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EDITAL
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Oncologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo faz saber que abrirá
inscrições para seleção de candidatos ao Programa, sendo 30 vagas para
Mestrado e 30 vagas para Doutorado (incluindo Doutorado Direto), conforme
abaixo discriminado:
I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do programa, no Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo – ICESP, à Av. Dr. Arnaldo, 251 – 6º andar – sala
36 - Cerqueira Cesar - São Paulo, no período de 08/01/2018 à 14/12/2018, nos
dias úteis, das 09h00 às 15h00.
II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
II.1 Encaminhar para o e-mail onco.pg@usp.br o projeto de pesquisa elaborado
pelo candidato, o link para o CV Lattes, bem como o resultado de proficiência
em inglês, se for o caso.
II.2 Entregar na secretaria do programa a seguinte documentação:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (download do formulário);
b) Cópia de documento de identificação (RG e RNE para estrangeiros);
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) 1 foto recente 3 X 4;
e) Cópia do diploma de graduação (frente e verso) ou declaração oficial de
colação de grau;
f) Histórico escolar, ficha de aluno, boletim ou documento equivalente, contendo
eventuais reprovações e trancamentos, emitido por secretaria de graduação,
seção de alunos ou equivalente;
g) Primeira página do CV Lattes, atualizada;
h) Carta de recomendação em formulário próprio (modelo disponível na página
do Programa na Internet);
i) Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) (a secretaria do programa fornecerá a devida guia de
recolhimento, que deverá ser paga na Tesouraria da Faculdade de Medicina –
Av. Dr. Arnaldo, 455);
III. EXAME DE ADMISSÃO
III.1 Exame de Admissão para Mestrado
Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, através de uma prova
oral, constando de apresentação de um seminário de trabalho científico em
tema correlacionado a seu projeto (peso 5), da avaliação do plano de pesquisa
(peso 4) e do seu Curriculum Lattes (peso 1 ).
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O tempo para preparo do seminário será de quatro horas seguido de 30 minutos
para apresentação à banca examinadora.
Os itens avaliados no Curriculum Lattes serão: atividades de iniciação científica
ou monitoria durante a graduação (peso 1), projetos executados com bolsa de
agências financiadoras oficiais (peso 1) produção intelectual (peso 1) ,
participação em atividades acadêmicas (peso 1) e histórico da graduação.
A nota final será obtida através da média aritmética entre as notas dadas pelos
dois membros da Comissão Examinadora. Serão aprovados os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete).
III.2 Exame de Admissão para Doutorado
Os candidatos portadores do título de mestre serão avaliados pela
documentação entregue para efetivação da inscrição), sendo atribuída uma
nota de 0 a 10 para cada um dos seguintes quesitos: currículo (atividades
acadêmicas durante o mestrado (peso 1), produção intelectual (peso 3) histórico
da pós-graduação (peso 1). Cada candidato deverá fazer uma apresentação
de seminário, em tema relacionado ao seu projeto de pesquisa, conforme
sugerido pela Comissão constituída por dois membros escolhidos pela CCP.
A nota final será obtida através da média aritmética entre as notas dadas pelos
membros da Comissão Examinadora. Serão aprovados os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete).
III.3 Exame de Admissão para Doutorado Direto
Os candidatos ao doutorado direto serão avaliados pela documentação,
entregue para efetivação da inscrição sendo atribuída uma nota de 0 a 10 para
cada um dos seguintes quesitos: currículo (bolsas de agências financiadoras
oficiais, peso 1, produção intelectual peso 3, atividades acadêmicas, peso 1).
Cada candidato deverá fazer uma apresentação de seminário em tema
relacionado a seu projeto de pesquisa, a uma Comissão constituída por dois
membros escolhidos pela CCP, que fará arguição sobre o seminário e sobre o
trabalho a ser desenvolvido, e questionado sobre a produção científica
apresentada a partir dos dados relatados no Currículo Lattes.
Os candidatos deverão ter realizado projeto de iniciação científica com bolsa,
ou apresentado trabalho em congresso com publicação, ou participado de
pesquisa publicada em periódico indexado em base de dados nacional ou
internacional.
A nota final será obtida através da média aritmética entre as notas dadas pelos
membros da Comissão Examinadora. Serão aprovados os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete).
IV. Proficiência em inglês
Tanto no Mestrado quanto no Doutorado poderão ser aceitos Exames de
Proficiência tais como TOEFL, IELTS, Cambridge, Michigan, realizados até 5 (cinco)
anos antes da data de inscrição do estudante na PG. O coeficiente de
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rendimento nos exames de proficiência deve ser de, pelo menos, 60% para o
mestrado e 70% para o doutorado e doutorado direto.
Outros exames e respectivas aprovações poderão ser analisados pela CCP
mediante solicitação do estudante.
Aos alunos estrangeiros, além da proficiência em língua inglesa, é exigida
também a proficiência em língua portuguesa, com a apresentação do
Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS,
nível intermediário ou superior. A proficiência em Língua Portuguesa deverá ser
demonstrada em até 18 meses para o curso de Mestrado, 24 meses para o curso
de Doutorado e 30 meses para o curso de Doutorado Direto, contados a partir
da data da primeira matrícula. O aluno estrangeiro que demonstrar a
proficiência em língua portuguesa no Mestrado, não será exigido o exame no
Doutorado.
Se o aluno não tiver apresentado documento de proficiência na língua inglesa,
realizará exame de proficiência no mesmo dia da avaliação, segundo o que
segue:
a) Para o Mestrado, o exame constará da tradução de um texto em inglês para
o português com o auxílio de dicionário. Nota mínima de aprovação: 7
b) Para o Doutorado, o exame constará de um resumo em inglês que deverá ser
redigido a partir de um texto em português, também com o auxílio de dicionário.
Nota mínima de aprovação: 7
V. MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser realizada no mesmo local e
horário da inscrição.
V.1 O cumprimento do Artigo 53 do Regimento de Pós-Graduação da USP é
obrigatório no ato da matrícula inicial.
(http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-6542-de-18-de-abril-de-2013)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
e-mail: onco.pg@usp.br ou Telefones: (11) 3893-4347/3893-2789
________________________________
Profa. Dra. Luisa Lina Villa
Coordenadora do Programa

