
Abertura de inscrições para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Farmácia (Fisiopatologia e 
Toxicologia) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da Universidade de São Paulo (USP) para o 
segundo semestre de 2017 nos cursos de Mestrado, Doutorado Direto e Doutorado com título de Mestre. 
 
1. DA INSCRIÇÃO 
 
1.1 Período das inscrições: de 08 a 26 de maio de 2017 para os cursos de Mestrado e Doutorado Direto 
e 1o dia útil do mês de janeiro até o dia 27 de outubro 2017 para o curso de Doutorado (fluxo contínuo).  
 
1.2 Horário das inscrições: das 14h às 17h. 
 
1.3 Local das inscrições: Serviço de Pós-Graduação (SPG) da FCF/USP (Avenida Professor Lineu 
Prestes, 580, bloco 13 A, Conjunto das Químicas, Cidade Universitária, São Paulo, São Paulo, CEP 
05508-000). 
 
1.4 Inscrição pelo correio: a documentação deverá ser encaminhada para o local de inscrição. A ficha de 
inscrição poderá ser impressa a partir da página oficial da FCF/USP na internet 
(http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=501), ou solicitada por e-mail 
(pgfarma@usp.br), ou retirada por terceiros no local da inscrição. Para o caso de inscrição pelo correio, o 
interessado deverá anexar cheque cruzado nominal à Faculdade de Ciências Farmacêuticas, no valor da 
taxa de inscrição. No envelope, além do endereçamento, deverá constar a informação “INSCRIÇÃO NO 
PROCESSO SELETIVO – CPG/FCF/USP”. Será aceita apenas a inscrição recebida até às 17h do último 
dia de inscrição, desde que devidamente acompanhada de todos os documentos. O candidato deverá 
certificar-se do recebimento do material por intermédio do telefone (11) 3091-3141 ou do e-mail 
pgfarma@usp.br. 
 
1.5 Taxa: R$ 75,00 (recolhida no Serviço de Tesouraria da FCF/USP). 
A taxa de inscrição recolhida não será devolvida. A documentação entregue será destruída finda a 
validade do processo seletivo.  
 
1.6 Documentação para inscrição: As cópias dos documentos apresentados não precisam ser 
autenticadas. No entanto, poderá ser solicitada, a qualquer momento, a apresentação dos documentos 
originais para esclarecimentos de dúvidas quanto à autenticidade dos documentos. 
 
1.6.1 Curso de Mestrado 
 
Ficha de inscrição digitada e assinada (disponível no local de inscrição e na internet); 
Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da certidão de casamento; 
Cópia simples e legível da cédula de identidade ou passaporte válido; 
Cópia simples e legível do cartão de cadastro de pessoa física (CPF); 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF no link da Receita Federal - 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp; 
Cópia simples e legível do título de eleitor e do comprovante da última eleição; 
Cópia simples e legível do certificado militar; 
Fotografia padrão 3X4 recente; 
Cópia simples e legível do diploma de graduação ou do certificado de conclusão do curso de graduação, 
ou atestado de Conclusão do Curso Graduação, ou Diploma do Curso Superior de Graduação (cópia 
simples), ou atestado de matrícula no último semestre letivo do Curso de Graduação; 
Currículo Lattes (http://www.cnpq.br); 
Carta de aceite do potencial orientador em formulário próprio (disponível na página da FCF na internet ou 
no serviço de pós-graduação); 
Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, com anuência do potencial orientador credenciado no 
Programa (enviar também em pdf para o e-mail pgac@usp.br).  
Resultado de prova de proficiência ou comprovante de inscrição em uma das provas indicadas neste 
edital. 
 
1.6.2 Curso de Doutorado Direto 
 
Ficha de inscrição digitada e assinada (disponível no local de inscrição e na internet); 
Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da certidão de casamento; 



Cópia simples e legível da cédula de identidade ou passaporte válido; 
Cópia simples e legível do cartão de cadastro de pessoa física (CPF); 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF no link da Receita Federal - 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp; 
Cópia simples e legível do título de eleitor e do comprovante da última eleição; 
Cópia simples e legível do certificado militar; 
Fotografia padrão 3X4 recente; 
Cópia simples e legível do diploma de graduação ou do certificado de conclusão do curso de graduação, 
ou atestado de Conclusão do Curso Graduação, ou Diploma do Curso Superior de Graduação (cópia 
simples), ou atestado de matrícula no último semestre letivo do Curso de Graduação; 
Currículo Lattes (http://www.cnpq.br); 
Carta de aceite do potencial orientador em formulário próprio (disponível na página da FCF na internet ou 
no serviço de pós-graduação); 
Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, com anuência do potencial orientador credenciado no 
Programa (enviar também em pdf para o e-mail pgac@usp.br).  
Resultado de prova de proficiência ou comprovante de inscrição em uma das provas indicadas neste 
edital. 
 
1.6.3 Curso de Doutorado com título de Mestre 
 
Ficha de inscrição digitada e assinada (disponível no local de inscrição e na internet); 
Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da certidão de casamento; 
Cópia simples e legível da cédula de identidade ou passaporte válido; 
Cópia simples e legível do cartão de cadastro de pessoa física (CPF); 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF no link da Receita Federal - 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp; 
Cópia simples e legível do título de eleitor e do comprovante da última eleição; 
Cópia simples e legível do certificado militar; 
Fotografia padrão 3X4 recente; 
Cópia simples e legível do diploma de graduação ou do certificado de conclusão do curso de graduação 
Cópia simples e legível da ata de defesa do mestrado ou diploma do mestrado; 
Documento sobre a situação, junto à CAPES, do Programa de Pós-graduação em que foi obtido o título de 
Mestre; 
Currículo Lattes (http://www.cnpq.br); 
Carta de aceite do potencial orientador em formulário próprio (disponível na página da FCF na internet ou 
no serviço de pós-graduação); 
Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, com anuência do potencial orientador credenciado no 
Programa (enviar também em pdf para o e-mail pgac@usp.br).  
Resultado de prova de proficiência ou comprovante de inscrição em uma das provas indicadas neste 
edital. 
 
1.7 Validade do resultado do processo seletivo: 240 dias contados da data de inscrição. 
 
1.8 Orientadores credenciados: 
 
Profa. Dra. Ana Campa 
Profa. Dra. Ana Paula de Melo Loureiro 
Profa. Dra. Carla Taddei de Castro Neves 
Profa. Dra. Dulcineia Saes Parra Abdalla 
Prof. Dr. Eduardo Lani Volpe da Silveira 
Profa. Dra. Elizabeth Souza Nascimento 
Profa. Dra. Elvira Maria Guerra Shinohara 
Prof. Dra. Ernani Pinto Júnior 
Profa. Dra. Gisela de Aragão Umbuzeiro 
Prof. Dr. Helder Takashi Imoto Nakaya 
Profa. Dra. Irene da Silva Soares 
Prof. Dr. Joilson de Oliveira Martins 
Prof. Dr. Jorge Luiz Mello Sampaio 
Profa. Dra. Karen Spadari Ferreira 
Prof. Dr. Mario Hiroyuki Hirata 



Prof. Dr. Maurício Yonamine 
Prof. Dr. Nilton Erbet Lincopan Huenuman  
Profa. Dra. Primavera Borelli 
Prof. Dr. Raul Cavalcante Maranhão 
Prof. Dr. Ricardo Ambrósio Fock  
Profa. Dra. Rosario Dominguez Crespo Hirata 
Profa. Dra. Roxane Maria Fontes Piazza 
Profa. Dra. Sabrina Epiphanio 
Profa. Dra. Sandra Helena Poliselli Farsky 
Prof. Dr. Sandro Rogério de Almeida  
Profa. Dra. Silvya Stuchi Maria-Engler 
Profa. Dra. Tânia Marcourakis 
Prof. Dr. Valdemir Melechco Carvalho 
 
 
2. DAS PROVAS  
 
Data para a realização das provas específicas: período de 12 a 14 de junho de 2017: 
 
12/06/2017 – Prova escrita: 9h às 13h (para os Cursos de Mestrado e Doutorado Direto). 
13-14/06/2017 – Apresentação e defesa oral do projeto de pesquisa: 9h às 18h. 
 
Serão aceitas as provas de proficiência realizadas até a seguinte data: 
30/06/2017 – Proficiência em inglês (de acordo com local e horário especificados no item 2.6). 
 
Para o Doutorado, inscrito em fluxo contínuo, fora do período de inscrição, as provas serão realizadas até 
60 dias após a inscrição do candidato, em data marcada pela Comissão Coordenadora do Programa 
(CCP).  
As provas serão realizadas nas dependências da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 
São Paulo, situada á Av. Prof. Lineu Prestes 580, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo, SP. A 
convocação para as provas será feita via e-mail aos candidatos. 
 
2.1 Curso de Mestrado: 
 

a) Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, através de uma prova escrita (peso 4), de 
uma apresentação e defesa oral de seu projeto de pesquisa (peso 4) e do seu Curriculum vitae (peso 2); 
b) O aluno disporá de 10 a 20 minutos para a sua apresentação oral inicial e a banca terá de 30 a 60 
minutos para a arguição de cada candidato; 
c) A banca examinadora será constituída por 3 (três) membros indicados pela CCP. A nota final será 
obtida através da média aritmética entre as notas dadas pelos 3 (três) membros da banca examinadora;  
d) Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada etapa do 
processo; 
e) Proficiência em inglês, respeitadas as notas mínimas para o Curso de Mestrado: 

 
I. Cultura Inglesa de São Paulo (http://www.culturainglesasp.com.br) 
Exame aplicado pelas Unidades Butantã e Pinheiros – SP. Pontuação/conceito mínimo: 5,0 
II. Universidade de Cambridge (http://www.cambridgeesol.org): 
FCE - First Certificate in English. Pontuação/conceito mínimo: C 
CAE - Certificate in Advanced English. Pontuação/conceito mínimo: C 
CPE - Certificate of Proficiency in English. Pontuação/conceito mínimo: C 
III. IELTS - International English Language Testing System (http://www.britishcouncil.org/br) 
Pontuação/conceito mínimo: 5,5 
IV. TOEFL - Test of English as Foreign Language (http://www.toefl.org):  
PBT - Paper-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 450 
IBT - Internet-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 55 
CBT - Computer Based Test. Pontuação/conceito mínimo: 160 

 V. BULATS - Business Language Test (http://www.toefl.org). Pontuação/conceito mínimo: Nível 
Intermediário. 

 VI.  TEAP - Test of English for Academic Purposes, na área de Biológicas/Saúde, aplicado pela 
TESE Prime (http://www.teseprime.org). Pontuação/conceito mínimo: 50 (B1) 



 
f) As provas não serão públicas. 
 
 

2.2 Curso de Doutorado:  
 

a) Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, através da análise de mérito do projeto de 
pesquisa apresentado (peso 2), de uma apresentação e defesa oral de seu projeto de pesquisa (peso 4) e 
do seu Curriculum vitae (peso 4);  
b) O candidato disporá de 10 a 20 minutos para a sua apresentação oral inicial e a banca terá de 30 a 60 
minutos para a arguição de cada candidato; 
c) A banca examinadora será constituída por 3 (três) membros indicados pela CCP. A nota final será 
obtida através da média aritmética entre as notas dadas pelos 3 (três) membros da banca examinadora;  
d) Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada etapa do 
processo; 
e) Proficiência em inglês, respeitadas as notas mínimas para o Curso de Doutorado:  

 
I. Cultura Inglesa de São Paulo (http://www.culturainglesasp.com.br) 
Exame aplicado pelas Unidades Butantã e Pinheiros, SP, para candidatos ao Doutorado. 
Pontuação/conceito mínimo: 5,0 
II. Universidade de Cambridge (http://www.cambridgeesol.org): 
FCE - First Certificate in English. Pontuação/conceito mínimo: B  
CAE - Certificate in Advanced English. Pontuação/conceito mínimo: B  
CPE - Certificate of Proficiency in English. Pontuação/conceito mínimo: B  
III. IELTS - International English Language Testing System (http://www.britishcouncil.org/br) 
Pontuação/conceito mínimo: 6,0 
IV. TOEFL - Test of English as Foreign Language (http://www.toefl.org):  
PBT - Paper-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 500  
IBT - Internet-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 70 
CBT - Computer Based Test. Pontuação/conceito mínimo: 180 
V. BULATS Business Language Test (http://www.toefl.org). Pontuação/conceito mínimo: Nível 
Intermediário Superior.  
VI. WAP Plus - Writing and Listening for Academic Purposes, aplicado pela TESE Prime 
(http://www.teseprime.org). Pontuação/conceito mínimo: 50 (B1) 

 
f) As provas não serão públicas. 

 
2.3 Curso de Doutorado Direto:  

 
a) Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, através de uma prova escrita (peso 2); do 
mérito, apresentação e defesa oral de seu projeto de pesquisa (peso 4) e do seu Curriculum vitae (peso 
4); 
b) O candidato disporá de 10 a 20 minutos para a sua apresentação oral inicial. Cada membro da banca 
disporá de 30 a 60 minutos para a arguição de cada candidato; 
c) A apresentação e defesa oral do projeto de pesquisa serão realizadas na presença de uma Comissão 
Julgadora especificamente constituída para cada candidato. A Comissão Julgadora será indicada pela 
CCP e constituída por, no mínimo, 3 membros com titulação mínima de doutor, sendo no mínimo 1 dos 
membros titulares e seu respectivo suplente externos ao Programa. O futuro orientador não poderá fazer 
parte da banca;  
d) Na análise do Curriculum vitae serão priorizados candidatos com participação em projetos de 
pesquisa, bolsas de iniciação científica anteriores, apresentação de trabalhos em eventos científicos, 
premiações, artigos publicados em periódicos arbitrados e indexados em bases de dados internacionais; 
e) Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada etapa do 
processo; 
f) Proficiência em inglês, respeitadas as notas mínimas para o Curso de Doutorado Direto, nos termos 
do item 2.2, subitem e; 
g) As provas não serão públicas. 

 
2.4 Prova escrita, Programa e Bibliografia (para os cursos de Mestrado e Doutorado Direto): A 
prova escrita consiste da interpretação de um artigo científico publicado em periódicos arbitrados e 



indexados em bases de dados internacionais em uma das áreas de atuação do Programa: Bioinformática, 
Biologia Celular, Biologia Molecular, Bioquímica Clínica, Citologia Clínica, Hematologia Clínica, 
Imunologia Clínica, Microbiologia Clínica, Micologia Clínica, Parasitologia Clínica, Toxicologia e 
Métodos Analíticos aplicados às Análises Clínicas e Toxicológicas. Serão selecionados artigos científicos 
publicados em inglês, que deverão ser lidos e interpretados pelo candidato em português, inglês ou 
espanhol. Esta avaliação não substitui o certificado de proficiência em inglês. 
 
2.5 Proficiência em língua portuguesa: Aos alunos estrangeiros, além da proficiência em língua inglesa, 
é exigida também a proficiência em língua portuguesa, demonstrada por meio da aprovação no exame de 
qualificação. O aluno deverá demonstrar a proficiência em língua portuguesa em até 15 (quinze) meses no 
curso de Mestrado e 24 (vinte e quatro) meses nos cursos de Doutorado e Doutorado Direto, contados a 
partir da matrícula no respectivo curso. Ao aluno estrangeiro que demonstrar a proficiência em língua 
portuguesa no Mestrado, não será exigido o certificado para o Doutorado. 
2.6 Informações complementares 
 
2.6.1 No caso de opção pelo exame de proficiência em inglês aplicado pela Cultura Inglesa de São Paulo, 
filial Butantã, o candidato deverá seguir o seguinte calendário: 
 
Data do Exame Horários  Período de Inscrição  Local  Preço 
Individual              
30/06/2017 09:00 – 12:00  02/05/2017 – 16/06/2017         Filial Butantã          R$ 154,00 
24/11/2017 09:00 – 12:00  02/10/2017 – 10/11/2017         Filial Butantã          R$ 154,00 
 
2.6.2 As inscrições deverão ser realizadas diretamente na Cultura Inglesa, no seguinte endereço: Rua 
Desembargador Armando Fairbanks, 199, Butantã, São Paulo, SP. Informações quanto ao exame de 
inglês poderão ser obtidas pelo telefone: (11) 3816-7300; 
2.6.3 No caso de opção pelo exame da Cultura Inglesa de São Paulo, filial Pinheiros, o candidato deverá 
verificar as datas de inscrições e de provas, assim como os valores, diretamente com à filial Pinheiros. 
Neste caso, o resultado da prova deverá ser requerido pelo candidato junto à filial Pinheiros e apresentado 
para a Comissão de Seleção; 
2.6.4. A inscrição para os exames aplicados pela empresa TESE Prime, bem como a consulta à agenda de 
provas e localização de Centros Autorizados TESE Prime, deverão ser feitas pelo 
site http://www.teseprime.org. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 
contato@teseprime.org, ou pelos telefones: (16) 3967-6555/ 3967-8694 / 3235-5155 / 3235-4788; 
2.6.5 A validade dos comprovantes de proficiência em inglês será de, no máximo, 5 anos até a data da 
inscrição;  
2.6.6 Com exceção do exame de proficiência em inglês, o processo de aplicação e avaliação das provas e 
a divulgação dos resultados são de responsabilidade da Comissão de Seleção indicada pela CCP. 
 
 
3. INGRESSO PELO GRE 
 
Como alternativa à Prova de Ingresso, o candidato pode realizar o GRE Subject Test na área de Biology. 
O GRE é oferecido em várias localizações nacionais e internacionais. 
Para aceitação pelo GRE o aluno deverá ter aprovação no percentil 60 ou superior na área de Biologia. 
Para inscrição no programa, além de apresentar o resultado do teste, o aluno deverá apresentar projeto, 
juntamente com a carta de aceite do orientador, para ser aprovado pela CCP antes da matrícula.  
 
 
4. DOS RESULTADOS 
 
4.1 A divulgação dos resultados será através de e-mail aos candidatos. Para as provas de mestrado e 
doutorado direto, o resultado será divulgado a partir de 10 de julho de 2017. 
 
 
5. DA MATRÍCULA 
  
5.1 Períodos de matrícula com pré-matrícula em disciplinas: primeira quinzena de fevereiro e 
primeira quinzena de julho.  
  



5.2 Período de matrícula sem pré-matrícula em disciplinas: durante a validade do processo seletivo. 
  
5.3 Local da matrícula: Serviço de Pós-Graduação (SPG) da FCF/USP (Avenida Professor Lineu 
Prestes, 580, bloco 13 A, Conjunto das Químicas, Cidade Universitária, São Paulo, São Paulo, CEP 
05508-000). 
  
5.4 Documentação para matrícula: requerimento de primeira matrícula (disponível no local da 
matrícula e no link: http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=699), assinado 
pelo orientador e pelo candidato; cópia simples e  legível do diploma devidamente registrado, ou histórico 
escolar completo ou  certificado com a data de outorga do grau obtido em curso de Graduação 
oficialmente reconhecido (caso não tenha concluído no ato da inscrição); cópia simples e legível do 
certificado de conclusão de mestrado, de curso reconhecido pela CAPES (para matrícula no curso de 
Doutorado com título de Mestre) (caso não tenha concluído no ato da inscrição). No caso de candidatos 
estrangeiros, deverá ser apresentada documentação emitida pela Polícia Federal do Brasil regularizando a 
permanência no país na condição de aluno durante o período do curso de pós-graduação.  
  
5.5 Bolsa de estudo: o ingresso no Programa de Pós-Graduação não implica compromisso de concessão 
de bolsa de estudo. A concessão de bolsa se dará por iniciativa e responsabilidade do Programa de Pós-
Graduação, obedecendo à disponibilidade e os critérios determinados pelas agências de fomento e pela 
Comissão Gestora do Programa. 
  
5.6 Nova matrícula: aluno desligado da pós-graduação na USP sem conclusão terá a efetivação da sua 
matrícula condicionada a processo interno, na forma prevista no Regimento de Pós-Graduação. 
  
5.7 Aspectos éticos: os projetos que envolvam pessoas, animais ou organismos geneticamente 
modificados deverão ser objeto de análise e aprovação específica dos órgãos afeitos antes de serem 
iniciados. 
 
5.8 Observações: Não serão emitidos documentos relativos às etapas do processo seletivo. Os casos 
omissos relativos à inscrição deverão ser apresentados à Presidência da CPG/FCF/USP. Recursos aos 
resultados do processo seletivo deverão ser apresentados na forma do Regimento da Pós-Graduação da 
USP. (Artigo 113, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º). 
 
  
 


