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ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE MENTAL. 

 

A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a abertura de 
inscrições para os cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental para 
ingresso no 1º. semestre de 2021. 
 

 INSCRIÇÃO: MESTRADO e DOUTORADO: 09 a 13 de novembro de 2020  por e-mail : pg-
saudemental@fmrp.usp.br 

SELEÇÃO: MESTRADO e DOUTORADO: de 23 a 27 de novembro de 2020 

 

Número de vagas: 8 vagas para Mestrado e 2 vagas para Doutorado. 

 

Informações do Programa de Pós-Graduação em SAÚDE MENTAL 

 

COORDENADORA: Prof. Dr. Flávia de Lima Osório  
ENDEREÇO: Prédio da Saúde Mental – Rua Tenente Catão Roxo, 2650 – Ribeirão Preto – CEP 14049-900.  
Endereço Eletrônico: http://pgsm.fmrp.usp.br/- E-mail: pg-saudemental@fmrp.usp.br 
TELEFONE: (16) 3315-4607. 

 

1-Informações Gerais para inscrições e matrículas: 

 
 A inscrição poderá ser efetuada presencialmente ou por procurador mediante apresentação de 
procuração acompanhada de RG do candidato (ou com firma reconhecida em cartório) e do RG do procurador 
(as assinaturas deverão conferir com as constantes nos documentos de identidade). 
 

 O candidato deverá entrar em contato previamente às inscrições com a(o) secretária(o) do Programa. 

 
 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta e inscrições fora do período determinado 
pelo Programa de Saúde Mental. 

 

 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. 

 O candidato que for selecionado, por ocasião da matrícula, deverá apresentar a cópia dos documentos 
solicitados na inscrição, juntamente com a via original para conferência e autenticação pela secretaria do 
Programa de Saúde Mental. 
 

 Os documentos para inscrição deverão ser entregues em 01 via. 

 

 É vedada a matrícula simultânea em mais de um curso de Mestrado ou Doutorado na Universidade 

de São Paulo 

 

2- Documentos Gerais exigidos para Inscrição e Matrícula: 

 As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Programa de Saúde Mental. Para se inscrever, o 
candidato ou seu procurador legal deverá apresentar a seguinte documentação: 
 2.1- Formulário de Inscrição e Matrícula Inicial disponível no endereço eletrônico 

http://cpg.fmrp.usp.br/informacoes/formularios 
 2.2- Cópia do diploma de Graduação devidamente registrado (frente e verso) ou cópia do Atestado de 
Conclusão constando obrigatoriamente data da colação de grau obtido em curso de Graduação oficialmente 
reconhecido. 
  No caso de entrega de certificado 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. 
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 2.3- Cópia do Histórico Escolar da Graduação contendo data de colação de grau (finalizado);  
 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. 
 2.5- 01 foto 3x4 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 ( ou documento equivalente para estrangeiros);  
 2.9- Cópia do Documento Militar ( ou documento equivalente para estrangeiros);  
 2.10- Cópia do CPF (ou documento equivalente para estrangeiros);  
 2.11- Proficiência em Inglês: Os candidatos, tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado deverão 
comprovar Proficiência em Língua Inglesa na inscrição ao processo seletivo de ingresso, que poderá ser 
demonstrada com a apresentação de uma cópia do Certificado de proficiência em inglês. Serão aceitos os 
exames TEAP, TOEFL, ALLUMINI, IELTS, CAMBRIDGE ou Michigan, considerando aproveitamento igual 
ou superior a 60% da nota máxima para o Mestrado e   70% para Doutorado, realizados até 5 (cinco) anos antes 
da data de inscrição do candidato no processo seletivo do Programa. 
Outros exames equivalentes poderão ser analisados pela CCP mediante solicitação do candidato; 
 2.12-  Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze 
reais), a ser pago por meio de boleto bancário, pagável até 7 (sete) dias após a emissão do boleto, disponível 
no endereço eletrônico http://boletos.fmrp.usp.br. Não haverá devolução da taxa de inscrição em 
hipótese alguma. 
 
 3- Documentos Específicos do Programa, exigidos para Inscrição: 

 3.1 – Projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante a pós-graduação, com a aprovação do comitê de 
ética em pesquisa. Caso no momento da seleção, o projeto ainda se encontre em tramitação no comitê de ética 
em pesquisa, o prazo limite para depósito na secretaria do programa da aprovação por comitê de ética é cento 
e oitenta (180) dias a contar da data da matrícula como aluno regular. O Projeto de Pesquisa 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. 

 
 3.2 - Curriculum Vitae (o modelo encontra-se disponível na home page do programa 
www.fmrp.usp.br/pgsm link ingresso). Os comprovantes deverão ser entregues separadamente; 
 

 4- Documentos para Matrícula (além dos documentos apresentados para a inscrição): 

 4.1- Cópia do documento de identidade válido e de visto temporário ou permanente que autorize a 

estudar no Brasil. Exemplos dos referidos documentos: Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou 

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 de 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. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

O processo de revisão de prova poderá ser solicitado, pelo candidato no prazo máximo de 10 dias úteis 

a partir da data de divulgação das notas, mediante requerimento ao Coordenador do Programa. 

Mestrado: 
 
 Para a seleção dos alunos de Mestrado serão considerados os seguintes critérios: 
 
 1ª. fase: Prova Escrita de caráter eliminatório, com ênfase em formulação do problema e das 
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hipóteses; revisão bibliográfica; delineamento do estudo; aspectos éticos; variáveis estudadas; instrumentos e 
medidas; procedimento de coleta de dados; análise e tratamento dos dados nas áreas de Psiquiatria, 
Neurociências e Saúde Mental. Terá foco na interpretação e delineamento de projetos de pesquisa. Nota igual 
ou superior a 5 (cinco). 
 
 2ª. Fase: Apresentação do projeto de pesquisa escrito com arguição; Análise do Curriculum 
Vitae com arguição.  
  
 Nota final: Média aritmética dos itens acima, sendo que serão considerados aprovados somente os 
alunos que obtiverem média igual ou maior que 5,0. 
 OBS: Os alunos que obtiverem nota final igual ou superior a 5 (cinco) serão classificados e 
selecionados e poderão ser aceitos para ingressarem no programa, mediante disponibilidade de orientador e 
conforme o número de vagas informado neste Edital do Processo Seletivo. 
 
Doutorado: 

 Para a seleção dos alunos de Doutorado serão considerados os seguintes critérios: 
 1ª. fase: Prova Escrita de caráter eliminatório, com ênfase em Métodos de investigação científica 
utilizados em Psiquiatria, Neurociências e Saúde Mental. Terá como foco a Aplicabilidade e limitações de 
métodos de investigação em Psiquiatria, Neurociências e Saúde Mental. Nota igual ou superior a 5 (cinco). 
 
 2ª. Fase: Apresentação do projeto de pesquisa escrito com arguição; Análise do Curriculum 
Vitae com arguição.  
Nota final: Média aritmética dos itens acima, sendo que serão considerados aprovados somente os alunos que 
obtiverem média igual ou maior que 5,0. 
 OBS: Os alunos que obtiverem nota final igual ou superior a 5 (cinco) serão classificados e 
selecionados e poderão ser aceitos para ingressarem no programa, mediante disponibilidade de orientador e 
conforme o número de vagas informado neste Edital do Processo Seletivo. 
 

6. PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 
 MESTRADO: Programa da Prova Escrita: Delineamento de projetos de pesquisa e de artigos 
científicos nas áreas de Psiquiatria, Neurociências e Saúde Mental; Interpretação de artigos científicos nas 
áreas de Psiquiatria, Neurociências e Saúde Mental, com ênfase em: formulação do problema e das hipóteses; 
revisão bibliográfica; delineamento do estudo; aspectos éticos; variáveis estudadas; instrumentos e medidas; 
procedimento de coleta de dados; análise e tratamento dos dados. 
 Textos sugeridos: 1) Geenhalgh T. Como ler artigos científicos: fundamentos da medicina baseada 
em evidências. 4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013; 2) Rigo Arnavat, A. Como elaborar e apresentar teses e 
trabalhos de pesquisa. Porto Alegre: Artmed, 2006; 3) Bell, J. Projeto de pesquisa - Guia para pesquisadores 
iniciantes em educação, saúde e ciências sociais. 4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008; 4) Hulley SB et al. 
Delineando a pesquisa clínica. 4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 DOUTORADO: Programa da Prova Escrita: Delineamento de projetos de pesquisa e de artigos 
científicos nas áreas de Psiquiatria, Neurociências e Saúde Mental. Métodos de investigação científica 
utilizados em Psiquiatria, Neurociências e Saúde Mental, com ênfase em: formulação do problema e das 
hipóteses; revisão bibliográfica; delineamento do estudo; aspectos éticos; variáveis estudadas; instrumentos e 
medidas; procedimento de coleta de dados; análise e tratamento dos dados. Aplicabilidade e limitações de 
métodos de investigação em Psiquiatria, Neurociências e Saúde Mental. 
 Textos sugeridos: 1) Geenhalgh T. Como ler artigos científicos: fundamentos da medicina baseada 
em evidências. 4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013; 2) Rigo Arnavat, A. Como elaborar e apresentar teses e 
trabalhos de pesquisa. Porto Alegre: Artmed, 2006; 3) Bell, J. Projeto de pesquisa - Guia para pesquisadores 
iniciantes em educação, saúde e ciências sociais. 4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008; 4) Hulley SB et al. 
Delineando a pesquisa clínica. 4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

 

7. ORIENTADORES - Mestrado (M); Doutorado (D) 
Antonio Waldo Zuardi 
Claudia Maria Gaspardo 
Erikson Felipe Furtado 
Flávia de Lima Osório 
Francisco Silveira Guimarães 
Jaime Eduardo Cecilio Hallak 
João Paulo Machado de Sousa 
José Alexandre de Souza Crippa 
Marcos Hortes Nisihara Chagas 
Maria Beatriz Martins Linhares 
Mário Francisco Pereira Juruena 
Rafael Guimarães dos Santos 
Sonia Regina Loureiro  


