EDITAL
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Dermatologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP) faz saber que abrirá inscrições para seleção dos candidatos a 20 (vinte) vagas
nos cursos de Mestrado/Doutorado, no Programa de Pós-Graduação em DERMATOLOGIA.
I. DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas no Departamento de Dermatologia - Programa de Pós-Graduação em
Dermatologia, sito a Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 3º andar - sala 3068 - Prédio do Instituto Central do
Hospital das Clínicas da FMUSP, no período de 15 de janeiro a 14 de dezembro de 2018, das 09h00 às 11h30
e da 13h30 as 15h30.
II. DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Formulário de cadastramento de alunos de pós-graduação (obtido em www.fm.usp.br – pós-graduação – senso
estrito – inscrições);
2. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
3. Cópia legível do RG;
4. Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso com registro do MEC);
5. 1 fotos recente 3X4;
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
(http://portal.mec.gov.br/sesu), até 18 meses do ingresso no curso de Mestrado e 24 meses para os cursos de
Doutorado e Doutorado Direto, considerados a data de início do curso
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. Apresentação de Currículum Vitae e plano de pesquisa aprovado ou submetido pela CAPPesq;
8. Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
III - DA SELEÇÃO
Requisitos para o Mestrado
a) Julgamento do plano de pesquisa a ser apresentado, aprovado pela CAPPesq/HU/CEP (a aprovação deverá ser
encaminhada junto com a documentação de matrícula) (peso 6);
b) Análise do currículo, no formato Curriculum-Lattes, (peso 4);
c) Entrevista, não eliminatória ou classificatória, com pelo menos um dos membros da CCP, para a identificação da
linha de pesquisa mais adequada e prováveis orientadores;
d) A nota mínima para aprovação no programa será de sete (7,0);
Requisitos para o Doutorado com Mestrado
a) publicação ou aceitação do trabalho de dissertação em periódico de circulação internacional, indexado no
PubMed ou com indexação superior;
b) desempenho em prova escrita de conhecimento específico na área de estudo proposto no plano de pesquisa,
sendo esta prova eliminatória e com nota mínima de aprovação de 7,0 (sete) - peso 2;
c) avaliação da proposta de pesquisa, incluindo arguição sobre a mesma – peso 6;
d) análise do Curriculum Lattes – peso 2;
e) a nota mínima de aprovação será 7,0 (sete)

Requisitos para o Doutorado Direto
a) desempenho em prova escrita de conhecimento específico na área de estudo proposto no plano de pesquisa,
sendo esta prova eliminatória e com nota mínima de aprovação de 7,0 (sete) - peso 2;
b) avaliação da proposta de pesquisa, incluindo arguição oral sobra a mesma – peso 4;
c) análise do Curriculum Lattes, que deve justificar a solicitação do candidato para o doutorado direto- peso 4.
Serão exigidos como itens pertinentes à solicitação a publicação prévia de manuscritos em periódicos científicos
de circulação internacional, indexados no PubMed ou com indexação superior e/ou a apresentação de trabalhos
em congressos e/ou a realização de iniciação científica, e experiência prévia em área acadêmica de instituição de
ensino superior.
d) a nota mínima de aprovação será 7,0 (sete)

IV. DA MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser realizada no mesmo local da inscrição.
• O cumprimento do Artigo 53 do Regimento de Pós-Graduação da USP é obrigatório no ato da matricula.

Aprovado pela CPG em, 23/11/2017.

