UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE APOIO AOS PÓS-GRADUANDOS
Comunicado
Edital- SPG/FMRP-USP-NE/13/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE MESTRADO, DOUTORADO E
DOUTORADO DIRETO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA
(NEUROLOGIA)
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a abertura de
inscrições para os cursos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto do Programa de Pós-Graduação
em Medicina (Neurologia) para ingresso no 2º. semestre de 2019.
INSCRIÇÃO: Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto: de 06 a 10 de maio de 2019.
Local: Por meio eletrônico, conforme orientações abaixo.

SELEÇÃO: Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto: 20 de maio de 2019.
Número de Vagas: 07 (sete) vagas para Mestrado (Áreas: Neurologia /Neurociências)
vagas para Doutorado e/ou Doutorado Direto (Áreas: Neurologia/Neurociências)

07 (sete)

Informações do Programa de Pós-Graduação em Medicina (Neurologia)
COORDENADOR: Prof. Dr. Wilson Marques Júnior
ENDEREÇO: Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento – Secretaria de PósGraduação – Sala 434 – 4º andar do HCFMRP/USP - Monte Alegre – Ribeirão Preto – CEP 14048900
Endereço Eletrônico: http://pgneuro.fmrp.usp.br - E-mail: ppg.fmrpncc@usp.br
TELEFONE: (16) 3602-2839
1-Informações Gerais para inscrições e matrículas:
A inscrição será realizada por meio eletrônico, com o envio dos documentos descritos no item 2 deste
Edital, em formato pdf, compactados em pasta única, ao e-mail ppg.fmrpncc@usp.br com o assunto:
“Inscrição PG Neurologia FMRP - 2º sem/2019
O candidato deverá entrar em contato previamente às inscrições, com um orientador do Programa de
Pós-Graduação em Medicina (Neurologia), para definir seu projeto de pesquisa, necessário para a
seleção.
Não serão aceitas inscrições de candidatos que apresentem documentação incompleta ou fora do
período determinado pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina (Neurologia).
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 uma cópia dos
documentos solicitados na inscrição, juntamente com a via original para conferência e autenticação
pela secretaria do Programa de Pós-Graduação em Medicina (Neurologia).
É vedada a matrícula simultânea em mais de um curso de Mestrado ou Doutorado na Universidade de
São Paulo.

Observações:
Médicos sem residência em Neurologia ou outros profissionais, poderão se inscrever na área de
Neurociências, desde que aprovados na Prova de Nivelamento. Mais informações sobre essa Prova
estão disponíveis no endereço eletrônico: http://pgneuro.fmrp.usp.br
2- Documentos Gerais exigidos para Inscrição e Matrícula:
2.1- Formulário de Inscrição e Matrícula Inicial fornecido no ato da inscrição pela secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Medicina (Neurologia) e também 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 outorga de grau obtido em curso de Graduação
oficialmente reconhecido.
No caso de entrega de atestado, 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.
Não serão aceitos diplomas obtidos em: licenciatura curta, a não ser em casos especiais de
mérito acadêmico comprovado por Comissão especificamente constituída pela CCP e aprovada pela
CPG e pela Câmara de Normas e Recursos do CoPGr, obedecendo-se o Art. 40 do Regimento de PósGraduação;
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.
No caso em que o curso de Mestrado (ou o título de Mestre) tenha sido obtido em universidade de fora
do país:
a) o candidato deverá ser selecionado para o Mestrado ou para Doutorado Direto;
b) se o candidato for selecionado para o Doutorado Direto, poderá ser realizada análise individual para
solicitação de equivalência de título de Mestre para contagem de créditos para o Doutorado. Nesse
caso, o candidato será matriculado no Doutorado Direto e se tiver a aprovação da equivalência pela
Câmara Curricular do CoPGr o aluno será transferido do curso de Doutorado Direto para o curso de
Doutorado.
No caso em que o curso de Mestrado (ou o título de Mestre), reconhecido pela CAPES, tenha
sido obtido fora da USP, o candidato deverá ser selecionado para o Doutorado e a Comissão
Examinadora realizará análise individual para solicitação de equivalência de título de Mestre para
contagem de créditos para o Doutorado, indicando ou não, para aprovação da CCP, exigências a serem
cumpridas pelo candidato durante o curso. Se aprovado pela CCP, o candidato será matriculado no
Doutorado;
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 (exceto para estrangeiros);
2.9- Cópia do Documento Militar (exceto para estrangeiros);
2.10- Cópia do CPF (exceto para estrangeiros);
2.11- Proficiência em Inglês: No ato de inscrição, os candidatos deverão comprovar proficiência em
Inglês - tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado e Doutorado Direto - por meio da apresentação

de cópia do certificado de um dos exames: TEAP, TOEFL, IELTS, Cambridge e Michigan, realizados
até 3 (três) anos antes da data de inscrição A nota ou conceito mínimo para aceitação dos referidos
exames é 60% para o Mestrado e 70% para Doutorado e Doutorado Direto.
Os candidatos que não apresentarem a comprovação da proficiência em Língua Inglesa serão
submetidos a um exame, que constará da tradução e interpretação de um texto em Inglês para o
Português (com o auxílio de dicionário) e perguntas relacionadas ao texto. A prova será aplicada e
corrigida pela banca que também realizará a entrevista dos candidatos no processo seletivo.
Os candidatos que concluíram o Mestrado, neste Programa, e comprovarem a proficiência em Língua
Inglesa ou Portuguesa, conforme critérios acima, poderão ter a mesma aproveitada para a seleção no
Doutorado, desde que tenham obtido a nota mínima 70%, exigida para o Doutorado.
Observação: Recomenda-se aos candidatos trazerem dicionários.
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, até 7 (sete) dias após a emissão do boleto, disponível
no endereço eletrônico: http://boletos.fmrp.usp.br/login.php. Não haverá devolução da taxa de
inscrição em hipótese alguma.
3- Documentos específicos do Programa, exigidos para Inscrição:
3.1- Projeto de Pesquisa;
3.2- Curriculum Vitae - de preferência no Modelo LATTES: http://www.cnpq.br. Os comprovantes
originais deverão ser apresentados, pelos candidatos, quando da realização da seleção.
3.3- Diploma da AMB ou certificado de Residência Médica em Neurologia, credenciada pela
Comissão Nacional de Residência Médica aos Médicos Neurologistas – aos candidatos para a
área de Neurologia.
3.4- Comprovante de aprovação na Prova de Nivelamento, realizada até 2 (dois) anos antes da data de
inscrição – aos candidatos para a área de Neurociências – não médicos neurologistas ou com
formação em outras áreas.
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 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:
1) Prova Escrita de Inglês: Serão avaliadas as capacidades de raciocínio científico e interpretação de
resultados. O exame constará da tradução e interpretação de um texto em Inglês para o Português
(com o auxílio de dicionário) e perguntas relacionadas com o texto.
2) Análise do Curriculum Vitae:
3) Arguição Oral do Projeto: visa identificar o conhecimento do aluno no projeto apresentado.

Nota final: Os alunos que obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) serão classificados e selecionados
e poderão ser aceitos para ingressarem no Programa, no curso de Mestrado, mediante disponibilidade
de orientador e conforme o número de vagas informado neste Edital.
Doutorado:
1) Prova Escrita de Inglês: Serão avaliadas as capacidades de raciocínio científico e interpretação de
resultados. O exame constará da tradução e interpretação de um texto em Inglês para o Português
(com o auxílio de dicionário) e perguntas relacionadas com o texto.
2) Análise do Curriculum Vitae:
3) Arguição Oral do Projeto: visa identificar o conhecimento do aluno no projeto apresentado.
Nota final: Os alunos que obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) serão classificados e selecionados
e poderão ser aceitos para ingressarem no Programa, no curso de Doutorado, mediante disponibilidade
de orientador e conforme o número de vagas informado neste Edital.
Doutorado Direto:
1) Prova Escrita de Inglês: Serão avaliadas as capacidades de raciocínio científico e interpretação de
resultados. O exame constará da tradução e interpretação de um texto em Inglês para o Português
(com o auxílio de dicionário) e perguntas relacionadas com o texto.
2) Análise do Curriculum Vitae:
Para o Doutorado Direto há a necessidade de comprovação de experiência prévia do candidato na
iniciação científica, preferentemente como bolsista, e de publicação de no mínimo 2 trabalhos
completos em periódicos de circulação internacional, de preferência como primeiro autor;
3 Arguição Oral do Projeto: visa identificar o conhecimento do aluno no projeto apresentado.
Nota final: Os alunos que obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) serão classificados e selecionados
e poderão ser aceitos para ingressarem no Programa, no curso de Doutorado, mediante disponibilidade
de orientador e conforme o número de vagas informado neste Edital.
Observações:
Os alunos deverão submeter seus projetos para apreciação das Comissões de Ética em Experimentação
Animal (CETEA) ou de Ética em Pesquisa do HCFMRP -CEP/HCFMRP, ou Comissão de outra
Unidade da USP ou outra Instituição, desde que credenciada junto ao CONCEA e CONEP,
respectivamente.
Os alunos deverão protocolar o projeto de pesquisa no programa de pós-graduação e apresentar o
certificado de ética na CPG, no máximo, até 180 dias após sua matrícula.
Dispensas da apresentação do certificado de comissões de ética ou a extensão do prazo para a
apresentação do certificado aprovado, deverão ser analisadas pela CPG, com justificativa da CCP e
apresentação do projeto de pesquisa.
6.

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA

Mestrado (M) Doutorado (D) e Doutorado Direto (DD)
NEUROSCIENCE (Purves D; Augustine GJ; Fitzpatrick D; Hall WC; LaMantia A-S; McNamara JO;
Williams SM), 4ª Edição, 2008.
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