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A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo, Profa. Dra. Rosana Camarini, faz público que estão 
abertas as inscrições para seleção de candidatos ao Programa de Farmacologia, em níveis de 
Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto.  

 

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente ou por correspondência, nos dias úteis, de 
25 de abril a 20 de maio de 2014, das 10h00 às 15h00, na Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia, ICB-USP, sito à Av. Prof. Lineu Prestes, 1524 – 2º andar, sala 
215, Edifício Biomédicas I, CEP 05508-000 - São Paulo/SP.  

 

O exame de ingresso na Pós-Graduação terá validade de 1 ano tomando como base a 
publicação deste Edital no Diário Oficial. 

 

No ato da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documentos para o Curso de 
Mestrado: 

 
 
a) Formulário de inscrição (disponível na página do programa na Internet ou no serviço de pós-
graduação); 
b) Cópia simples de Cédula de identidade (RG), Título de eleitor, CPF, Certidão de Nascimento 
ou Casamento, Comprovante de quitação do serviço militar (para candidatos do sexo 
masculino); 
c) Currículo Lattes; 
d)Cópia simples do Diploma de Graduação devidamente registrado e Histórico escolar 
completo (constando a data da colação de grau) ou Histórico escolar parcial e Declaração de 
matrícula emitidos por secretaria de graduação, seção de alunos ou equivalente; 
e) Carta de aceite do Orientador devidamente credenciado ao programa na qualidade de   
Pleno (modelo disponível na página do programa na Internet ou na secretaria do programa). 
 
 
 Os candidatos estrangeiros deverão apresentar todos os documentos acima citados, 
substituindo-se o item “b” por cópia simples do Passaporte. 
 
 
A homologação da inscrição no processo seletivo será efetuada somente após conferência dos 
documentos pela CCP/BMF.  
 
 



 
 
No ato da matrícula, os alunos deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos: 
 
 Diploma de Graduação, com a data da colação de grau e/ou Histórico Escolar de 

Graduação constando a data da colação de grau. 
 Comprovante de proficiência em língua inglesa. 
 Para os candidatos que não tiverem como língua nativa o português: além da 

proficiência em língua inglesa, é exigida também a proficiência em língua portuguesa, 
demonstrada por meio da apresentação do Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário ou superior ou 
mediante a obtenção do grau suficiente emitido pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP 
na prova aplicada aos candidatos à pós-graduação de todos os programas do ICB da 
USP. Neste caso, a comprovação deverá ser apresentada, no máximo, 6 meses após 
a matrícula inicial. Além disso, seguiremos as orientações da Circular 33/2011 publicada 
pela PRPG em 31/08/2011, que autoriza, em caráter excepcional, a matrícula dos 
estudantes estrangeiros portando apenas o passaporte com o visto de estudante, 
acompanhado do agendamento do Registro/Emissão de Carteira Identidade de 
Estrangeiro, emitido pela Polícia Federal. Posteriormente, o interessado deverá 
entregar à Secretária do Programa a cópia do documento emitido pela Policia Federal 

com o número do RNE.  
 Comprovante de submissão do projeto junto à Comissão de Ética responsável (de 

animais ou seres humanos) ou, quando for o caso, comprovante da solicitação de 
isenção. 

 
 
 

Para o curso de Doutorado deverão ser apresentados, no ato da inscrição, os seguintes 
documentos: 

 
Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição no processo 
seletivo: 
 
a) Formulário de inscrição (disponível na página do programa na Internet ou no serviço de pós-
graduação); 
b) Cópia simples de Cédula de identidade (RG), Título de eleitor, CPF, Certidão de Nascimento 
ou Casamento, Comprovante de quitação do serviço militar (para candidatos do sexo 
masculino); 
c) Currículo Lattes; 
d) Cópia simples do Diploma de Graduação devidamente registrado e Histórico escolar 
completo ou certificado com a data de outorga do grau obtido em curso de graduação 
oficialmente reconhecido pelo MEC emitidos por secretaria de graduação, seção de alunos ou 
equivalente. 
e) Comprovante de Conclusão de Mestrado strictu senso ou  Histórico escolar, ficha de aluno, 
boletim ou documento equivalente emitidos por secretaria de pós-graduação, ou órgão oficial 
equivalente. 



f) Carta de aceite do Orientador devidamente credenciado ao programa na qualidade de   Pleno 
(modelo disponível na página do programa na Internet ou na secretaria do programa). 
 
Os candidatos estrangeiros deverão apresentar todos os documentos acima citados, 
substituindo-se o item “b” por cópia simples do Passaporte”. 
 
 
A homologação da inscrição no processo seletivo será efetuada somente após conferência 
dos documentos pela CCP/BMF.  
 
 
No ato da matrícula, os alunos deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos: 
 

 Diploma de Graduação, com a data da colação de grau e/ou Histórico Escolar de 
Graduação constando a data da colação de grau. 

 Certificado de conclusão do Mestrado; 

 Histórico Escolar do Mestrado; 

 Resumo do projeto de pesquisa; 

  Exemplar da Dissertação de Mestrado. 
 Comprovante de proficiência em língua inglesa. 
 Para os candidatos que não tiverem como língua nativa o português: além da 

proficiência em língua inglesa, é exigida também a proficiência em língua portuguesa, 
demonstrada por meio da apresentação do Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário ou superior ou 
mediante a obtenção do grau suficiente emitido pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP 
na prova aplicada aos candidatos à pós-graduação de todos os programas do ICB da 
USP. Neste caso, a comprovação deverá ser apresentada, no máximo, 6 meses após 
a matrícula inicial. Além disso, seguiremos as orientações da Circular 33/2011 publicada 
pela PRPG em 31/08/2011, que autoriza, em caráter excepcional, a matrícula dos 
estudantes estrangeiros portando apenas o passaporte com o visto de estudante, 
acompanhado do agendamento do Registro/Emissão de Carteira Identidade de 
Estrangeiro, emitido pela Polícia Federal. Posteriormente, o interessado deverá 
entregar à Secretária do Programa a cópia  o documento emitido pela Policia Federal 
com o número do RNE.  

 Comprovante de submissão do projeto junto à Comissão de Ética responsável (de 
animais ou seres humanos) ou, quando for o caso, comprovante da solicitação de 
isenção. 
 
 

Para o curso de Doutorado Direto deverão ser apresentados, no ato da inscrição, os 
seguintes documentos: 

 

a) Formulário de inscrição (disponível na página do programa na Internet ou no serviço de pós-
graduação); 



b) Cópia simples de Cédula de identidade (RG), Título de eleitor, CPF,  Certidão de Nascimento 
ou Casamento, Comprovante de quitação do serviço militar (para candidatos do sexo 
masculino); 
c) Currículo Lattes; 
d)Cópia simples do Diploma de Graduação devidamente registrado e Histórico escolar 
completo (constando a data da colação de grau) ou Histórico escolar parcial e Declaração de 
matrícula emitidos por secretaria de graduação, seção de alunos ou equivalente; 
e) Carta de aceite do Orientador devidamente credenciado ao programa na qualidade de   
Pleno (modelo disponível na página do programa na Internet ou na secretaria do programa). 
 
 
Os candidatos estrangeiros deverão apresentar todos os documentos acima citados, 
substituindo-se o item “b” por cópia simples do Passaporte”. 
 
A homologação da inscrição no processo seletivo será efetuada somente após conferência 
dos documentos pela CCP/BMF.  
 
 
Atenção: O ingresso direto no Doutorado é estimulado para candidatos que tenham 
desenvolvido atividades científicas prévias que possam ser consideradas equivalentes às de 
um Mestrado, como por exemplo, estágios de iniciação científica, estágios subsequentes à 
graduação, no país ou no exterior, participações em congressos, trabalhos publicados, etc. 
 
 
No ato da matrícula, os alunos deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos: 
 

 Diploma de Graduação, com a data da colação de grau e/ou Histórico Escolar de 
Graduação constando a data da colação de grau. 

 Resumo do projeto de pesquisa; 

  Comprovante de proficiência em língua inglesa. 
 Para os candidatos que não tiverem como língua nativa o português: além da 

proficiência em língua inglesa, é exigida também a proficiência em língua portuguesa, 
demonstrada por meio da apresentação do Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário ou superior ou 
mediante a obtenção do grau suficiente emitido pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP 
na prova aplicada aos candidatos à pós-graduação de todos os programas do ICB da 
USP. Neste caso, a comprovação deverá ser apresentada, no máximo, 6 meses após 
a matrícula inicial. Além disso, seguiremos as orientações da Circular 33/2011 publicada 
pela PRPG em 31/08/2011, que autoriza, em caráter excepcional, a matrícula dos 
estudantes estrangeiros portando apenas o passaporte com o visto de estudante, 
acompanhado do agendamento do Registro/Emissão de Carteira Identidade de 
Estrangeiro, emitido pela Polícia Federal. Posteriormente, o interessado deverá 
entregar à Secretária do Programa a cópia  o documento emitido pela Policia Federal 
com o número do RNE.  

 Comprovante de submissão do projeto junto à Comissão de Ética responsável (de 
animais ou seres humanos) ou, quando for o caso, comprovante da solicitação de 
isenção. 
 



A seleção se dará pela submissão dos candidatos às seguintes avaliações: 

 

PROVAS 

I. Prova de Proficiência em Língua Inglesa: para ser aprovado o candidato deverá 
obter, no mínimo, nota 7,0. A próxima prova será dia 14/05/14, às 14h30, no ICB IV. 
Os candidatos deverão consultar o site da FFLCH/USP 
(http://clinguas.fflch.usp.br/sites/clinguas.fflch.usp.br/files/Cronograma%20e%20ins
cri%C3%A7%C3%B5es%20-%201405%20ICB%20(maio%202014).pdf)  para ter 
acesso ao processo de inscrição . Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo 
telefone (11) 3091-2416. Os interessados em ter acesso à lista de exames aceitos 
pelo programa bem como a validade destes deverão enviar e-mail para 
bmfpg@icb.usp.br 

 

II. Prova Escrita de Farmacologia: Os candidatos serão avaliados, em caráter 
eliminatório, por meio de uma prova escrita (elaborada e corrigida pela CCP/BMF) e 
deverão obter média igual ou superior a 7,0 (sete) para serem aprovados. A Prova 
versará sobre conceitos gerais de: Farmacocinética e Farmacodinâmica (Absorção, 
Distribuição e Excreção de Drogas, Farmacologia Molecular), Fármacos 
Adrenérgicos e anti-adrenérgicos, Fármacos Colinérgicos e Anticolinérgicos, 
Bloqueadores da Junção Neuromuscular, Anestésicos locais, Histamina e Anti-
histamínicos, Analgésicos-Antitérmicos, Anti-Inflamatórios não Esteróides, 
Hipnoanalgésicos, Cardiotônicos, Fármacos de ação vascular, Diuréticos e 
Psicofarmacologia. Além disso, haverá 2 questões optativas na área de 
concentração do suposto orientador que poderão substituir 2 das questões 
obrigatórias. A prova será aplicada dia 27/05/2014 (3ª feira), às 10h00, no 
Departamento de Farmacologia, Instituto de Ciências Biomédicas (Av. Prof. Lineu 
Prestes, 1524 - Edifício Biomédicas I - Cidade Universitária "Armando de Salles 
Oliveira" - São Paulo – SP) e terá duração máxima de 3 horas. 

 
 

III. O candidato ao Doutorado/Doutorado Direto deverá fazer a apresentação do seu 
projeto de pesquisa e dos  conhecimentos gerais da área correlata, com duração 
máxima de 30 minutos, a uma banca constituída por 3 (três) membros titulares 
escolhidos pela CCP, sendo ao menos 1 (um) externo ao Programa. O Projeto 
deverá ser entregue aos membros, no mínimo, 15 dias antes da apresentação.  O 
aluno que for reprovado na apresentação do projeto poderá repeti-lo apenas uma 
vez, em no máximo 30 dias corridos, preferencialmente à mesma banca. 

 
 
 
Os candidatos ao programa de Doutoramento com título de Mestre obtido em nosso programa 
estão isentos da prova de Farmacologia. 
 
Os candidatos ao programa de Doutoramento com título de Mestre em Farmacologia obtido 
em programa externo ao nosso e reconhecido pela CAPES poderão requerer dispensa da 
prova de Farmacologia. O pedido será analisado e deliberado pela CCP/BMF. 
 



 

 

Poderão ser utilizadas, como bibliografia de apoio, as seguintes obras: 
Goodman and Gilmann´s – The Pharmacological Basis of Therapeutics, A.G. Gilman, et al., 
edts. New York: McGraw-Hill, 2011. 
 
Rang, H.P. & Dale, M.M. – Farmacologia, 7ª ed. Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro, 2012. 

Katzung, B.G. – Farmacologia Básica & Clínica, 12ª ed. Guanabara Koogan, 2012. 

De Lucia, R. e Oliveira-Filho, R.M. – Farmacologia Integrada, 3ª ed., Revinter, Rio de Janeiro, 
2007. 
 
Golan Princípios de Farmacologia A Base Fisiopatológica da Farmacoterapia N. – ed. 
Guanabara Koogan, 2009 


