EDITAL – 01/2022 - ABERTURA DE VAGAS – PCI – USP - UFPB – CIÊNCIAS EM
GASTROENTEROLOGIA - DOUTORADO

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gastroenterologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo faz saber que abrirá inscrições para
seleção de candidatos a 15 (quinze) vagas para Doutorado e Doutorado Direto para o Projeto
de Cooperação Interinstitucional (PCI), entre a Universidade Federal da Paraíba e o
Programa de Ciências em Gastroenterologia da Universidade de São Paulo, conforme
abaixo discriminado:

I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria do Programa, Coordenação de PósGraduação Estrito Senso, à Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 9º andar, Sala - 9074, ou
online pelo e-mail: gastrousppg.ichc@hc.fm.usp.br, de segunda-feira à sexta-feira das
08h00 às 18h00.

II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1.

Formulário

de

Cadastramento

de

Alunos

de

Pós-Graduação

http://fm.usp.br/posgrad/inscricoes-progamas/relacao-de-programas.
2. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade); para estrangeiros: cópia legível do
Registro Nacional de Migratório (RNM)
3. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
4. 1 foto recente 3 X 4
5. Cópia legível do Diploma Graduação, com registro do MEC (frente e verso). Na falta do
diploma, apresentar declaração da instituição de origem, com data recente, constando a data
em que ocorreu a colação de grau.
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, em até 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do
início do curso (http://portal.inep.gov.br/celpebras).
7. Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

8. Curriculo Vitae atualizado, extraído da plataforma LATTES no endereço www.cnpq.br;
9. Cópia do Diploma de Mestrado com validade nacional frente e verso (exceção para a
inscrição dos alunos em Doutorado Direto)
Obs.: Serão aceitos unicamente os seguintes testes de proficiência em inglês: Reading Test in
English for Candidates for Postgraduate Courses, realizado pela Cultura Inglesa, link
https://culturainglesa.typeform.com/to/XLaWeUF2, exclusivamente para a Faculdade de
Medicina da USP. Pontuação mínima para curso de doutorado: 60 pontos; Toefl internet-based
Test, com pontuação mínima de 61 pontos para o curso de Doutorado; Toefl Computer-based
Test, com pontuação mínima de 173 pontos para o curso de Doutorado; Toefl Paper-based
Test, com pontuação mínima de 500 pontos para o curso de Doutorado; Não é aceito o Toefl
Institucional; APT(A) Alumni Proficiency Test, Oral Interview, Translation, realizado pela
Associação Alumni exclusivamente para a Faculdade de Medicina da USP, com pontuação
mínima de 70 pontos. Este teste não é mais aplicado. São aceitos aqueles já realizados e
dentro da validade de 5 anos.

III. SELEÇÃO
1. Critérios de seleção Doutorado
1. Avaliação do Plano de Pesquisa, previamente aprovado pela Comissão de Ética para
Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo ou Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (Peso 6). Prazo final para envio do Plano de Pesquisa:
(30/08/2022).
2. Análise do Curriculum Lattes (Peso 4).
A nota final será obtida através da somatória entre as notas, e serão aprovados os candidatos
que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete).

2. Critérios de seleção Doutorado Direto
1. Avaliação do Plano de Pesquisa, previamente aprovado pela Comissão de Ética para
Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo ou Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (Peso 6).
2. Avaliação do Curriculum Lattes (Peso 4).
3. Os candidatos deverão apresentar comprovação de:
- envolvimento prévio em pesquisa com pelo menos 1 artigo aceito para publicação como autor
ou coautor em periódico indexado no ISI com fator de impacto igual ou acima de 0,5 ou;
-

qualificações

reconhecimento

excepcionais
científico

representadas

evidenciado

por

por

atividades

palestras,

e

título

trabalhos
de

realizados,

especialista

em

gastroenterologia, apresentações em congressos e participações em comitês editoriais de
revistas científicas, poderão se inscrever para o curso de Doutorado Direto.

A nota final será obtida através da somatória entre as notas, e serão aprovados os candidatos
que obtiverem nota igual ou superior a sete.

IV. RESULTADOS
Os resultados do processo seletivo serão divulgados por e-mail e no site do Programa no dia
15/09/2022.

V. MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser realizada no mesmo local da inscrição, na
Secretaria do Curso, Coordenação de Pós-Graduação Estrito Senso, à Av. Dr. Enéas de
Carvalho Aguiar, 255, 9º andar, Sala - 9074, de segunda-feira à sexta-feira das 08h00 às
18h00.
• O cumprimento do Artigo 50 do Regimento de Pós-Graduação da USP é obrigatório no
ato da matrícula inicial, link: http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7493-de-27de-marco-de-2018

Informações adicionais:
e-mail: gastrousppg.ichc@hc.fm.usp.br, Telefones: (11) 2661-6876 ou (11) 2661-7561
e-mail: pcigastroufpb@ccm.ufpb.br

João Pessoa, 03 de agosto de 2022.
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