.
Apresentação do projeto de pesquisa e arguição: máximo de 30 pontos, com pontuação mínima exigida
pelo programa de 20 pontos.
A nota final será obtida através da média aritmética entre as notas dadas pelos membros da banca examinadora
na documentação apresentada e na apresentação e arguição do projeto de pesquisa. Serão aprovados os
candidatos que obtiverem nota igual ou superior à estabelecida pela CCP/CPG para cada curso:
Critérios para o Mestrado: O candidato poderá ser selecionado para o ingresso no Mestrado se obtiver a
pontuação mínima de 40 pontos.
Critérios para o Doutorado: O candidato poderá ser selecionado para o ingresso no Doutorado se obtiver a
pontuação mínima de 60 pontos
Critérios para o Doutorado Direto: O candidato poderá ser selecionado para o ingresso no Doutorado Direto
se obtiver a pontuação mínima de 70 pontos.
Informações adicionais:
Secretaria do Programa:
cposgimt@usp.br – Telefone 3061-7006
Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470 – prédio 1 – sala 13 – térreo
Cerqueira César – SP – 05403-000 - SP

