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e) Avaliativa: prevê ações como a seleção dos tipos mais 
adequados de avaliação e elaboração dos instrumentos de 
avaliação, bem como a definição dos critérios avaliativos, etc.

4.1.É permitido ao aluno PAE ministrar aulas, a critério do 
supervisor, em número de horas correspondentes a não mais que 
10% da carga horária total da disciplina. Fica clara a proibição 
da substituição do docente pelo aluno PAE, sendo obrigatória 
a presença física do supervisor acompanhando a prática da 
regência do aluno.

5. Poderão se inscrever alunos:
a) Regularmente matriculados em cursos de doutorado ou 

de mestrado da Universidade de São Paulo, desde que tenham 
cumprido ou estejam cursando a Etapa de Preparação Pedagógi-
ca. Caso o aluno seja reprovado na Preparação Pedagógica terá 
sua participação cancelada.

b) Tenham data limite para depósito posterior a 30/06/2022.
5.1 Alunos que estiverem com a matrícula trancada ou as 

alunas em licença maternidade poderão realizar a inscrição, 
porém devem voltar de seu afastamento antes do início do 
Estágio.

6. Deverão participar do PAE todos os alunos bolsistas da 
CAPES na modalidade Demanda Social.

6.1 Os bolsistas de mestrado deverão cumprir a Etapa de 
Preparação Pedagógica e os bolsistas de doutorado deverão 
cumprir a Etapa de Preparação Pedagógica, mais a Etapa de 
Estágio Supervisionado em Docência.

7. Plano de atividades:
a) Deverá ser elaborado conjuntamente com o supervisor 

responsável pela disciplina de graduação junto à qual será 
realizado o estágio;

b) Deverá indicar as tarefas que serão realizadas pelo pós-
-graduando e a carga horária média a ser exigida do mesmo, que 
não poderá ser superior a seis horas semanais;

c) Deverá prever atividades que propiciem ao estagiário a 
aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos didáticos de 
acordo com o descrito no item 4;

d) As atividades de suporte, de acompanhamento ou de 
apoio, quando previstas, deverão priorizar o aprendizado peda-
gógico do pós-graduando.

8. A seleção dos candidatos inscritos obedecerá aos critérios 
estipulados pela Comissão PAE/FCF/USP, limitados pelo abaixo 
estipulado:

a) Para o recebimento do auxílio financeiro mensal, no 
máximo serão indicados 2 (dois) estagiários por supervisor 
responsável em cada turma da disciplina;

b) Para participação como voluntário, no máximo serão 
indicados outros 2 (dois) estagiários em cada turma de uma dis-
ciplina que já tenha sido contemplada na forma da alínea “a”;

c) Também serão considerados critérios distintivos entre: I) 
disciplinas obrigatórias, II) disciplinas optativas, III) disciplinas 
integradas, IV) disciplinas práticas, V) disciplinas teóricas, VI) 
turmas integrais e VII) turmas noturnas.

9. Os participantes da EESD, classificados de acordo com o 
número de cotas atribuídas à FCF, receberão auxílio financeiro 
mensal (AFM), calculado com base na remuneração horária do 
docente na categoria Assistente em RTP, incluindo-se a gratifi-
cação de mérito.

9.1 Os alunos que tenham vínculo empregatício com a Uni-
versidade de São Paulo não poderão receber o AFM.

9.2 Poderão ser indicados estagiários voluntários, sem 
direito ao AFM.

9.3 O recebimento do AFM está condicionado ao número 
de participações anteriores na EESD, conforme disposto nas 
normas.

9.4 A inexatidão das informações prestadas pelo candidato 
poderá implicar na sua desclassificação.

10. A supervisão do projeto ficará a cargo do docente res-
ponsável pela disciplina de graduação, ou por docente por ele 
designado. A função de supervisor será desvinculada da função 
de orientador do aluno, não sendo vedada a coincidência.

10.1 Cabem ao supervisor orientar as atividades desenvol-
vidas pelo estagiário, acompanhar o desenvolvimento do plano 
de atividades e reportar à Comissão PAE/FCF/USP qualquer 
situação intercorrente.

11. Ao final do período, o aproveitamento dos estagiários 
será avaliado através de relatórios. A conclusão da EESD, com 
aprovação, dará ao pós-graduando:

a) Direito de receber um certificado de participação no 
Programa;

b) Direito de solicitar a atribuição de créditos ao seu pro-
grama de pós-graduação, respeitados os critérios da CPG à qual 
estiver vinculado.

12. O desligamento da EESD se dará em virtude de:
a) Trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do 

curso de pós-graduação ao qual estiver vinculado;
b) Não cumprimento da carga horária fixada no projeto;
c) Não cumprimento do plano de atividades;
d) Inexatidão das informações prestadas pelo candidato.
13. a) Os alunos indicados como bolsistas e voluntários 

deverão providenciar a impressão do termo de compromisso, 
datar, assinar e, enviar para o e-mail (pgfarma@usp.br), com 10 
dias de antecedência do início das atividades. Caso não o façam, 
o estágio será cancelado;

b) Os alunos deverão tomar ciência das regras internas da 
Unidade, inclusive no que se refere às características do Estágio 
Supervisionado em Docência - itens 4 e 4.1 deste Edital;

c) Durante o estágio, os alunos deverão entregar na secre-
taria da Pós-Graduação a Folha de Frequência com os devidos 
registros e assinaturas (aluno e supervisor), porém, por conta 
do quadro de pandemia, a confirmação da frequência contínua 
por e-mail (pgfarma@usp.br), nos mesmos moldes do semestre 
passado.d

d) Excepcionalmente, as atividades PAE no 1º semestre de 
2022 terão início em 01/02/2022 e término em 30/06/2022, 
porém o início poderá ser adiado caso as aulas da Graduação 
sejam alteradas pela Pró-Reitoria de Graduação.

 Edital FCF 03/2021.
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade 

de São Paulo convoca a candidata MARÍLIA BERLOFA VISACRI 
a comparecer ao Serviço de Pessoal da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 580 - bloco 
13 A - Superior, no prazo de 5 dias úteis contados a partir da 
data de publicação do presente edital, impreterivelmente com 
agendamento prévio realizado através do e-mail svpesfcf@usp. 
br, munido de todos os documentos para dar andamento à sua 
contratação, conforme Edital FCF/ATAc 014/2021, de Abertura 
de Processo Seletivo Simplificado e de Resultado Final, Classi-
ficação e Homologação, para a função de Professor Contratado 
Nível III em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Farmácia.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
RIBEIRÃO PRETO
 Termo de Retificação do Edital publicado no DOE 

de 25/09/2021 Edital de Processo seletivo Abertura de 
inscrições para ingresso de alunos no Programa de Pós-
-Graduação em ODONTOLOGIA (PERIODONTIA).

No item 2.1.2:
Onde-se lê: 2ª ETAPA – Arguição Oral do Projeto de Pesquisa 

(classificatória)
Leia-se: 2ª ETAPA – Arguição Oral do Curriculum Vitae 

(classificatória)
 Termo de Retificação do Edital publicado no DOE 

de 25/09/2021 Edital de Processo seletivo Abertura de 
inscrições para ingresso de alunos no Programa de Pós-
-Graduação em ODONTOLOGIA RESTAURADORA.

No item 3.1.:
Onde-se lê: 03/01/2022 a 31/01/2022
Leia-se: 03/01/2022 a 28/02/2022

(ii) Candidato de mais idade
Casos excepcionais serão tratados pelo Comissão Coorde-

nadora do Programa (CCP).
4. Dos Recursos:
O prazo para interposição de recursos e? de 3 (três) dias 

úteis, contados a partir da publicação da lista classificatória dos 
candidatos pela CCPAE. Os recursos serão julgados pela CCPAE 
da EESC e em seguida será publicada a lista classificatória final.

5. Dos critérios de atribuição de bolsas:
Cabe à Comissão Coordenadora do PAE da EESC a distri-

buição das bolsas aos candidatos, respeitando, além da lista 
classificatória final de cada PPG organizada segundo o item 3, 
os discriminados abaixo:

1. Cada PPG receberá uma porcentagem do total de bolsas 
disponíveis para a Unidade, calculada a partir da demanda apre-
sentada pelo PPG (número de inscrições confirmadas por PPG) 
em relação à demanda de todos os PPGs da Unidade.

2. Terá prioridade na atribuição das bolsas de cada PPG o 
candidato inscrito para estagiar em disciplinas de graduação 
obrigatórias.

3. Cada disciplina poderá ter, no máximo, 2 bolsistas PAE.
4. Em caso de sobra de bolsas (número de inscritos inferior 

ao número de bolsas disponíveis) no PPG e atendidos os critérios 
anteriores e/ou sobra de bolsas da Unidade, poderá haver mais 
de 2 bolsistas na mesma disciplina.

6. Da Supervisão:
A supervisão do projeto ficará a cargo do professor respon-

sável pelo oferecimento da disciplina de graduação.
A função do supervisor será desvinculada da função de 

orientador, não sendo vedada a coincidência.
Cabe ao supervisor orientar as atividades docentes desen-

volvidas pelo estagiário e acompanhar o desenvolvimento do 
programa.

7. Do Desenvolvimento do Estágio:
É permitido aos estagiários, sob a supervisão do docente 

responsável, participar de seminários, experimentos de labora-
tório, estudos dirigidos e discussão de tópicos em pequenos gru-
pos, bem como organizar e participar de plantões para elucidar 
dúvidas e aplicar provas e exercícios, respeitando a carga horária 
máxima de 6 (seis) horas semanais.

É permitido aos estagiários PAE ministrarem aulas, a critério 
do supervisor, em número de horas correspondentes a não mais 
que 10% da carga horária total da disciplina.

Fica clara a proibição de substituição de docentes pelos 
estagiários PAE, sendo obrigatória a presença física do supervi-
sor acompanhando a prática da regência dos estagiários.

8. Dos Relatórios e da Conclusão do Estágio:
Os estagiários BOLSISTAS e VOLUNTÁRIOS têm a obrigato-

riedade de entregar o Controle de Frequência a cada mês, sendo 
que o descumprimento ocasionará o não recebimento da bolsa, 
no caso dos estagiários bolsistas. Nos casos de reincidência, 
tanto os estagiários bolsistas, como os estagiários voluntários, 
serão desligados do PAE.

Ao encerramento das atividades do PAE, os estagiários 
BOLSISTAS e VOLUNTÁRIOS deverão elaborar o RELATÓRIO DO 
ESTÁGIO, detalhando todas as atividades realizadas no decorrer 
do estágio e entregar, juntamente, a FICHA DE AVALIAÇÃO 
elaborada pelo Supervisor do estágio.

A conclusão do Estágio Supervisionado em Docência dará 
direito a um certificado ou atestado de participação e à obten-
ção de créditos, na forma estabelecida pela Comissão de Pós-
-Graduação da Unidade, respeitando-se o máximo de 20% do 
total de créditos em disciplinas exigido pelo Programa.

9. Do Desligamento e Alterações:
O desligamento da Etapa de Estágio Supervisionado em 

Docência, antes do término do prazo estabelecido, dar-se-á por:
a) Trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do 

curso;
b) Não cumprimento da carga horária firmada no Termo de 

Compromisso;
c) Não cumprimento do Plano de Trabalho e
d) Descumprimento da entrega do Controle de Frequência.
Em caso de desligamento do Programa, a qualquer tempo, 

bem como qualquer alteração relativa ao estágio, os estagiários 
bolsistas ou voluntários deverão informar, imediatamente, por 
escrito, a Comissão Coordenadora do PAE/EESC-USP.

10. Informações Gerais:
Os alunos ao se inscreverem no processo seletivo, ao qual 

se refere este edital, assumem estar cientes e que concordam 
com as informações nele contidas, bem como as da Portaria 
GR-3588, de 10/05/2005, alterada pelas Portarias GR-4391, de 
03/09/2009, GR e GR-4601, de 19/11/2009, e as das Diretrizes 
PAE de 09/12/2009.

Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Coorde-
nadora do PAE/EESC-USP ou enviados à Coordenação Central 
do PAE/USP.

Anexo
Cálculo do GPA:
Nos programas de pós-graduação da EESC/USP, o sistema 

de avaliação é realizado por meio de conceito, sendo o conceito 
“A” referente à nota máxima e “R” à mínima, que implica na 
reprovação do aluno. Dessa forma, o primeiro passo para cálculo 
do GPA é atribuir valores distintos para cada conceito, utilizando 
a seguinte conversão:

Conceito A = Nota 4; Conceito B = Nota 3; Conceito C = 
Nota 2; Conceito R - Nota 0.

Com base nesses valores (notas) e no número de créditos 
de cada disciplina, o GPA de um aluno é calculado da seguinte 
forma: primeiro calcula-se o somatório do produto entre a nota 
e o número de créditos de cada disciplina cursada; o resultado 
do somatório é dividido pelo somatório do número de créditos 
de cada disciplina cursada, resultando no GPA.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Comunicado
Edital de Abertura de inscrições – PAE/FCF/USP
1. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade 

de São Paulo torna pública a abertura de inscrições para a etapa 
de Estágio Supervisionado em Docência (EESD) do Programa de 
Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) para o 1º semestre de 2022, 
em conformidade com o disposto nas Diretrizes do Programa de 
Aperfeiçoamento de Ensino, de 09 de dezembro de 2010.

2. O Estágio Supervisionado em Docência, com carga 
horária de 6 horas semanais, será desenvolvido em disciplinas 
curriculares de graduação vinculadas à Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, ministradas durante o 1º semestre de 2022.

3. As inscrições estarão abertas pelo período de 08 de 
outubro de 2021 a 09 de novembro de 2021.

3.1. As inscrições serão recebidas através do Sistema Janus, 
PAE \> Inscrição \> 1º semestre de 2022 \> Adicionar/Alterar.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do período de ins-
crição.

4. O Estágio Supervisionado em Docência caracteriza-se 
pela participação de estudantes de pós-graduação nas múltiplas 
dimensões pressupostas à docência como seguem:

a) Organizativa: diz respeito à seleção dos conteúdos cur-
riculares e da bibliografia de apoio, seleção e organização dos 
resultados didáticos e outros materiais de apoio, etc;

b) Técnica: se refere à organização das atividades operacio-
nais como listas de presença e de notas, acompanhamento das 
atividades práticas e teóricas, etc;

c) Didático-pedagógica: envolve, por exemplo, a organiza-
ção e desenvolvimento das aulas e utilização do espaço-tempo 
das atividades didáticas, etc;

d) Das relações professor/aluno: favorecendo a organização 
da participação dos alunos nas aulas e atividades, estabeleci-
mento de vocabulário adequado, demais iniciativas que facilitem 
a interlocução entre o docente e os estudantes, etc;

arguição. Para fins classificatórios, esses alunos poderão realizar 
novamente as provas de conhecimento e de suficiência na língua 
inglesa, cujas notas só poderão ser aproveitadas em um período 
de 2 anos. Se o candidato optar por não realizar tais provas, 
serão consideradas suas notas anteriores.

VII - Os casos omissos serão avaliados pela Comissão de 
Seleção do PPG-BqBM da USP.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 EDITAL PAE/EESC-02/2021
A Comissão Coordenadora do Programa de Aperfeiçoa-

mento de Ensino (PAE), da Escola de Engenharia de São Carlos 
(EESC), da Universidade de São Paulo (USP), de acordo com o 
estabelecido pela Portaria GR-3588, de 10/05/2005, alterada 
pelas Portarias GR-4391, de 03/09/2009, GR e GR-4601, de 
19/11/2009, torna público que estarão abertas, de 11 a 31 
de outubro de 2021, as inscrições no Sistema Janus para o 
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE, referente ao 1º 
semestre de 2022.

O edital estará disponível no D.O.E e na página do Programa 
PAE, no portal na internet da Escola de Engenharia de São Car-
los da Universidade de São Paulo (USP). Será solicitada ampla 
divulgação à Comissão de Pós-Graduação (CPG) da EESC-USP, 
às Comissões Coordenadoras dos Programas de Pós-graduação 
da EESC-USP, aos canais de comunicação da EESC-USP e à 
Associação dos Pós-graduandos da USP do Campus São Carlos.

1. Dos Objetivos:
O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino da Universidade 

de São Paulo destina-se a aprimorar a formação, exclusivamente, 
de alunos regularmente matriculados em Programas de Pós-
-Graduação, cursos de Mestrado, Mestrado Profissional e Dou-
torado da Universidade de São Paulo, para a atividade didática 
de graduação e está composto de duas etapas:

a) Preparação Pedagógica e
b) Estágio Supervisionado.
O PAE é opcional aos alunos de Pós-Graduação da USP, 

exceto para os bolsistas CAPES, que deverão cumprir o Programa 
para atender às exigências da Portaria nº 76, de 14 de abril de 
2010, da CAPES, quanto ao requisito “Estágio em Docência”.

2. Das Inscrições:
Poderão se candidatar para participar do PAE alunos regu-

larmente matriculados em programas de pós-graduação, curso 
de mestrado, mestrado profissional e doutorado ou doutorado 
direto da USP, que concluíram ou estiverem cursando a Etapa de 
Preparação Pedagógica.

Os alunos que, na época da inscrição, estiverem cursando a 
Etapa de Preparação Pedagógica poderão inscrever-se, estando 
sujeito ao cancelamento da inscrição, caso não concluam a dis-
ciplina de preparação pedagógica antes do início das atividades 
do Programa.

Caso a Etapa de Preparação Pedagógica tenha sido realiza-
da nas modalidades “Conjunto de Conferências” ou “Núcleo de 
Atividades” em programas não pertencentes à EESC, será neces-
sário enviar o comprovante de conclusão, em formato PDF, para 
o email ccpae@eesc.usp.br, emitido pela Unidade responsável 
pelo oferecimento da modalidade, até o último dia de inscrição.

Serão aceitas inscrições de alunos de Programas de Pós-
-Graduação de outras unidades da USP, desde que respeitados 
os critérios da CCPAE na EESC.

Os alunos de mestrado/doutorado somente poderão se 
inscrever para realizar a Etapa de Estágio Supervisionado em 
Docência em uma única disciplina de graduação por semestre.

Os alunos em fase de conclusão do Mestrado ou Doutorado, 
com defesa prevista para o período de vigência do estágio, não 
poderão se inscrever para participar do Programa.

Os alunos para se inscreverem devem ter tempo hábil na 
pós-graduação no curso em que estão regularmente matricula-
dos, ou seja, fazer a inscrição e realizar todo o estágio no mesmo 
curso, Mestrado ou Doutorado, bem como terem data limite para 
depósito posterior a 30/06/2022.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o Sistema 
Janus \> PAE \> Inscrição \> 1º semestre 2022 \> Adicionar/
Alterar.

Para o preenchimento do cadastro, os candidatos devem 
ter em mãos o Plano de Trabalho, com até 6.000 caracteres, 
elaborado pelo Supervisor da disciplina de graduação, na qual 
fará o estágio.

Concluída a inscrição no Sistema Janus, é imprescindível, 
enviar para o endereço eletrônico ccpae@eesc.usp.br a “Ficha 
de Dados Complementares”, disponível em www.eesc.usp.
br – acessando menu da Pós-Graduação \> PAE \> Documentos.

Após os alunos realizarem a inscrição, compete a eles 
entrarem em contato direto com o seu Orientador e com o seu 
Supervisor para que estes efetuem a avalização de sua inscrição, 
até o dia 05/11/2021, no Sistema Janus.

Para que a inscrição seja aceita deverá, obrigatoriamente, 
ter o aval do Orientador e do Supervisor, ou seja, caso os docen-
tes não se manifestem ou a negativa de pelo menos um deles, 
resulta no cancelamento automático da inscrição.

Os alunos poderão verificar a qualquer momento se a sua 
inscrição foi avalizada pelo Orientador e Supervisor acessando 
sua inscrição no Sistema Janus.

Após a divulgação do resultado do processo de seleção, os 
candidatos selecionados, Bolsistas e Voluntários, deverão assinar 
o Termo de Compromisso, na secretaria do PAE, situada no 2º 
andar do Edifício E-1 da EESC, para se declararem cientes dos 
direitos e obrigações durante a participação no PAE.

O período para a assinatura do Termo de Compromisso será 
informado no e-mail de divulgação do resultado.

Os alunos que não atenderem as orientações acima terão a 
sua inscrição cancelada no dia 01/02/2022, tendo em vista que 
as atividades do PAE têm início na data citada.

IMPORTANTE:
i) Não serão aceitas inscrições fora do período indicado no 

edital, bem como, avalização da inscrição e assinatura do Termo 
de Compromisso fora das datas divulgadas para cada evento.

ii) Candidatos e supervisores com pendências de relatório 
e controle de frequência, em semestres anteriores, terão as 
inscrições indeferidas.

iii) Caso o isolamento social, por conta da COVID-19, seja 
mantido, à época da divulgação do resultado, os alunos deverão 
gerar o TERMO DE COMPROMISSO no Sistema Janus, imprimir, 
assinar e datar, digitalizar, salvar em formato PDF e enviar para 
o e-mail ccpae@eesc.usp.br.

iv) O estágio ocorrerá de 01/02/2022 até 30/06/2022. Entre-
tanto, os prazos podem ser alterados caso o calendário de aulas 
de Graduação seja alterado pela Pró-Reitoria de Graduação.

3. Dos critérios de classificação:
Caberá à Comissão Coordenadora do PAE/EESC o deferi-

mento das inscrições e a divulgação da lista classificatória final 
de cada PPG.

As Comissões Coordenadoras dos Programas de Pós-Gra-
duação são responsáveis pela composição da lista classificatória 
dos candidatos de origem do Programa, aplicando, por ordem de 
prioridade, os critérios abaixo discriminados:

1. Alunos matriculados nos Programas de Pós-Graduação 
da EESC

2. Alunos em dia com o cronograma de atividades do Pro-
grama de Pós-Graduação

3. Alunos matriculados no curso de doutorado
4. Alunos com maior índice de aproveitamento em discipli-

nas, no curso atual, calculado através do GPA (do inglês, Grade 
Point Average), conforme indicado no Anexo deste edital.

5. Alunos com maior tempo de participação voluntária 
(número de meses)

6. Alunos com menor tempo de participação remunerada 
(número de meses)

7. Alunos com maior porcentagem de créditos em discipli-
nas concluídos no curso atual

Em caso de empate, os critérios utilizados serão:
(i) Disciplina requisitada no Programa PAE ser obrigatória

Internet adequados para a realização das mesmas. Os candida-
tos também se responsabilizam pela veracidade das informações 
prestadas ao longo do processo.

1.4 Dos documentos exigidos para a inscrição remota:
1) Documentos pessoais em pdf. Fazer um único arquivo 

.pdf para anexar no sistema
a) Cé dula de identificaç ã o;
b) Tí tulo de eleitor ou RNE;
c) Certidã o de quitaç ã o eleitoral;
d) CPF;
e) Comprovante de quitaç ã o com o serviç o militar;
2. Documentos acadê micos obrigatórios em .pdf. Fazer um 

único arquivo .pdf para anexar no sistema
a) Histó rico Escolar de Graduaç ã o;
b) Diploma (frente e verso) ou Certificado de Conclusã o 

da Graduaç ã o com data da colaç ã o de Grau (alternativa e 
excepcionalmente, poderá ser aceito documento oficial da 
IES onde foi realizada a graduação com data prevista para a 
colação de grau);

c) Curriculum vitae (CV Lattes).
d) Carta de aceite do orientador (seguir o modelo na página 

de inscrição);
3) Documentos adicionais obrigatórios para os Candidatos 

ao Doutorado (com tí tulo de Mestre) (em formato em .pdf):
a) Có pia do Histó rico Escolar do Mestrado;
b) Certificado de Conclusã o (homologado pela CPG) do 

Curso de Mestrado ou Diploma do Mestrado. No momento da 
matrícula, o certificado de conclusão já deve estar homologado;

c) Projeto de pesquisa com máximo de 5 páginas contendo 
os seguintes itens: Título, Nome do Candidato, Nome do Orien-
tador, Resumo, Introdução, Objetivos, Metodologia e referências 
Bibliográficas. O projeto deve, obrigatoriamente, ter aderência às 
linhas de concentração do programa;

3.1) Documento opcional aos candidatos ao Doutorado
a) Certificado de proficiência na língua Inglesa.
II - Das Provas
O processo seletivo é constituído das seguintes etapas:
a) Prova A. Prova de conhecimento, com duração máxima 

de 3 horas, constituída por questões objetivas, nas áreas de 
Bioquímica e Biologia Molecular, eliminatória. A esta prova será 
atribuída notade zero a dez, sendo a pontuação para aprovação 
maior ou igual a cinco.

O conteúdo programático consta de:
* Estrutura e função de proteínas;
* Estrutura e função de lipídios;
* Estrutura e função de carboidratos;
* Estrutura e função de enzimas;
* Membranas e transporte através de membranas;
* Transdução de sinais intracelulares;
* Metabolismo de proteínas e aminoácidos;
* Metabolismo de carboidratos;
* Metabolismo de lipídios;
* Integração metabólica,
* Replicação de DNA;
* Transcrição de DNA;
* Tradução de RNA mensageiro;
* Regulação da expressão gênica;
* Bases da tecnologia de DNA recombinante.
b) Prova B*. Prova de suficiência na língua inglesa (elimi-

natória), com duração máxima de 2 horas ou apresentação do 
certificado de proficiência em inglês (conforme especificado na 
página do programa e em sbbq.org.br/multicê ntrico, resoluç õ es 
normativas RN04). O certificado deve ser anexado junto com 
a documentação de inscrição. O resultado desta prova será : 
Aprovado (percentagem de acertos igual ou superior a 50%) ou 
Reprovado (neste ú ltimo caso eliminado).

No caso dos candidatos que nã o apresentarem o exame de 
proficiê ncia em inglê s no ato da inscriç ã o, deverã o fazê -lo apó s 
a matrí cula inicial na pó s-graduaç ã o, até  a data da qualificaç ã o, 
mesmo tendo sido aprovado na prova de suficiê ncia (B).

* Essa prova poderá ser realizada com consulta apenas a 
dicionário Inglês-Inglês, Inglês-Português .

c) Análise do histórico escolar e do currículo Lattes (classi-
ficatória), conforme especificado em sbbq.org.br/multicêntrico, 
resoluções normativas RN08.

d) Prova C (para candidatos ao Doutorado). Prova de 
Arguiç ã o do projeto de pesquisa (eliminató ria e classificatória). 
Será atribuída nota de zero a dez, sendo a pontuaç ã o exigida 
para aprovaç ã o maior ou igual a cinco. A nota será  emitida por 
banca constituí da por trê s docentes designados pela Comissão 
de Coordenação de Programa (CCP), sendo pelo menos 1 (um) 
membro externo ao PPG-BqBM. O candidato terá  de 10 a 15 
minutos para apresentaç ã o de seu projeto, seguido da arguiç ã o 
pelo comitê  de examinadores. O projeto apresentado deverá  
estar inserido dentro da á rea de conhecimento de Bioquí mica e 
Biologia Molecular. Os crité rios de avaliaç ã o desta prova serã o: 
fundamentaç ã o cientí fica, hipó tese plausí vel, adequaç ã o da 
metodologia, seguranç a e domí nio do candidato sobre o tema 
do projeto (conforme especificado em sbbq.org.br/multicê ntrico, 
resoluç õ es normativas RN08).

e) Durante a realização da(s) prova(s), os candidatos 
deverão estar com as câmeras ligadas de modo que possam ser 
visualizados, sendo sua responsabilidade a garantia de acesso 
ao equipamento. As provas deverão ser realizadas sem consulta 
a qualquer tipo de material bibliográfico, outras pessoas, mídias 
e/ou anotações pessoais.

III - Cronograma e divulgação de resultados
1. Provas A e B: serã o aplicadas remotamente no dia 03 de 

dezembro de 2021, sendo a Prova A iniciada à s 10h e a prova B 
iniciada as 14h30 min (horá rios de Brasí lia).

2. Resultados das Provas A e B: até  02 (dois) dias ú teis apó s 
a realizaç ã o das provas.

3. Revisã o de provas/recursos: até  02 (dois) dias ú teis apó s 
a divulgaç ã o do resultado das respectivas provas.

4. Resultado Final das Provas A e B: até  01(um) dia ú til apó s 
o té rmino da revisã o.

5. Prova C: será  realizada por videoconferê ncia em até  10 
(dez) dias ú teis apó s a divulgaç ã o do resultado final das provas 
A e B, de acordo com o horá rio estabelecido pela IES local.

6. Avaliaç ã o Final: deverá  ser divulgada em até  4 (quatro) 
dias ú teis apó s a realizaç ã o da Prova C para todos os candidatos.

IV - Número de vagas
O número total de vagas abertas para o programa de PPG-

-BqBM é de 08 vagas para o Mestrado e 10 para o Doutorado.
Os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 

cinco (5), seguindo a ordem de classificação, poderão ser aceitos 
no programa, mediante disponibilidade de vaga e orientador. 
O candidato aprovado deverá ter dedicação integral ao curso.

V - Da validade do resultado do processo
A validade da aprovação neste processo seletivo, para 

efeito de matrícula no Programa, é de 01 (um) ano, a contar 
da data de divulgaç ã o do Resultado Final, prorrogá vel por igual 
perí odo, a crité rio da Comissão de Coordenação de curso (CCP) e 
mediante a disponibilidade de vagas e avaliaç ã o classificató ria. 
Também deve ser respeitado o calendário de matrícula da Pós-
-graduação da USP.

VI - Da matrícula em semestre posterior à realização do 
exame

1) Ingressantes no presente Edital que desejem realizar 
matricula em semestres posteriores, dentro da validade especi-
ficada no item V, devem encaminhar 30 dias antes da data de 
matricula no sistema Janus-USP, os seguintes documentos ao 
e-mail: bqbm-each@usp.br:

a) Solicitação de ativação da vaga de ingressante;
b) Carta de aceite do Orientador atualizada.
2) Alunos que concluíram o nível mestrado no PPG-BqBM, 

que desejem ingressar no Doutorado segundo as condições do 
presente edital, devem realizar o processo de inscrição, porém, 
estão isentos da realização das provas de conhecimento e 
de suficiência na língua inglesa. Devem, contudo, apresentar 
projeto (assinado pelo orientador) e participar da prova de 
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