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4.1.2. Sem pré-matrícula em disciplinas: durante a validade 
do processo seletivo.

4.2. Local da matrícula: Excepcionalmente, no período em 
que houver limitações de mobilidade devido à COVID-19, o 
Serviço de Pós-Graduação efetuará as matrículas dos candidatos 
aprovados de forma não-presencial por e-mail (pgfarma@usp.
br), desde que sejam respeitados os prazos sinalizados no edital 
de processo seletivo, bem como o envio de toda documenta-
ção pertinente em formato pdf, qual seja: a) requerimento de 
1ª matrícula devidamente assinados (aluno e orientador); b) 
comprovante de proficiência em inglês e c) demais documentos 
exigidos no edital de processo seletivo, conforme item 4.3.

4.3. Documentação para matrícula:
4.3.1 Para matrícula nos cursos de mestrado e doutorado 

direto:
a) requerimento de primeira matrícula (disponível no http://

www.fcf.usp.br/pos-graduacao/subpagina.php?menu=93&pagin
a=698&subpagina=430), devidamente preenchido, no formato 
word, impresso e assinado pelo orientador e pelo candidato;

b) diploma de graduação (frente e verso) (cópia simples e 
legível), devidamente registrado, ou certificado com a data de 
outorga do grau obtido em curso de Graduação oficialmente 
reconhecido”, nos termos do artigo 40 do Regimento de Pós-
-Graduação da USP;

c) histórico escolar completo;
d) cópia simples e legível do título de eleitor e do compro-

vante da última eleição ou do comprovante de Situação Eleito-
ral no TSE (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-
-quitacao-eleitoral);

e) Cópia simples e legível do certificado militar;
f) Fotografia padrão 3x4 recente;
4.3.2 Para matrícula no curso de Doutorado com título 

de Mestre, em adição aos documentos acima mencionados 
apresentar:

g) diploma de mestrado (frente e verso) (cópia simples e 
legível) ou certificado com a data de outorga do grau obtido em 
curso de mestrado oficialmente reconhecido pela CAPES;

h) histórico escolar completo.
Candidatos estrangeiros somente podem ser matriculados 

quando apresentarem o documento de identidade válido e de 
visto temporário ou permanente que os autorize a estudar no 
Brasil.

4.4. Bolsa de estudo: o ingresso na 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 a disponibilidade e os 
critérios determinados pelas agências de fomento e pela CCP.

4.5. Nova matrícula: aluno desligado da pós-graduação na 
USP sem conclusão terá a efetivação da sua matrícula condi-
cionada a processo interno, na forma prevista no Regimento de 
Pós-Graduação.

4.6. 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.

4.7. Prazos e créditos: a) Mestrado (até 30 meses, 25 cré-
ditos obrigatórios em disciplinas), b) Doutorado Direto (até 48 
meses, 20 créditos obrigatórios em disciplinas), b) Doutorado 
com título de Mestre (até 48 meses, 20 créditos obrigatórios 
em disciplinas).

4.8. 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 Geral da USP.

4.9. As linhas de pesquisa do Programa estão contempladas 
nas seguintes áreas de atuação dos docentes orientadores:

a) Biofarmacognosia
b) Compostos Heterocíclicos
c) Controle Biológico de Qualidade de Medicamentos e 

Cosméticos
d) Controle Físico e Químico de Qualidade de Medicamen-

tos e Cosméticos
e) Controle Terapêutico
f) Cosmetologia
g) Cuidados Farmacêuticos
h) Farmácia Clínica
i) Farmacoeconomia
j) Farmacotécnica
k) Química Farmacêutica
l) Tecnologia Farmacêutica
5.0. PARÁGRAFO ÚNICO
O Edital está de acordo com o Regimento de Pós-Graduação 

da USP e as Normas do Programa de Pós-Graduação em Fárma-
co e Medicamentos.

 Comunicado
Abertura de inscrições para ingresso no Programa de Pós-

-Graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas (FCF) da Universidade de São Paulo (USP) nos 
cursos de Mestrado, Doutorado Direto e Doutorado com título 
de Mestre para 2021.

1 DA INSCRIÇÃO:
1.1 Período das inscrições: do dia 04 de janeiro até o 1º. dia 

útil de dezembro de 2021.
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, tér-
reo, Cidade Universitária, São Paulo, São Paulo, CEP 05508-000).

1.3.1. Considerando as limitações de mobilidade devido 
à pandemia de Covid-19, excepcionalmente, o Serviço de Pós-
-Graduação efetuará as inscrições em processo seletivo dos 
candidatos de forma não-presencial por e-mail (pgfarma@usp.
br), desde que sejam respeitados os prazos sinalizados no edital 
de processo seletivo, bem como o envio de toda documentação 
em formato PDF Legível, inclusive com as respectivas assina-
turas nos documentos. O(A) candidato(a), caso seja aprovado 
no processo seletivo, se compromete a entregar, na secretaria, 
os documentos impressos de igual teor aos enviados em sua 
inscrição por e-mail, em data a ser comunicada posteriormente 
pelo Serviço de Pós-Graduação, após o retorno das atividades 
presenciais na FCF/USP.

1.4 Taxa: R$ 75,00 (recolhida no Serviço de Tesouraria da 
FCF/USP). A taxa de inscrição poderá ser feita por transferên-
cia ou depósito na conta corrente do Banco do Brasil (001), 
agência 7009-2, conta corrente 130259-0, nome da conta FCF 
CTARECEITA da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (CNPJ 
63.025.530/0015-00).

1.5 Documentação para inscrição:
1.5.1 Curso de Mestrado:
a) Requerimento de inscrição preenchido, impresso e assi-

nado (disponível no site http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/
pagina.php?menu=93&pagina=697);

b) Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da 
certidão de casamento;

c) Cópia simples e legível da cédula de identidade válida;
d) Comprovante de Situação Cadastral no CPF (www.recei-

ta.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp);
e) cópia simples e legível do título de eleitor e do com-

provante da última eleição ou do comprovante de Situação 
Eleitoral no TSE (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certi-
dao-de-quitacao-eleitoral) ou certificado de quitação eleitoral 
(poupa tempo);

f) Cópia simples e legível do certificado militar;
g) Fotografia padrão 3x4 recente;
h) Cópia simples e legível do Diploma de Graduação (frente 

e verso) ou do Certificado de Conclusão do Curso de Graduação;
i) Cópia simples e legível do histórico escolar de graduação;
j) Currículo Lattes impresso (www.cnpq.br);

1.6.2.3. IELTS - International English Language Testing 
System

Pontuação (conceito mínimo): 5,5 (B2)
1.6.2.4. TOEFL - Test of English as Foreign Language
a) IBT Internet-based Test - Pontuação (conceito mínimo): 

72 (B2)
b) ITP (Paper) - Pontuação (conceito mínimo): 543 (B2)
1.6.2.5. BULATS – Business Language Testing Service (Stan-

dard Test)
Pontuação (conceito mínimo): Upper intermediate – 60 (B2)
1.6.2.6. TESE PRIME (http://www.teseprime.org)
WAP PLUS - Writing and Listening for Academic Purposes
Pontuação (conceito mínimo): 50
1.6.2.7. iTEP – International Test of English Proficiency
a) Academic Core - Pontuação (conceito mínimo): 3,5 (B2)
b) Academic Plus - Pontuação (conceito mínimo): 3,5 (B2)
1.6.3. A Cultura Inglesa de São Paulo – filial Butantã tem 

uma agenda de provas de proficiência em inglês específica para 
a FCF/USP (“Prova da Farmácia/USP”). Informações quanto às 
estas provas poderão ser obtidas diretamente com a Cultura 
Inglesa: Rua Desembargador Armando Fairbanks, 199, Butantã, 
São Paulo, SP. Telefone: (11) 3816 7300.

1.6.4. As inscrições para os exames aplicados pela empresa 
TESE Prime, bem como a consulta à agenda de provas e loca-
lização de Centros Autorizados TESE Prime, deverão ser feitas 
pelo site www.teseprime.org. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo e-mail: contato@teseprime.org.

1.6.5. Candidatos cuja língua nativa/oficial seja inglesa, 
ou candidatos que tenham realizado estágio ou residido por, 
pelo menos seis (6) meses em país de língua inglesa, estão 
dispensados do exame de proficiência, desde que apresentem 
comprovação das situações citadas.

1.7 Inscrições pelo correio: a documentação deverá ser 
encaminhada para o seguinte endereço: Serviço de Pós-Gradu-
ação (SPG) da FCF/USP (Avenida Professor Lineu Prestes, 580, 
bloco 13 A, térreo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Cidade 
Universitária, São Paulo, São Paulo, CEP 05508-000). O Reque-
rimento de Inscrição está disponível no link (http://www.fcf.usp. 
br/pos-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=697 e deverá 
ser preenchido, no formato word, impresso e assinado. A taxa 
de inscrição poderá ser feita por transferência ou depósito na 
conta corrente do Banco do Brasil (001), agência 7009-2, conta 
corrente 130259-0, nome da conta FCF CTARECEITA da Faculda-
de de Ciências Farmacêuticas (CNPJ 63.025.530/0015-00). No 
envelope, além do endereçamento, deverá constar a informação 
“INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – CPG/FCF/USP”. Será 
aceita apenas a inscrição que devidamente esteja acompanhada 
de todos os documentos, inclusive com o comprovante de paga-
mento da taxa. O candidato deverá enviar toda a documentação 
ao e-mail pgfarma@usp.br e ainda certificar-se do recebimento 
do material por intermédio do telefone (11) 3091-3621 ou do 
e-mail: pgfarma@usp.br.

1.8. Os candidatos que se inscreverem com documentação 
incompleta ou não atenderem as exigências de inscrição da 
Área, terão suas inscrições indeferidas pela Coordenação do 
Programa.

1.9. Validade do resultado do processo seletivo: 180 dias a 
partir da data de inscrição do candidato.

1.10. Orientadores credenciados plenos: consultar os sítios 
eletrônicos para acesso à lista de orientadores credenciados 
plenos do Programa de Pós-Graduação em Fármaco e Medi-
camentos.

https://uspdigital.usp.br/janus/componente/orientadoresIni-
cial.jsf?tipo=O&action=2&codare=9138

https://uspdigital.usp.br/janus/componente/orientadoresIni-
cial.jsf?tipo=O&action=2&codare=9139

1.11. Observações: A taxa de inscrição recolhida não será 
devolvida. A documentação entregue será destruída finda a 
validade do processo seletivo. As cópias dos documentos apre-
sentados não precisam ser autenticadas. No entanto, poderá ser 
solicitada, a qualquer tempo, a apresentação dos documentos 
originais para os esclarecimentos de dúvidas quanto à autentici-
dade dos documentos. A inexatidão das informações prestadas 
pode acarretar no indeferimento do pedido de inscrição, sem 
prejuízos de outras medidas cabíveis.

2 - DAS PROVAS:
2.1. Data da realização das provas: O Exame Escrito (Elimi-

natório), Prova de Arguição do Projeto de Pesquisa, do Currículo 
e Histórico Escolar, para os cursos de Mestrado, Doutorado e 
Doutorado Direto, serão realizados em fluxo continuo de acordo 
com cronograma a ser divulgado por correio eletrônico e no 
painel de avisos do Programa (item 2.2).

O exame de seleção será aplicado por Comissão Julgadora 
específica para cada candidato, e constituída por, no mínimo, 
três membros com titulação mínima de doutor.

Para a realização da prova escrita e da banca de arguição 
serão tolerados até 15 minutos de atraso, após os quais, o can-
didato será considerado desclassificado.

Durante a realização das provas, não será permitida a utili-
zação de aparelhos eletrônicos de qualquer espécie ou qualquer 
aparelho que possibilite a comunicação com o ambiente externo 
à sala de realização das provas, devendo os equipamentos 
estarem desligados e entregues aos organizadores, sob pena de 
desclassificação e eliminação do processo seletivo.

2.2. Local de realização das provas: No período em que 
houver limitações de mobilidade devido à COVID-19, as provas 
serão realizadas de forma totalmente remota por meio de plata-
forma online de videoconferência (Google Meet ou outras) que 
será informada ao candidato com antecedência mínima de 24 
horas da realização do exame.

2.3. Curso de Mestrado:
O processo de seleção para o curso de Mestrado constitui-

-se de:
a) Exame Escrito (versará sobre a linha de pesquisa na qual 

se insere o projeto do candidato e interpretação de um artigo 
científico);

b) Prova de Arguição do Projeto de Pesquisa, do Currículo 
e Histórico Escolar.

2.4 . Curso de Doutorado com Título de Mestre:
O processo de seleção para o curso de Doutorado com título 

de Mestre constitui-se de:
a) Exame Escrito;
b) Prova de Arguição do Projeto de Pesquisa, do Currículo 

e Histórico Escolar.
2.5. Curso de Doutorado Direto:
Os critérios de seleção para o Doutorado Direto constam de:
a) Exame Escrito;
b) Prova de Arguição do Projeto de Pesquisa, do Currículo 

e Histórico Escolar.
2.6. Critérios para Aprovação
a) Exame Escrito: nota mínima 7,0 (eliminatório);
b) Prova de Arguição do Projeto de Pesquisa, do Currículo 

e Histórico Escolar, apenas para os aprovados na alínea “a” 
(eliminatório): nota mínima 7,0.

Obs.: As provas não serão públicas.
3 DOS RESULTADOS:
3.1. 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 CCP. O resultado do 
processo de seleção será informado aos candidatos conforme o 
cronograma a ser divulgado por correio eletrônico e no painel de 
avisos do Programa. Os candidatos poderão contatar a secreta-
ria do programa de pós-graduação por email (pgfm@usp.br) ou 
por telefone (11) 3091-3668 para obter informações a respeito 
do resultado do processo de seleção.

4 - DA MATRÍCULA:
4.1. Períodos de matrícula:
4.1.1. Com pré-matrícula em disciplinas: preferencialmente, 

na segunda quinzena de fevereiro ou de julho.

no processo seletivo, se compromete a entregar os documentos 
impressos de igual teor aos de sua inscrição por e-mail no Servi-
ço de Pós-Graduação, em data a ser comunicada posteriormente 
pelo Serviço de Pós-Graduação, após o retorno das atividades 
presenciais na FCF/USP.

1.4 Taxa: R$ 75,00 (recolhida no Serviço de Tesouraria da 
FCF/USP). A taxa de inscrição poderá ser feita por transferên-
cia ou depósito na conta corrente do Banco do Brasil (001), 
agência 7009-2, conta corrente 130259-0, nome da conta FCF 
CTARECEITA da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (CNPJ 
63.025.530/0015-00).

1.5. Documentação para inscrição:
1.5.1. Curso de Mestrado:
a) Requerimento de inscrição preenchido, no formato word, 

impresso e assinado (disponível no site http://www.fcf.usp.br/
pos-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=697);

b) Cédula de identidade válida - RG (cópia simples e 
legível);

c) Certidão de casamento, caso haja alteração de nome 
(cópia simples e legível);

d) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia simples e legível);
e) Comprovante de proficiência em inglês, realizado nos 

últimos dois anos;
f) Histórico escolar da graduação (cópia simples e legível);
g) Diploma do curso de graduação (frente e verso) (cópia 

simples e legível); declaração, certificado ou atestado de conclu-
são de curso de graduação; ou atestado de matrícula no último 
semestre letivo do curso de graduação (cópia simples e legível);

h) Currículo Lattes atualizado (cópia simples e legível);
i) Carta de aceite do futuro orientador;
j) Projeto de Pesquisa, conforme normas da FAPESP (www.

fapesp.br).
k) Comprovante de recolhimento de taxa de inscrição 

(R$75,00).
Obs.: Em caso de apresentação de projeto confidencial, o 

candidato deverá anexar ao processo o termo de compromisso 
de confidencialidade e sigilo, a ser assinado pelos membros da 
Comissão do Processo Seletivo na presença do interessado por 
ocasião da seleção.

1.5.2. Curso de Doutorado Direto:
Conforme normas do programa: II.4 - Para inscrição no 

processo seletivo de Doutorado Direto, os candidatos devem 
apresentar publicação derivada de atividade de pesquisa. O 
projeto deve ter nível de Doutorado.

a) Requerimento de inscrição preenchido, no formato word, 
impresso e assinado (disponível no site http://www.fcf.usp.br/
pos-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=697);

b) Cédula de identidade válida - RG (cópia simples e 
legível);

c) Certidão de casamento, caso haja alteração de nome 
(cópia simples e legível);

d) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia simples e legível);
e) Comprovante de proficiência em inglês, realizado nos 

últimos dois anos;
f) Histórico escolar da graduação (cópia simples e legível);
g) Diploma do curso de graduação (frente e verso) (cópia 

simples e legível); ou Declaração de conclusão de curso de 
graduação (cópia simples e legível);

h) Currículo Lattes atualizado (cópia simples e legível);
i) Carta de aceite do futuro orientador;
j) Justificativa bem fundamentada, do futuro orientador, 

para a realização do doutorado direto;
k) Lista de produção científica (artigos publicados e/ou 

patentes) com comprovação;
l) Projeto de Pesquisa, conforme normas da FAPESP (www.

fapesp.br);
m) Comprovante de recolhimento de taxa de inscrição 

(R$75,00).
Obs.: Em caso de apresentação de projeto confidencial, o 

candidato deverá anexar ao processo o termo de compromisso 
de confidencialidade e sigilo, a ser assinado pelos membros da 
Comissão de Processo Seletivo na presença do interessado por 
ocasião do processo seletivo.

1.5.3. Curso de Doutorado com título de Mestre
a) Requerimento de inscrição preenchido, no formato word, 

impresso e assinado (disponível no site http://www.fcf.usp.br/
pos-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=697);

b) Cédula de identidade válida - RG (cópia simples e 
legível);

c) Certidão de casamento, caso haja alteração de nome 
(cópia simples e legível);

d) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia simples e legível);
e) Comprovante de proficiência em inglês, realizado nos 

últimos dois anos;
f) Histórico escolar da graduação (cópia simples e legível);
g) Diploma do curso de graduação (frente e verso) (cópia 

simples e legível); ou Declaração de conclusão de curso de 
graduação (cópia simples e legível);

h) Currículo Lattes atualizado (cópia simples e legível);
i) Carta de aceite do futuro orientador;
j) Histórico Escolar do Mestrado (cópia simples);
k) Atestado de Pós-Graduação ou Diploma do Mestrado 

(cópia simples);
l) Projeto de Pesquisa, conforme normas da FAPESP (www.

fapesp.br);
m) Comprovante de recolhimento de taxa de inscrição (R$ 

75,00).
Obs.: Em caso de apresentação de projeto confidencial, o 

candidato deverá anexar ao processo o termo de compromisso 
de confidencialidade e sigilo, a ser assinado pelos membros da 
Comissão de Processo Seletivo na presença do interessado por 
ocasião do processo seletivo.

1.6. PROFICIÊNCIA EM INGLÊS – OPÇÕES DE COMPRO-
VAÇÃO:

1.6.1. Curso de Mestrado:
1.6.1.1. Cultura Inglesa – unidade Butantã (São Paulo) 

“Prova da Farmácia/USP” (apenas escrita)
Pontuação (conceito mínimo): 5,0
1.6.1.2. University of Cambridge
a) FCE - First Certificate in English – conceito A, B ou C
b) CAE - Certificate in Advanced English – conceito A, B ou C
c) CPE - Certificate of Proficiency in English – conceito A, 

B ou C
1.6.1.3. IELTS - International English Language Testing 

System
Pontuação (conceito mínimo): 4,0 (B1)
1.6.1.4. TOEFL - Test of English as Foreign Language
a) IBT Internet-based Test - Pontuação (conceito mínimo): 

42 (B1)
b) ITP (Paper) - Pontuação (conceito mínimo): 460 (B1)
1.6.1.5. BULATS – Business Language Testing Service (Stan-

dard Test)
Pontuação (conceito mínimo): Lower Intermediate – 40 (B1)
1.6.1.6. TESE PRIME (http://www.teseprime.org)
TEAP – Test of English for Academic Purposes
Pontuação (conceito mínimo): 50
1.6.1.7. iTEP – International Test of English Proficiency
a) Academic Core - Pontuação (conceito mínimo): 2,5 (B1)
b) Academic Plus - Pontuação (conceito mínimo): 2,5 (B1)
1.6.2. Curso de Doutorado e Curso de Doutorado Direto:
1.6.2.1. Cultura Inglesa – unidade Butantã (São Paulo) - 

“Prova da Farmácia/USP” (escrita e listening)
Pontuação (conceito mínimo): 5,0
1.6.2.2. University of Cambridge
a) FCE - First Certificate in English – conceito A, B ou C
b) CAE - Certificate in Advanced English – conceito A, B ou C
c) CPE - Certificate of Proficiency in English – conceito A, 

B ou C

Forças sobre superfícies
Hidrologia
Ciclo hidrológico
Balanço hídrico
Bacia hidrográfica
Precipitação
Escoamento superficial
A média aritmética das notas obtidas às questões da prova 

de Conhecimentos Específicos será utilizada para classificação 
dos candidatos em ordem decrescente de valor. O candidato será 
eliminado se obtiver média aritmética das notas menor que 5,0 
(cinco). Candidatos eliminados na Primeira Fase não concorrem 
para a Segunda Fase.

Literatura sugerida para os candidatos:
Calijuri, M C & Cunha, D G F (organizadores) (2019): 

Engenharia Ambiental: Conceitos, Tecnologias e Gestão. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2a Edição. Leituras sugeridas: Capítulos 3, 7, 
10, 17, 18, 22, 33

Collischonn, W, Dornelles, F. (2015) Hidrologia para Enge-
nharia e Ciências Ambientais. Porto Alegre: ABRHidro. Leituras 
sugeridas: Capítulos 3, 5, 7, 10, e 11

Porto, R M (2006) Hidráulica Básica. São Carlos: EESC-USP, 
4a Edição.

Porto, R M (2015) Exercícios de Hidráulica Básica – 5a 
edição –EESC/USP, 2015.

Azevedo Netto– Manual de Hidráulica, Vol 1 – 5a edição.-
5. Divulgação da lista dos candidatos aprovados na Primeira 

Fase
A partir de dia 01-03-2021 será divulgado no site http://

www.eesc.usp.br/ppgshs a lista dos candidatos aprovados na 
Primeira Fase. Também, no site www.eesc.usp.br/ppgshs serão 
informadas datas e horários para as arguições individuais de 
cada candidato aprovado para a Segunda Fase.

6. Segunda Fase: Arguição do Projeto de Pesquisa e Análise 
de Curriculum

Entre dias 08-03-2021 e 12-03-2021, os candidatos habi-
litados participarão privada e remotamente de arguições de 
projeto de pesquisa e análise de curriculum, ambos submetidos 
durante a inscrição. Estas reuniões remotas serão realizadas 
junto com professores selecionados pelo PPGSHS.

A média aritmética das notas obtidas às questões da 
arguição do projeto de pesquisa será utilizada para classificação 
dos candidatos. A média aritmética da análise de Curriculum e 
Histórico Escolar será utilizada para a classificação dos candi-
datos. O candidato será eliminado se obtiver média aritmética 
das notas menor que 5,0 (cinco) em qualquer uma delas, seja 
durante a Arguição do Projeto de Pesquisa ou do Histórico 
Escolar e Curriculum Vitae.

A partir de dia 19-03-2021 será publicada a lista de candi-
datos selecionados para Mestrado 2021 junto ao PPGSHS.

A designação final dos orientadores é de exclusiva com-
petência da Comissão do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Hidráulica e Saneamento, sendo avaliados os nomes 
indicados pelos candidatos no formulário de inscrição e depen-
dendo da disponibilidade de vagas de orientação respectivas.

No caso de ocorrerem desistências de candidatos classifica-
dos, eventualmente, poderá haver nova chamada para aqueles 
que não foram desclassificados.

A disponibilidade de bolsas de pesquisa (CAPES, CNPq) 
estão condicionadas a liberação pelas agências de fomento, 
externas ao PPGSHS. O PPGSHS não se responsabiliza pela 
liberação de quotas anuais de bolsas institucionais.

7. Documentos Necessários para Inscrição.
• Formulário de inscrição on line no endereço ppgselecao.

eesc.usp.br;
• Anexar no formulário on line, cópias do histórico escolar 

de graduação, do CPF e do RG;
• Anexar no formulário on line, comprovante de que o curso 

de graduação é reconhecido do MEC (solicitar na Instituição);
• Anexar no formulário on line, comprovante do depósito 

da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00: efetuar depósito a 
crédito de USP/EESC/SHS - Taxas Pós-Graduação no Banco do 
Brasil - Agência 3062-7 - Conta corrente 168.149-4.

• Anexar Projeto de Pesquisa, arquivo PDF, formatado em 
folha A4 (margem 2,5), espaço 1,5 entre linhas, letra Times 
New Roman - 12 pontos, com extensão entre 10 e 15 páginas, 
incluindo referências. Os seguintes aspectos devem fazer parte 
do projeto de pesquisa: “Programa de Pós-Graduação em Enge-
nharia Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo”, Título do projeto, Nome de 
candidato, Mês e ano; Seções do Projeto: Introdução, Pergunta 
científica, Hipóteses, Objetivos, Materiais e métodos, Aplicação, 
Análise de resultados, Cronograma físico, Bibliografia.

Não serão aceitas solicitações de inscrição com documenta-
ção incompleta. A taxa de inscrição não será devolvida.

8. Vagas para 2021
O Programa dispõe de 19 (dezenove) vagas para o ano de 

2021 e os professores disponíveis para orientação estão abaixo 
listados:

• Davi Gasparini Fernandes Cunha (davig@sc.usp.br)
• Edson C. Wendland (ew@sc.usp.br)
• Edson Luíz Silva (edsilva@ufscar.br)
• Eugenio Foresti (eforesti@sc.usp.br)
• Filippo Giovanni Ghiglieno (filippo.ghiglieno@df.ufscar.br)
• Juliano José Corbi (julianocorbi@usp.br)
• Maria Bernadete Amancio Varesche Silva (varesche@

sc.usp.br)
• Maria do Carmo Calijuri (calijuri@sc.usp.br)
• Maria Mercedes Gamboa Medina (mmgamboam@usp.br)
• Marcia Helena Z Damianovich (marciadamianovic@

sc.usp.br)
• Marco Antonio Penalva Reali (mapreali@sc.usp.br)
• Paulo Tarso Sanches de Oliveira (paulotarsoms@gmail.

com)
• Valdir Schalch (vschalch@sc.usp.br)
9. Observações Finais
Eventuais mudanças de horário e datas deste Processo Sele-

tivo são de estrita e única competência do PPGSHS. Eventuais 
mudanças deste Processo Seletivo serão informadas pelo site 
oficial: www.eesc.usp.br/ppgshs. Durante o período deste Pro-
cesso Seletivo, recomenda-se aos candidatos consultar perma-
nentemente o site oficial do PPGSHS: www.eesc.usp.br/ppgshs.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Comunicado
Abertura de inscrições para ingresso no Programa de 

Pós-Graduação em Fármaco e Medicamentos da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo para o 
ano de 2021, cursos de Mestrado, Doutorado Direto e Doutorado 
com título de Mestre.

1 - DA INSCRIÇÃO:
1.1 . Períodos das inscrições: em fluxo contínuo até 31-07-

2021.
1.1.1. Para o curso de Mestrado, de Doutorado e de Dou-

torado Direto: a inscrição ocorrerá em fluxo contínuo, conforme 
item 1.1. As provas serão realizadas até 90 dias após a inscrição 
do candidato, em data marcada pela Comissão Coordenadora 
do Programa.

1.2 Horários das inscrições: das 10h30 às 12h e das 14h 
às 16h45.

1.3 Local das inscrições: Considerando as limitações de 
mobilidade devido à pandemia de COVID-19, excepcionalmente, 
o Serviço de Pós-Graduação efetuará as inscrições em processo 
seletivo dos candidatos de forma não-presencial por e-mail 
(pgfarma@usp.br), desde que sejam respeitados os prazos sina-
lizados no edital de processo seletivo, bem como o envio de toda 
documentação em formato pdf, inclusive com as respectivas 
assinaturas nos documentos. O candidato, caso seja aprovado 

sanla
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Vieira, casa 37, Campus da USP de Ribeirão Preto, das 8h às 
11h30e das 13h30 às 16h30; ou via correio, endereçada à 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – 
Serviço de Pós- Graduação (Endereço: Avenida Bandeirantes, 
3900, Campus da USP – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040- 901).

(ii) Modo remoto: o candidato deverá enviar a documen-
tação via internet, com todos os documentos em PDF (cada 
documento em um arquivo separado) para (posgraduacao@
listas.ffclrp.usp.br).

O cronograma do Exame de Seleção, bem como suas 
respectivas instruções de realização estarão disponíveis e atu-
alizadas no site do Programa em http://sites.usp.br/psicologiarp 
- Ingresso - Doutorado – Exame de Seleção. As datas de argui-
ções serão divulgadas no link http://sites.usp.br/psicologiarp em 
Ingresso - Doutorado – Arguições Agendadas e o resultado de 
cada Processo Seletivo será divulgado no link http://sites.usp.br/
psicologiarp – Acontece - Comunicados.

O cronograma dos exames de seleção poderá ser even-
tualmente alterado, adequando-se a possíveis alterações no 
calendário do Programa de Pós-graduação.

Os detalhes deste processo seletivo, constantes neste site, 
consistem nas seguintes atividades avaliativas: Arguição oral 
do projeto de pesquisa frente à comissão de seleção, realizada 
de modo remoto em sala de reuniões virtual criada no Google 
Meet, com duração máxima de 50 minutos (peso 2); Análise do 
projeto de pesquisa escrito (peso 2) e Análise do Curriculum 
Vitae (peso 1). A média final para aprovação deve ser igual ou 
superior a 7,0 (sete).

O candidato receberá o link para a arguição oral do projeto 
de pesquisa, no e-mail informado no formulário “Termo de Anu-
ência de Participação do Processo Seletivo por meio Remoto”.

Os candidatos aprovados deverão efetuar sua matrícula, 
em até 30 dias a contar da data de divulgação do resultado, 
no Serviço de Pós-Graduação, em período determinado e 
informado (no site) por este setor, apresentando os seguintes 
formulários (disponíveis no site http://sites.usp.br/psicologiarp 
– Formulários):

- Matrícula – Ingressantes Doutorado.
- Uma foto 3 x 4.
Devido à pandemia do Covid-19, enquanto os funcionários 

estiverem em Teletrabalho (Lei 13.979/2020), o candidato 
aprovado no exame de ingresso deverá entrar em contato com 
o Serviço de Pós-Graduação através do e-mail (posgraduacao@
listas.ffclrp.usp.br) para verificar se a matrícula deverá ser reali-
zada de modo presencial ou remoto.

(i) Modo presencial: o candidato realizará a matrícula pes-
soalmente ou por procuração, comparecendo à Rua Clóvis Vieira, 
casa 37, Campus da USP de Ribeirão Preto, das 8h às 11h30e 
das 13h30 às 16h30; ou via correio, endereçada à Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Serviço de Pós- 
Graduação (Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900, Campus da 
USP – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040- 901).

(ii) Modo remoto: o candidato deverá enviar a documen-
tação via internet, com todos os documentos em PDF (cada 
documento em um arquivo separado) para (posgraduacao@
listas.ffclrp.usp.br).

Declaração do Interesse em Bolsa de Estudo (se for de 
interesse do candidato), a ser entregue para. a secretaria do 
Programa de Pós-graduação em Psicologia até o quinto dia útil 
após a divulgação do resultado da seleção.

Caso as medidas oficiais de afastamento social perdurem 
durante os períodos de matrícula de cobertura do presente edi-
tal, outros procedimentos poderão ser adotados pela secretaria 
de Pós-Graduação.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 Seção de Desenvolvimento Institucional
 Comunicado
Edital de Inscrição e Seleção de Candidatos ao Programa 

de Pós-Graduação em Geociências (Recursos Minerais e Hidro-
geologia) - IGc-USP

Ano de 2020 E 2021- Curso de Doutorado e Doutorado 
Direto

A Comissão de Pós-Graduação do IGc-USP, em reunião 
realizada no dia 23-07-2020, homologou as normas e condições 
específicas abaixo para a inscrição e seleção de candidatos ao 
curso de Doutorado e Doutorado Direto em Geociências (Recur-
sos Minerais e Hidrogeologia) do Instituto de Geociências/USP, 
para o ano de 2020 e 2021.

1. Prazo: A inscrição de candidato(a)s para o curso de Dou-
torado e Doutorado Direto ocorrerá em fluxo contínuo.

2. Inscrição: a inscrição deverá ser feita exclusivamente por 
e-mail no seguinte endereço eletrônico: pgigc@usp.br.

3. Documentos necessários: Para a inscrição, os candidatos 
deverão apresentar a seguinte documentação impressa e em 
formato digital:

a) Formulário de inscrição, disponível na página do Progra-
ma na Internet ou no Serviço de Pós-Graduação (pgigc@usp.br);

b) Documento de identificação (CNH, RG ou Passaporte);
c) Currículo Lattes atualizado;
d) Certificado de conclusão de curso de Graduação, ou 

documento equivalente, emitido por secretaria de graduação, 
seção de alunos ou equivalente;

e) Histórico Escolar de Graduação, ou documentos equi-
valentes, contendo obrigatoriamente eventuais reprovações e 
trancamentos, emitidos por secretaria de graduação, seção de 
alunos ou órgão oficial equivalente;

f) Histórico Escolar de Pós-Graduação (Mestrado), contendo 
obrigatoriamente eventuais reprovações e trancamentos, emi-
tidos por secretaria de graduação, seção de alunos ou órgão 
oficial equivalente (apenas obrigatório aos candidatos ao curso 
de Doutorado).

g) Certificado de proficiência em língua inglesa, conforme 
item (5) deste Edital. Em função da pandemia do COVID-19, 
excepcionalmente para este edital a comprovação da proficiên-
cia em inglês poderá ser entregue em até 12 meses da data de 
matrícula do aluno ingressante.

h) Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, contendo:
i. Introdução (resumo da bibliografia pertinente ao tema e 

justificativas do projeto)
ii. Objetivos do projeto;
iii. Materiais e métodos; Resultados esperados;
iv. Cronograma de execução;
v. Demonstração da viabilidade técnica e financeira (labora-

tórios a serem utilizados, fontes de financiamento, etc).
4. Obs.: Não serão aceitas inscrições com documentação 

incompleta.
5. Taxa: por ocasião da inscrição será cobrada taxa de R$ 

50,00. Todos os candidatos que efetuarem a inscrição deverão 
gerar boleto disponível no site do IGc/USP.

6. Exame de Proficiência em Língua Inglesa
Os exames aceitos para ingresso no Programa são o Exame 

de Proficiência da União Cultural Brasil Estados Unidos, TOEFL 
(IBT, CBT ou PBT), IELTS Academic, PTE Academic and General, 
Cambridge English Language Assessment e TOEIC, com data de 
realização não superior a 5 anos antes da data de inscrição no 
Exame de Seleção.

A nota obtida no exame deve estar na metade superior do 
intervalo associado ao nível B1, de acordo com o definido pela 
Instituição ou Entidade responsável pelo exame. Não será exigi-
do o certificado de proficiência em inglês de aluno(a)s nativos 
de países de língua inglesa.

Na União Cultural Brasil Estados Unidos o candidato deverá 
entrar em contato com a Instituição e agendar a prova por 
telefone.

Pontuação mínima: 75%
Rua Teixeira da Silva, 396 - Paraiso - São Paulo, SP Fone: 

(0xx11) 3885-1022 ou 2148-2900

4.5 Bolsa de estudo: o ingresso na 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 a disponibilidade 
e os critérios determinados pelas agências de fomento e pela 
Comissão de Bolsas.

4.6 Nova matrícula: aluno desligado da pós-graduação na 
USP sem conclusão terá a efetivação da sua matrícula condi-
cionada a processo interno, na forma prevista no Regimento de 
Pós-Graduação.

4.7 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.

4.8 Prazos e créditos: a) Mestrado (até 30 meses, 25 cré-
ditos obrigatórios em disciplinas), b) Doutorado Direto (até 48 
meses, 20 créditos obrigatórios em disciplinas), b) Doutorado 
com título de Mestre (até 48 meses, 20 créditos obrigatórios 
em disciplinas).

4.9 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 Geral da USP.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Comunicado
Edital SPG 020/2020
Edital de abertura de inscrições para o Doutorado, do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, referente ao ano de 2021.

Encontram-se abertas, no Serviço de Pós-Graduação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, na Avenida Bandeirantes, 3900, 
as inscrições para o processo seletivo de ingresso no curso de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, com 
15 vagas para o ano de 2021, conforme o cronograma no link 
https://sites.usp.br/psicologiarp/pb/ingresso/#doutorado.

Poderão inscrever-se os portadores de diploma de curso 
superior em Psicologia ou cursos afins.

As inscrições serão recebidas em fluxo contínuo, por meio 
de requerimento (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós-
-Graduação: Formulários: Inscrição – Pós-Graduação), endere-
çado ao email posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br do Serviço de 
Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), acom-
panhado dos seguintes documentos em PDF:

- cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
- cópia da Cédula de Identidade – RG (não é aceita a cartei-

ra de habilitação para fins acadêmicos);
- cópia do CPF;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do Certificado de Reservista;
- cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros;
- cópia frente e verso do diploma de curso superior;
- cópia do histórico escolar do curso superior;
- cópia frente e verso do diploma de Mestrado ou Certi-

ficado de Conclusão acompanhado da declaração da Portaria 
de Reconhecimento do curso (exceto para casos de doutorado 
direto);

- cópia do histórico escolar do Mestrado;
- Formulário Padrão de Justificativa – modelo obrigatório 

– disponível no site;
- Termo de Compromisso do Orientador – modelo obrigató-

rio – disponível no site;
- "Curriculum Vitae" (arquivo único); documentado com 

comprovantes em anexo obrigatoriamente numerados na ordem 
de apresentação (confeccionado de acordo com as normas esta-
belecidas pelo programa

– disponível no site);
- Exemplar da Dissertação de Mestrado (exceto para casos 

de doutorado direto);
- Termo de Anuência de Participação do Processo Seletivo 

por meio Remoto, disponível no site do Programa https://sites.
usp.br/psicologiarp/pb/ - Formulários - Inscrição - Termo de 
Anuência de Participação do Processo Seletivo por meio Remoto 
(Psicologia)

- Projeto de Pesquisa confeccionado, obrigatoriamente, de 
acordo com as seguintes normas: ter no máximo 20 páginas 
incluindo as referências bibliográficas, digitado em fonte Times 
New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, A4, com numera-
ção das páginas e endossado pelo orientador (capa do projeto 
deve ser assinada pelo orientador). No caso de o projeto conter 
anexos, os mesmos deverão ser digitados em fonte Times New 
Roman, tamanho 11.

- Para a inscrição, serão aceitos exames de proficiência 
realizados até 36 meses antes da data de inscrição do(a) 
candidato(a) no processo seletivo.

O candidato portador do título de Mestre deverá exibir 
proficiência em outro idioma (inglês, espanhol avançado, fran-
cês, alemão ou italiano), diferente daquele já documentado no 
Mestrado, a saber:

a) Inglês: TOEFL – IBT (Test of English as a Foreign Langua-
ge – Internet Based Test), com nota mínima igual a 71 pontos; 
TOEFL – ITP (Test of English as a Foreign Language - Institutional 
Testing Program), com nota mínima igual a 527 pontos; IELTS 
(International English Language Testing System), com nota 
mínima igual a 6; Cambridge Exam CAE, om nota “apto” para 
o nível B2.

b) Espanhol avançado: DELE (Diploma de Español como 
Lengua Estranjera, com nota “apto” para nível B2;

c) Francês: ELFA (Examen de Lecture em Français pour 
des Buts Académiques), com nota mínima de 70 pontos; DELF 
(Diplôme d’Études em Langue Française), com nota “apto” para 
o nível B2; DALF (DiplômeApprofondi de Langue Française), 
com nota “apto” para o nível C1; TCF (Test de Connaissance du 
Français), com nota “apto” para o nível B2;

d) Alemão: Goethe-Zertifikat, com nível mínimo igual a B1; 
TesTDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), com nota “apto” para 
o nível B1; OnSET Deutsch, com nota “apto” para o nível B1.

e) Italiano: CILS (Certificato di Italiano come Lingua Stran-
jera), nível B1, com nota mínima de 70 pontos; Teste LatoSensu 
do Instituto Italiano de Cultura – IIC, om nota “apto” para o 
nível B2; Certificado Universidade de Perugia, com nota mínima 
igual a 7; Certificado Universidade de Siena, com nota mínima 
igual a 7.

Para o curso de Doutorado sem obtenção prévia do título 
de Mestre (doutorado direto), o candidato deverá comprovar, no 
ato de inscrição, proficiência em duas línguas, dentre os certifica-
dos listados acima (inglês, francês, alemão, italiano ou espanhol 
avançado). Caso o candidato possua como língua materna uma 
das línguas cujas proficiências são aceitas por este Programa, 
devidamente comprovada por meio de histórico escolar do país 
de origem, será dispensado da apresentação de um dos dois 
exames de proficiência em língua estrangeira na inscrição para 
o processo seletivo do Doutorado Direto.

Os candidatos que se inscreverem com documentação 
incompleta ou não atenderem as exigências de inscrição da 
Área, terão suas inscrições indeferidas pela Coordenação do 
Programa.

Devido à pandemia do Covid-19, enquanto os funcionários 
estiverem em Teletrabalho (Lei 13.979/2020), o candidato deve-
rá entrar em contato com o Serviço de Pós-Graduação através 
do e-mail (posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br) para verificar se 
a inscrição deverá ser realizada de modo presencial ou remoto.

(i) Modo presencial: o candidato realizará a sua inscrição 
pessoalmente ou por procuração, comparecendo à Rua Clóvis 

taxa. O candidato deverá certificar-se do recebimento do mate-
rial por intermédio do telefone (11) 3091-3621 ou do e-mail: 
pgfarma@usp.br.

1.7.1. Considerando as limitações de mobilidade devido 
à pandemia de Covid-19, excepcionalmente, o Serviço de Pós-
-Graduação efetuará as inscrições em processo seletivo dos 
candidatos de forma não-presencial por e-mail (pgfarma@usp.
br), desde que sejam respeitados os prazos sinalizados no edital 
de processo seletivo, bem como o envio de toda documentação 
em formato PDF Legível, inclusive com as respectivas assina-
turas nos documentos. O(A) candidato(a), caso seja aprovado 
no processo seletivo, se compromete a entregar, na secretaria, 
os documentos impressos de igual teor aos enviados em sua 
inscrição por e-mail, em data a ser comunicada posteriormente 
pelo Serviço de Pós-Graduação, após o retorno das atividades 
presenciais na FCF/USP.

1.8 Validade do resultado do processo seletivo: 180 dias 
contados da data de inscrição.

1.9 OBSERVAÇÕES:
1.9. 1 A taxa de inscrição recolhida não será devolvida.
1.9.2 A documentação entregue será destruída finda a 

validade do processo seletivo.
1.9.3 As cópias dos documentos apresentados não precisam 

ser autenticadas. No entanto, poderá ser solicitada, a qualquer 
tempo, a apresentação dos documentos originais para os escla-
recimentos de dúvidas quanto à autenticidade dos documentos. 
A inexatidão das informações prestadas pode acarretar no 
indeferimento do pedido de inscrição, sem prejuízos de outras 
medidas cabíveis.

1.9.4 A lista de orientadores plenos credenciados está 
disponível no site do Programa:

http://www.fcf.usp.br/departamentos/subpagina.php?menu
=184&pagina=1009&subpagina=511&departamento=1

2 DAS PROVAS:
2.1 Curso de Mestrado:
2.1.1 A prova de seleção será constituída de análise do 

Currículo Lattes, do Histórico Escolar do Curso de Graduação e 
do Projeto de Pesquisa, a ser feita por uma banca examinadora 
formada por três professores designados pela Comissão Coorde-
nadora do Programa (CCP), em data a ser agendada de acordo 
com a conveniência da banca e do candidato.

Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, média 
7,00.

2.2 Curso de Doutorado Direto:
2.2.1 A prova de seleção será constituída de análise do 

Currículo Lattes, do histórico escolar do curso de graduação e 
do Projeto de Pesquisa, a ser feita por uma banca examinadora 
formada por três professores designados pela Comissão Coorde-
nadora do Programa (CCP), em data a ser agendada de acordo 
com a conveniência da banca e do candidato. Nesta data, o 
Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado também na forma 
oral (15 minutos).

Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, média 
7,00.

2.3 Curso de Doutorado com título de Mestre:
2.3.1 A prova de seleção será constituída de análise do 

Currículo Lattes, do histórico escolar do curso de graduação e 
o do mestrado e do Projeto de Pesquisa, a ser feita por uma 
banca examinadora formada por três professores designados 
pela Comissão Coordenadora do Programa (CCP), em data a ser 
agendada de acordo com a conveniência da banca e do candi-
dato. Nesta data, o Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado 
também na forma oral (15 minutos).

Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, média 
7,00.

2.4 Quando na impossibilidade da presença do candidato, 
o exame poderá ser realizado a distância, por videoconferência 
(Skype, Hangouts ou outra plataforma adequada).

2.5 Ingresso via GRE:
Alternativamente, candidatos aos cursos de Mestrado, Dou-

torado e Doutorado Direto poderão realizar o ingresso mediante 
as seguintes provas:

A) Exame Internacional Graduate Record Examination 
(GRE - General Test). Os candidatos deverão ter escores iguais 
ou superiores a 155 (Verbal reasoning), 158 (Quantitative reaso-
ning) e 4.0 (Analytical writing).

B) Análise do Projeto de Pesquisa, do Currículo, do Histórico 
Escolar e Exame oral de arguição de projeto de pesquisa, sendo 
7,0 a nota mínima para aprovação;

Nesse caso, os alunos estão dispensados da Proficiência em 
Língua Estrangeira. Quando na impossibilidade da presença do 
candidato, a etapa b) poderá ser realizada a distância, por vide-
oconferência (Skype, Hangouts ou outra plataforma disponível).

Durante a realização das provas, não será permitido ao 
candidato utilizar aparelhos eletrônicos de qualquer espécie 
ou qualquer aparelho que possibilite a comunicação com o 
ambiente externo à sala de realização das provas ou gravação 
do exame, devendo os equipamentos ser desligados, sob pena 
de desclassificação e eliminação do processo seletivo.

3 DOS RESULTADOS:
3.1 O resultado do processo de seleção será informado aos 

candidatos por e-mail ou na secretaria do programa de pós-gra-
duação por e-mail (pgfba@usp.br), por telefone (11-3091-3656) 
ou pessoalmente, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Av. 
Prof. Lineu Prestes, 580, bloco 14.

4 DA MATRÍCULA:
4.1 Períodos de matrícula (com pré-matrícula em discipli-

nas): preferencialmente, na segunda quinzena de fevereiro e 
primeira quinzena de julho.

4.2 Período de matrícula (sem pré-matrícula em disciplinas): 
durante a validade do processo seletivo.

4.3 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).

4.3.1 Excepcionalmente, no período em que houver limi-
tações de mobilidade devido à Covid-19, o Serviço de Pós-
-Graduação efetuará as matrículas dos candidatos aprovados de 
forma não-presencial por e-mail (pgfarma@usp.br), desde que 
sejam respeitados os prazos sinalizados no edital de processo 
seletivo, bem como o envio de toda documentação pertinente 
em formato pdf, qual seja: a) requerimento de 1ª matrícula 
devidamente assinados (aluno e orientador); b) comprovante de 
proficiência em inglês e c) demais documentos exigidos no edital 
de processo seletivo, conforme item 4.4.

4.4 Documentação para matrícula:
4.4.1 Para matrícula nos cursos de mestrado e doutorado 

direto:
a) requerimento de primeira matrícula (disponível no http://

www.fcf.usp.br/pos-graduacao/subpagina.php?menu=93&pagin
a=698&subpagina=430), devidamente preenchido, impresso e 
assinado pelo orientador e pelo candidato;

b) diploma de graduação (frente e verso) (cópia simples e 
legível), devidamente registrado, ou certificado com a data de 
outorga do grau obtido em curso de Graduação oficialmente 
reconhecido”, nos termos do artigo 40 do Regimento de Pós-
-Graduação da USP;

c) histórico escolar completo;
4.4.2 Para matrícula no curso de Doutorado com título 

de Mestre, em adição aos documentos acima mencionados 
apresentar:

a) diploma de mestrado (frente e verso) (cópia simples e 
legível) ou certificado com a data de outorga do grau obtido em 
curso de mestrado oficialmente reconhecido pela CAPES;

b) histórico escolar completo.
Candidatos estrangeiros somente podem ser matriculados 

quando apresentarem o documento de identidade válido e de 
visto temporário ou permanente que os autorize a estudar no 
Brasil.

k) Projeto de pesquisa, em nível de mestrado, elaborado 
juntamente com o futuro orientador, devidamente assinado 
por ambos;

l) Cópia simples do comprovante de proficiência em inglês.
1.5.2 Curso de Doutorado Direto:
a) Requerimento de inscrição preenchido, impresso e assi-

nado (disponível no site http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/
pagina.php?menu=93&pagina=697);

b) Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da 
certidão de casamento;

c) Cópia simples e legível da cédula de identidade válida;
d) Comprovante de Situação Cadastral no CPF (www.recei-

ta.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp);
e) cópia simples e legível do título de eleitor e do com-

provante da última eleição ou do comprovante de Situação 
Eleitoral no TSE (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certi-
dao-de-quitacao-eleitoral) ou certificado de quitação eleitoral 
(poupa tempo);

f) Cópia simples e legível do certificado militar;
g) Fotografia padrão 3x4 recente;
h) Cópia simples e legível do Diploma de Graduação (frente 

e verso) ou do Certificado de Conclusão do Curso de Graduação
i) Cópia simples e legível do histórico escolar de graduação;
j) Currículo Lattes impresso (www.cnpq.br)
k) Projeto de pesquisa, em nível de doutorado, elaborado 

juntamente com o futuro orientador, devidamente assinado 
por ambos;

l) Cópia simples do comprovante de proficiência em inglês;
1.5.2 Curso de Doutorado com título de Mestre:
a) Requerimento de inscrição preenchido, impresso e assi-

nado (disponível no site http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/
pagina.php?menu=93&pagina=697);

b) Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da 
certidão de casamento;

c) Cópia simples e legível da cédula de identidade válida;
d) Comprovante de Situação Cadastral no CPF (www.recei-

ta.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp);
e) cópia simples e legível do título de eleitor e do com-

provante da última eleição ou do comprovante de Situação 
Eleitoral no TSE (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certi-
dao-de-quitacao-eleitoral) ou certificado de quitação eleitoral 
(poupa tempo);

f) Cópia simples e legível do certificado militar;
g) Fotografia padrão 3x4 recente;
h) Cópia simples e legível do Diploma de Graduação (frente 

e verso) ou do Certificado de Conclusão do Curso de Graduação;
i) Cópia simples e legível do certificado de conclusão do 

curso de graduação;
j) Cópia simples e legível do histórico escolar do curso de 

mestrado;
k) Cópia simples e legível do Diploma de Mestrado (frente e 

verso) ou certificado de conclusão do curso de mestrado;
l) Currículo Lattes impresso (www.cnpq.br);
m) Projeto de pesquisa, em nível de doutorado, elaborado 

juntamente com o futuro orientador, devidamente assinado 
por ambos;

n) Cópia simples do comprovante de proficiência em inglês;
1.6 Proficiência em inglês – opções de comprovação:
1.6.1 Curso de Mestrado:
Cultura Inglesa – Unidade Butantã (São Paulo) “Prova da 

Farmácia/USP” (apenas escrita). Pontuação (conceito mínimo): 
50%. Os candidatos são responsáveis por fazer suas inscrições 
individualmente no site: https://www.culturainglesa.com.br/cer-
tificados/teste-de-proficiencia/

University of Cambridge:
A) FCE - First Certificate in English. Pontuação (conceito 

mínimo): C
B) CAE - Certificate in Advanced English. Pontuação (con-

ceito mínimo): C
C) CPE - Certificate of Proficiency in English. Pontuação 

(conceito mínimo): C
IELTS - International English Language Testing System. 

Pontuação (conceito mínimo): 5,5
TOEFL - Test of English as Foreign Language:
A) IBT Internet-based Test. Pontuação (conceito mínimo): 

400
BULATS – Business Language Testing Service (Standard 

Test). Pontuação (conceito mínimo): Lower Intermediate (B1)
TEAP – Test of English for Academic Purposes. TESE PRIME 

(http://www.teseprime.org). Pontuação (conceito mínimo): 50 
(B1)

1.6.2 Curso de Doutorado e Curso de Doutorado Direto:
Cultura Inglesa - Unidade Butantã (São Paulo) “Ciência dos 

Alimentos” (comunicação escrita e auditiva). Pontuação (concei-
to mínimo): 60%. Os candidatos são responsáveis por fazer suas 
inscrições individualmente no site: https://www.culturainglesa.
com.br/certificados/teste-de-proficiencia/

University of Cambridge:
A) FCE - First Certificate in English. Pontuação (conceito 

mínimo): B
B) CAE - Certificate in Advanced English. Pontuação (con-

ceito mínimo): B
C) CPE - Certificate of Proficiency in English. Pontuação 

(conceito mínimo): B
IELTS - International English Language Testing System: 

Pontuação (conceito mínimo): 5,5 (B2)
TOEFL - Test of English as Foreign Language:
A) IBT Internet-based Test - Pontuação (conceito mínimo): 

70
BULATS – Business Language Testing Service (Standard 

Test): Pontuação (conceito mínimo): Upper intermediate – 60 
(B2)

TEAP – Test of English for Academic Purposes. TESE PRIME 
(http://www.teseprime.org). Pontuação (conceito mínimo): 50 
(B1)

1.6.3 A Cultura Inglesa de São Paulo – filial Butantã tem 
uma agenda de provas de proficiência em inglês específica para 
a FCF/USP (“Prova da Farmácia/USP”). Informações quanto 
a estas provas poderão ser obtidas diretamente com Cultura 
Inglesa de São Paulo: Rua Desembargador Armando Fairbanks, 
199, Butantã, São Paulo, SP. Telefone: (11) 3816 7300.

1.6.4 As inscrições para os exames aplicados pela empresa 
TESE Prime, bem como a consulta à agenda de provas e loca-
lização de Centros Autorizados TESE Prime, deverão ser feitas 
pelo site 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.

1.6.5 Alternativamente, como comprovação de proficiência, 
poderá ser aceita documentação que comprove a realização no 
exterior de estágio, curso de graduação, pós-graduação ou de 
especialização cujo idioma oficial, ou principal, seja o inglês, por 
período não inferior a 12 meses. Candidatos que comprovada-
mente sejam falantes nativos do inglês ou que tenham residido 
em país de língua inglesa por pelo menos 12 meses poderão ser 
dispensados do exame de proficiência

1.7 Inscrições pelo correio: a documentação deverá ser 
encaminhada para o local de inscrição indicada neste Edital. A 
ficha de inscrição (requerimento de inscrição no Processo Sele-
tivo de Pós-Graduação) disponível no site http:// http://www.
fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina.php?menu=93&pagina=697, 
devidamente preenchida e assinada. A taxa de inscrição poderá 
ser feita por transferência ou depósito na conta corrente do 
Banco do Brasil (001), agência 7009-2, conta corrente 130259-
0, nome da conta FCF CTARECEITA da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas (CNPJ 63.025.530/0015-00). No envelope, além 
do endereçamento, deverá constar a informação “INSCRIÇÃO 
NO PROCESSO SELETIVO – CPG/FCF/USP”. Será aceita apenas 
a inscrição que devidamente esteja acompanhada de todos os 
documentos, inclusive com o comprovante de pagamento da 

sanla
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