
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO 

COMUNICADO 

 

Encontram-se abertas as inscrições para o 2º semestre de 2020 do Programa de Pós-Graduação em 

PSICOBIOLOGIA, com 08 vagas para o Mestrado e 08 vagas para o Doutorado.  

As inscrições serão recebidas até o dia 31 de maio de 2020, às 18h00, via internet, com todos os 

documentos em PDF (cada documento em um arquivo separadamente), enviados para 

posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br, com o título: Inscrição (nível ME ou DO) Psicobiologia 2º 2020. 

Poderão inscrever-se os portadores de diploma de curso superior em Psicologia, Ciências 

Biológicas, Medicina ou cursos afins (Mestrado) e portadores do Título de Mestre em Psicobiologia 

ou Áreas afins (Doutorado).  

No ato da inscrição o candidato, obrigatoriamente deverá entregar:  

Curso de Mestrado:  

- Requerimento de inscrição (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários 

- Inscrição - Pós-Graduação);  

- Termo de compromisso do futuro orientador (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós-

Graduação: Formulários - Inscrição - Aceite do Orientador (Todos Programas);  

- Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;  

- Cópia da Cédula de Identidade– RG (não é aceita a carteira 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, ou certificado de conclusão com colação de 

grau ou declaração da instituição de que o candidato cursa o último semestre de curso superior;  

- Cópia do histórico escolar do curso superior;  

- Cópia do Certificado de Proficiência em inglês: Compreensão, leitura e tradução para o Mestrado. 

Nota mínima 5. Os exames aceitos como comprobatórios de proficiência em língua inglesa são: 

TEAP, TOEFL, IELTS, Cambridge e Michigan, ou atestados de proficiência aceitos pelas agências 

de fomento à pesquisa FAPESP, CAPES ou CNPq. Outros exames poderão ser aceitos mediante 

análise prévia da Coordenação do Programa de solicitações encaminhadas pelos candidatos. São 

sugeridas: Vanessa Gallo Gonçalves English Classes (vanessa.english@gmail.com), ou TESE 

Prime (www.teseprime.org). Verificar datas de exames e nível correspondente e agendar 

diretamente nas escolas;  

- "Curriculum vitae" (Lattes ou qualquer outro currículo acadêmico);  

- Três (3) vias de um pré-projeto de pesquisa de no máximo seis (6) páginas, exceto capa e 

referências bibliográficas.  

 

Curso de Doutorado:  

- Requerimento de inscrição (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários 

- Inscrição - Pós-Graduação);  

- Termo de compromisso do futuro orientador (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós-

Graduação: Formulários - Inscrição - Aceite do Orientador);  

- Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;  

- Cópia da Cédula de Identidade – RG (não é aceita a carteira de habilitação para fins 

acadêmicos);  

- Cópia do CPF;  

- Cópia do Título de Eleitor;  

- Cópia do Certificado de Reservista;  
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- 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 Mestre, ou Certificado de Conclusão, acompanhado da 

declaração da Portaria de Reconhecimento do curso ou carta do orientador certificando que a 

defesa ocorrerá no semestre para o qual está se inscrevendo;  

- Cópia do histórico escolar do Mestrado;  

- Cópia do Certificado de Proficiência em inglês: Redação para o Doutorado. Nota mínima 5. 

Os exames aceitos como comprobatórios de proficiência em língua inglesa são: TEAP, TOEFL, 

IELTS, Cambridge e Michigan, ou atestados de proficiência aceitos pelas agências de fomento 

à pesquisa FAPESP, CAPES ou CNPq. Outros exames poderão ser aceitos mediante análise 

prévia da Coordenação do Programa de solicitações encaminhadas pelos candidatos. São 

sugeridas: Vanessa Gallo Gonçalves English Classes (e-mail vanessa.english@gmail.com), ou 

TESE Prime (www.teseprime.org). Verificar datas de exames e nível correspondente e agendar 

diretamente nas escolas;  

- "Curriculum vitae" (Lattes ou qualquer outro currículo acadêmico);  

- Um exemplar da Dissertação de Mestrado ou 1 cópia da pró-forma da dissertação ou 1 cópia 

do 4º relatório apresentado ao órgão financiador/Programa;  

-Cinco vias do projeto de pesquisa a ser defendido.  

 

O candidato que se inscrever com documentação incompleta, ou não atender às exigências de 

inscrição da Área, terá sua inscrição indeferida pela coordenação. As vagas estão condicionadas 

à aceitação dos orientadores devidamente credenciados, obedecidos os critérios estabelecidos 

pela Área, quanto ao número máximo de orientados por orientador.  

O candidato, no nível de mestrado, cuja inscrição for deferida pela coordenação da área, será 

selecionado através de: (1) Prova escrita, dissertativa sobre a análise de um artigo científico a 

ser apresentado no momento da prova. A “clareza e os aspectos formais da redação” serão, 

também, pontuados. A nota deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros). A prova tem 

caráter eliminatório; (2) Arguições conduzidas por uma comissão composta por três docentes 

da Área indicados pela CCP, abordando também o projeto apresentado, apenas para os 

candidatos aprovados na prova escrita, com caráter eliminatório; (3) Parecer de orientador. A 

matrícula SOMENTE será aceita mediante disponibilidade de vagas e carta de anuência de 

orientador.  

O candidato, no nível de doutorado, cuja inscrição for deferida pela coordenação da área, será 

selecionado através de: (1) Prova escrita, dissertativa sobre a análise de um artigo científico a 

ser apresentado no momento da prova. A “clareza e os aspectos formais da redação” serão, 

também, pontuados. A nota deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros). A prova tem 

caráter eliminatório; (2) Arguição do candidato sobre o projeto de pesquisa apresentado por 

escrito, contendo no máximo 20 (vinte) páginas, nos moldes daqueles apresentados às agências 

de fomento, frente a uma comissão composta por três entrevistadores designados pela CCP, que 

levará em conta qualidade do projeto escrito, capacidade de argumentação e grau de 

conhecimento do tema. Esta avaliação tem caráter eliminatório; (3) Arguições conduzidas pela 

comissão de três docentes da área indicados pela CCP, que levarão em conta currículo de 

Mestrado, apresentações em congressos e publicações. Esta avaliação tem caráter eliminatório. 

A nota final será calculada através da média aritmética entre as notas obtidas na arguição do 

candidato sobre o projeto de pesquisa e nas arguições da comissão. Serão considerados 

aprovados os candidatos com média aritmética igual ou superior a 5,0 (cinco); (4) Parecer de 

orientador. A matrícula SOMENTE será aceita mediante disponibilidade de vagas e carta de 

anuência de orientador.  



O Exame de Seleção será realizado em duas etapas, sendo a prova das 9h00 às 12h00, no 

Auditório da Psicobiologia, Anexo do Bloco 6 – Fundos, no dia 16 de junho de 2020. As 

arguições, somente para os aprovados nas provas, serão dias 25 e 26 de junho de 2020. As 

defesas de projetos para candidatos ao curso de doutorado serão realizadas também dias 25 e 

26 de junho de 2020, com início às 9h00 e término às 18h00, na Sala de Reuniões 1, Anexo do 

Bloco 6. As provas escritas poderão ser realizadas no exterior, na língua portuguesa, inglesa ou 

espanhola, por candidatos residentes no exterior ou por brasileiros em trânsito. Neste caso as 

provas serão realizadas sob a supervisão de pesquisadores autorizados pela CCP e as 

solicitações deverão chegar à Secretaria do Programa juntamente com a inscrição. As provas 

de arguição poderão ser realizadas por videoconferência ou mídia equivalente. O candidato 

poderá ser aprovado, mas não indicado à matrícula, caso o número de candidatos seja maior 

que o número de vagas atribuídas pelo Programa ao orientador.  

Maiores informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-Graduação da Faculdade, onde, se 

aprovado, o candidato que obtiver aceitação do orientador devidamente credenciado na Área 

para o nível em que se inscreveu, deverá efetuar sua matrícula, em período a ser estabelecido 

em calendário aprovado pela Comissão de Pós-Graduação, apresentando os seguintes 

formulários (disponíveis no site www.ffclrp.usp.br - Pós-Graduação – Formulários): 

Requerimento de Matrícula (Matrícula - Ingressantes Mestrado ou Matrícula - Ingressantes 

Doutorado); Uma foto 3 X 4; O candidato ao curso de mestrado que, no ato da inscrição não 

havia concluído a graduação, deverá apresentar no ato da matrícula, cópia do diploma 

devidamente registrado ou certificado com a data que recebeu a outorga do grau obtido em 

curso de Graduação oficialmente reconhecido e cópia do histórico escolar completo. O 

candidato ao curso de doutorado que, no ato da inscrição não havia defendido a dissertação, 

deverá apresentar certificado de defesa contendo a data da homologação. Durante a realização 

da prova, 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, devendo os equipamentos ser desligados e entregues aos organizadores, sob pena 

de desclassificação e eliminação do processo seletivo. Os candidatos ao Mestrado e Doutorado 

deverão se informar junto a seus futuros orientadores sobre pedido de bolsas junto à FAPESP.  
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