
FORMULÁRIO SOBRE INFORMAÇÕES PARA EDITAL DE SELEÇÃO 
 

QUADRO I – INFORMAÇÕES DO PROGRAMA 
PROGRAMA/ÁREA: CLÍNICA MÉDICA 

COORDENADOR Prof. Dr. Benedito Antonio Lopes da Fonseca  
ENDEREÇO Bloco A – Anexo A – Sala no. 70-A da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto - Endereço Eletrônico:  ccp-cm@fmrp.usp.br  
TELEFONE/FAX: Fone:(16) 3602-3185 - Fax: (16) 3602-4547  

 
QUADRO II – PROCESSO DE SELEÇÃO 

 MESTRADO DOUTORADO 
Data de inscrição 18 a 28/11/2013 18 a 28/11/2013 
Data de seleção 04 a13/12/2013 04 a13/12/2013 
Horário para inscrição Das 14:00h às 16:00h 
 

QUADRO III - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
Mestrado: 

Para se inscrever, o candidato ou seu 
procurador legal deverá, no ato da inscrição, 
apresentar a seguinte documentação:  
•  Requerimento fornecido no ato da inscrição e 
disponível no endereço eletrônico da CPG: 
hhttp://prpg.usp.br/cpg-fmrp; - campo 
formulários.  
•  Declaração de um Professor credenciado no 
Programa constando o aceite do interessado 
como orientando e o local onde será 
desenvolvida a pesquisa;  
•  Fotocópia do Diploma de Graduação (frente e 
verso) ou Atestado de Conclusão (constando 
obrigatoriamente dia, mês e ano de conclusão); 
neste caso será obrigatória a comprovação do 
diploma do curso de graduação no prazo 
máximo de 01 (um) ano contados a partir da 
matricula na pós-graduação, não serão aceitos 
diplomados em curso de curta duração: 
licenciatura curta, Engenharia de Operação, etc.  
•  Fotocópia do Histórico Escolar da Graduação;  
•  Fotocópia do Certificado de Residência 
Médica constando que o programa preenche o 
mínimo requerido pela Comissão Nacional de 
Residência Médica ou comprovante de 
atividades desenvolvidas para julgamento e 
dispensa do certificado. Observação: O 
Programa de Pós-Graduação em Clínica 
Médica não aceita a concomitância de 
Residência Médica com a Pós-Graduação;  
•  01 foto 3x4 recente;  
•  Fotocópia da Certidão de Nascimento ou 
Casamento;  
•  Fotocópia da Cédula de Identidade (não 
serão aceitos Registros Profissionais nem o 
CNH);  
•  Fotocópia do Título de Eleitor e do 
comprovante de ter votado na última eleição ou 
ter se justificado nos termos da lei;  
•  Fotocópia do CIC / CPF ou R.N.E (Registro 
Nacional para estrangeiros) ou Protocolo do 
RNE (Obrigatório);  
•  Fotocópia do Documento Militar;  
•  No caso de inscrição por procuração, deverão 
ser acrescentados aos documentos acima, os 
documentos de mandato e o documento de 
identidade do procurador.  
•  Curriculum Vitae (de preferência no Modelo 
LATTES http://www.cnpq.br, SEM 
ENCADERNAÇÃO). Os comprovantes 

Doutorado: 
Para se inscrever, o candidato ou seu 
procurador legal deverá, no ato da inscrição, 
apresentar a seguinte documentação:  
•  Requerimento fornecido no ato da inscrição e 
disponível no endereço eletrônico da CPG: 
http://www.fmrp.usp.br/cpg ;  
•  Declaração de um Professor credenciado no 
Programa constando o aceite do interessado 
como orientando e o local onde será 
desenvolvida a pesquisa;  
•  Fotocópia do Diploma de Graduação (frente e 
verso) ou Atestado de Conclusão (constando 
obrigatoriamente dia, mês e ano de conclusão); 
neste caso será obrigatória a comprovação do 
diploma do curso de graduação no prazo 
máximo de 01 (um) ano contados a partir da 
matricula na pós-graduação, não serão aceitos 
diplomados em curso de curta duração: 
licenciatura curta, Engenharia de Operação, etc.  
•  Fotocópia do Histórico Escolar da Graduação;  
•  Fotocópia do Certificado de Residência 
Médica constando que o programa preenche o 
mínimo requerido pela Comissão Nacional de 
Residência Médica ou comprovante de 
atividades desenvolvidas para julgamento e 
dispensa do certificado. Observação: O 
Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica 
não aceita a concomitância de Residência 
Médica com a Pós-Graduação;  
•  Diploma e Histórico Escolar do Mestrado, no 
caso de inscrição ao Doutorado;  
•  01 cópia da Dissertação de Mestrado (será 
devolvida para o candidato após o processo 
seletivo) – não serão aceitos Títulos de Mestre 
obtidos no Brasil, que não tenham validade 
nacional, ou seja, somente serão aceitos 
aqueles que forem emitidos por Programas de 
Pós-Graduação reconhecidos ou recomendados 
pela CAPES com avaliação igual ou superior a 
3. Apresentar comprovante que o curso é 
reconhecido ou recomendado pela CAPES;  
•  01 foto 3x4 recente;  
•  Fotocópia da Certidão de Nascimento ou 
Casamento;  
•  Fotocópia da Cédula de Identidade (não serão 
aceitos Registros Profissionais nem o CNH);  
•  Fotocópia do Título de Eleitor e do 
comprovante de ter votado na última eleição ou 
ter se justificado nos termos da lei;  
•  Fotocópia do CIC / CPF ou R.N.E (Registro 
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DEVERÃO ser entregues separadamente, em 
uma pasta, na ordem em que são mencionados 
no C. Vitae (devem ser fotocopias que serão 
devolvidas após a entrevista);  
•  Recibo de recolhimento de taxa de inscrição 
no valor de R$ 150,00 (Tesouraria da FMRP, 
das 13h30min às 17h00min) A guia será 
fornecida pela secretaria do Programa somente 
após a conferência dos documentos;  
•  O projeto de Pesquisa deve ser apresentado 
de maneira clara e resumido, ocupando no 
máximo 10 páginas digitadas em espaço duplo 
(2.0); fonte Arial 12; (folha tamanho A4; 
margens: Superior e Inferior = 2,5 cm; Esquerda 
e Direita 3,0) incluindo bibliografia (pode ser 
espaço 1.0). (Este projeto é o que deverá ser 
seguido durante o curso).  
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 sua execução;  
- A responsabilidade pelo projeto é do 
orientador, mas o candidato deve estar 
preparado para discuti-lo.  
•  Certificado de Residência Médica (somente 
para opções que exijam residência médica 
prévia no mínimo de 02 anos, ou, comprovante 
de atividades desenvolvidas para julgamento e 
dispensa do certificado);  
•  Comprovante de Proficiência em Inglês 
(conforme exames TEAP, TOEFL, ALLUMINI, 
IELTS e CAMBRIDGE, considerando 
aproveitamento igual ou superior a 70% da nota 
máxima). Serão aceitos os comprovantes dos 
títulos realizados nos últimos 5 anos (2009 a 
2013), com exceção do TEAP cuja validade é  
de 2  anos (2012 a 2013). 
•  Comprovante de Proficiência em Português 
para estrangeiros (conforme exame CELPE-
BRAS, considerando aproveitamento igual ou 
superior a 70% da nota máxima).  
ATENÇÃO: A documentação deve estar 
acompanhada dos originais para conferência 
(documentos pessoais e comprovantes de 
escolaridade).  
• Não serão aceitas inscrições com 

documentação incompleta. 

Nacional para estrangeiros) ou Protocolo do 
RNE (Obrigatório);  
•  Fotocópia do Documento Militar;  
•  No caso de inscrição por procuração, deverão 
ser acrescentados aos documentos acima, os 
documentos de mandato e o documento de 
identidade do procurador.  
•  Curriculum Vitae (de preferência no Modelo 
LATTES http://www.cnpq.br, SEM 
ENCADERNAÇÃO). Os comprovantes 
DEVERÃO ser entregues separadamente, em 
uma pasta, na ordem em que são mencionados 
no C. Vitae (devem ser fotocopias que serão 
devolvidas após a entrevista);  
•  Recibo de recolhimento de taxa de inscrição 
no valor de R$ 50,00 (Tesouraria da FMRP, das 
13h30min às 17h00min) A guia será fornecida 
pela secretaria do Programa somente após a 
conferência dos documentos;  
•  O projeto de Pesquisa deve ser apresentado 
de maneira clara e resumido, ocupando no 
máximo 10 páginas digitadas em espaço duplo 
(2.0); fonte Arial 12; (folha tamanho A4; 
margens: Superior e Inferior = 2,5 cm; Esquerda 
e Direita 3,0) incluindo bibliografia (pode ser 
espaço 1.0). (Este projeto é o que deverá ser 
seguido durante o curso).  
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 sua execução;  
- A responsabilidade pelo projeto é do 
orientador, mas o candidato deve estar 
preparado para discuti-lo.  
•  Certificado de Residência Médica (somente 
para opções que exijam residência médica 
prévia no mínimo de 02 anos, ou, comprovante 
de atividades desenvolvidas para julgamento e 
dispensa do certificado);  
•  Comprovante de Proficiência em Inglês 
(conforme exames TEAP, TOEFL, ALLUMINI, 
IELTS e CAMBRIDGE, considerando 
aproveitamento igual ou superior a 80% da nota 
máxima). Serão aceitos os comprovantes dos 
títulos realizados nos últimos 5 anos (2009 a 
2013), com exceção do TEAP cuja validade é  
de 2  anos (2012 a 2013). 
•  Comprovante de Proficiência em Português 
para estrangeiros (conforme exame CELPE-
BRAS, considerando aproveitamento igual ou 
superior a 70% da nota máxima).  
ATENÇÃO: A documentação deve estar 
acompanhada dos originais para conferência 
(documentos pessoais e comprovantes de 
escolaridade).  
• Não serão aceitas inscrições com 

documentação incompleta. 
 

QUADRO IV - VAGAS: 

CURSO OPÇÕES* NÚMERO DE 
VAGAS 

MESTRADO Clínica Médica: Investigação Clínica 
e/ou Investigação Biomédica 

30 

DOUTORADO Clínica Médica: Investigação Clínica 
e/ou Investigação Biomédica 

50 

http://www.cnpq.br/


* Somente para os programas que tem opções diferentes. 
 
 

QUADRO V - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
MESTRADO  

Prova escrita Aspectos Básicos de Clínica Médica, visando avaliar o grau de 
conhecimento básico necessário para acompanhar o Programa 
bem como a capacidade de síntese e expressão do candidato.  
Nota de 0 a 10. Nota mínima 5 (cinco) em cada prova. A prova 
escrita será eliminatória. Observação: Não há revisão da 
prova escrita. 

Entrevista, Análise de Currículo e 
análise do projeto de pesquisa. 

Banca composta pelos docentes membros da Comissão 
Coordenadora do Programa. Serão valorizadas as atividades 
de pesquisa, iniciação científica e publicações do candidato. 
Adicionalmente o candidato deverá em 5 minutos fazer um 
resumo oral de seu projeto abordando principalmente seus 
objetivos e metodologia utilizada. Será atribuída nota de 0 a 10 
– Peso: 5, sendo obrigatória a Nota mínima 5.  

Nota final Média ponderada dos itens acima, com nota final mínima de 5.  
  

MESTRADO   
Programa da Prova Escrita: A Prova Escrita constará de duas partes: Na 1ª. Parte, será 
distribuído um texto, em inglês, comum para todos os candidatos das diferentes opções, e cada 
candidato terá um tempo máximo de 01h30min para ler o texto e responder as questões sobre o 
assunto do texto, quando então a prova será recolhida. Na 2ª. Parte, para cada opção (Médica, 
Biomédica, Educação em Saúde e Exatas) será distribuído um texto específico de cada área, 
contendo questões que deverão ser respondidas também em 01h30min. A prova terá duração 
máxima de 03 horas.  
 
 

QUADRO V - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
DOUTORADO 

Prova escrita Aspectos Básicos de Clínica Médica, visando avaliar o grau de 
conhecimento básico necessário para acompanhar o Programa 
bem como a capacidade de síntese e expressão do candidato.  
Nota de 0 a 10. Nota mínima 5 (cinco) em cada prova. A prova 
escrita será eliminatória. Observação: Não há revisão da 
prova escrita. 

Entrevista,  Análise de Currículo e 
análise do projeto de pesquisa 

Banca composta pelos docentes membros da Comissão 
Coordenadora do Programa. Serão valorizadas as atividades 
de pesquisa, iniciação científica e publicações do candidato. 
Adicionalmente o candidato deverá em 5 minutos fazer um 
resumo oral de seu projeto abordando principalmente seus 
objetivos e metodologia utilizada. Será atribuída nota de 0 a 10 
– Peso: 5, sendo obrigatória a Nota mínima 5.  

Nota final Média ponderada dos itens acima, com nota final mínima de 5.  
  

DOUTORADO   
Programa da Prova Escrita: A Prova Escrita constará de duas partes: Na 1ª. Parte, será 
distribuído um texto, em inglês, comum para todos os candidatos das diferentes opções, e cada 
candidato terá um tempo máximo de 01h30min para ler o texto e responder as questões sobre o 
assunto do texto, quando então a prova será recolhida. Na 2ª. Parte, para cada opção (Médica, 
Biomédica, Educação em Saúde e Exatas) será distribuído um texto específico de cada área, 
contendo questões que deverão ser respondidas também em 01h30min. A prova terá duração 
máxima de 03 horas.  
 
Observações: A ausência do candidato em qualquer fase da seleção determinará sua eliminação 
do processo seletivo.  

- O candidato deverá comparecer ao local da prova com no mínimo 20 minutos de antecedência 
 para checagem e assinatura da lista de presença;  
- Não será permitida a entrada na sala após o horário de início da prova;  
- Só será permitida a saída definitiva da sala depois de transcorridos 60% tempo previsto da prova 
 contados a partir do horário de início da prova;  
- Somente será permitida a saída de um candidato de cada vez para ir ao banheiro e somente 
 depois de transcorridos 60 minutos de prova e com o acompanhamento de um fiscal da sala;  
- A prova deverá ser respondida a tinta azul ou preta em sua totalidade;  

 - Em hipótese alguma será corrigida a prova respondida a lápis;  
 - Em hipótese alguma o rascunho será considerado na correção da prova;  
 - Em hipótese alguma será permitida consulta a nenhum material didático nas provas. 

 



 
  
  



QUADRO VI – ORIENTADORES  
MESTRADO (M) DOUTORADO (M/D)  

A listagem dos orientadores estará disponível no site http://rcm.fmrp.usp.br/  

As informações sobre os horários e os locais das etapas do processo seletivo deverão ser 
consultadas na Secretaria do Programa ou no site: http://rcm.fmrp.usp.br/  

O presente formulário está à disposição no endereço www.fmrp.usp.br/cpg para cópia 
(“download”).  

http://rcm.fmrp.usp.br/
http://www.fmrp.usp.br/cpg
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