
 
 
 

 

 
 

FORMULÁRIO SOBRE INFORMAÇÕES PARA EDITAL DE SELEÇÃO 
 

QUADRO I – INFORMAÇÕES DO PROGRAMA 

PROGRAMA/ÁREA: Mestrado Profissional em Gestão de Organizações de Saúde 

COORDENADOR Prof. Dr. Altacílio Aparecido Nunes 

ENDEREÇO CEAPS – 2º andar do Hospital das Clínicas da FMRP/USP. Av. 

Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre. Ribeirão Preto/SP. 

E-mail: ppg.mpgos@usp.br 

Home Page - http://prpg.usp.br/mpgos 

TELEFONE/FAX: Fone: (16) 3602-2931                 Fax: (16) 3602-2730 

 

 MESTRADO PROFISSIONAL 

Data de inscrição 04 a 14 de novembro de 2013 

Data de seleção 02 a 12 de dezembro de 2013 

 

Local das inscrições – Secretaria do Programa de Pós-Graduação do Mestrado 

Profissional em Gestão de Organizações de Saúde (CEAPS) - 2º andar do Hospital das 

Clínicas da FMRP-USP, Avenida Bandeirantes, 3900 – CEP: 14049-900,  Ribeirão 

Preto - SP.  Horário para inscrição: de 08:00h às 11:00h e de 12:30h às 16:00h  

 

Somente serão considerados inscritos os candidatos cuja documentação for entregue 

dentro do prazo previsto no Edital. No caso de inscrição pelo Correio (por SEDEX ou 

serviço semelhante), o candidato deverá encaminhar cópias de todos os documentos 

solicitados, devendo apresentar os originais na Secretaria de Pós-Graduação do 

Programa até o dia 02 de dezembro de 2013, sob o risco de cancelamento da inscrição. 

Se o candidato inscrever-se pelo Correio, a data da inscrição corresponderá à data da 

postagem, não se responsabilizando o Programa por eventuais atrasos ou extravio da 

documentação.  

 

Universidade de São Paulo 
 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto  
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Mestrado Profissional: 
 Requerimento fornecido no ato da inscrição e disponível no endereço eletrônico da CPG: http://www.fmrp.usp.br/cpg; 
 Diploma de Graduação (frente e verso) ou Atestado de Conclusão (constando obrigatoriamente, dia, mês e ano de conclusão); 

 Histórico Escolar da Graduação; 

 01 foto 3x4; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cédula de Identidade (não serão aceitos Registros Profissionais nem o CNH); 

 Título de Eleitor; 

 CIC / CPF; 

 Documento Militar; 

 Curriculum Vitae (de preferência no Modelo LATTES http://www.cnpq.br, SEM ENCADERNAÇÃO). Os comprovantes 

DEVERÃO ser entregues separadamente; 

 Recibo de recolhimento de taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (Tesouraria da FMRP, das 13:30 às 17:00 hs); 

 Projeto de Pesquisa (2 cópias) dentro das linhas de pesquisa do Programa (Gestão de redes organizacionais de atenção à 

saúde ou Gestão e avaliação de tecnologias em saúde); 
 Cópia do RNE (Registro Nacional para Estrangeiro) ou Protocolo do RNE (OBRIGATÓRIO). 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 Comprovante de Proficiência em Inglês (conforme exames TEAP, TOEFL, ALLUMINI, IELTS e CAMBRIDGE, considerando 

aproveitamento igual ou superior a 60% da nota máxima) 

 Comprovante de Proficiência em Português para estrangeiros (conforme exame CELPE-BRAS, considerando aproveitamento 

igual ou superior a 60% da nota máxima). 
 Serão aceitos, pelo prazo de até 12 meses da matrícula, os exames de proficiência em Língua Inglesa reconhecidos pela 

CPG da FMRP-USP. 

 Os testes aceitos serão o TEAP (Test of English for Academic Purpose), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), 

IELTS (International English Language Testing System) e CAMBRIDGE,  admitindo-se o Preliminary English Test (ou 

outro exame de maior proficiência). A validade da proficiência será de 5 anos a partir da data de realização do exame.  

 Serão ainda aceitos como proficientes em Língua Inglesa todos os alunos que comprovarem pelo menos um ciclo completo 

de estudo (fundamental, médio ou superior) ou vínculo de estágio ou curso de pelo menos 01 ano em instituições de ensino 

e/ou pesquisa em país de Língua Inglesa. 

 O candidato estrangeiro oriundo de país, cuja língua oficial não é o Português, deverá, no momento da matrícula comprovar 

proficiência em Língua Portuguesa. Para este fim, será considerado o certificado de proficiência em Língua Portuguesa 

(Celpe-Bras), outorgado pelo Ministério da Educação, no nível intermediário. 
 Serão ainda aceitos como proficientes em Língua Portuguesa os alunos que comprovarem pelo menos um ciclo completo de 

estudo (fundamental, médio ou superior) ou vínculo de estágio ou curso de pelo menos 01 ano em instituições de ensino 

e/ou pesquisa em país de Língua Portuguesa. 
QUADRO IV - VAGAS: 

CURSO OPÇÕES* 
NÚMERO DE 

VAGAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM 
GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE 
SAÚDE 

 30 

* Somente para os programas que tem opções diferentes. 
QUADRO V - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Mestrado Profissional 
Entrevista e Análise 
de Currículo 

II- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
O Programa destina-se aos candidatos graduados com experiência 
profissional comprovada em organizações de saúde ou em atividades 
ligadas à saúde. A experiência profissional está condicionada aos objetivos 
do curso de Mestrado Profissional. 
O processo de seleção deverá utilizar os seguintes critérios: 
1 – Análise do Curriculum Vitae (peso 1), considerando-se as 
ponderações em cada item analisado: 
a- Histórico Escolar (peso 2) 
b- Produção bibliográfica [trabalhos publicados e trabalhos em congresso]. 
(peso 2) 
c- Iniciação Científica. (peso 1) 
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d- Estágios de longa duração (aperfeiçoamento, especialização ou 
residência médica).(peso 2) 
e – Experiência comprovada em organizações de saúde ou em atividades 
ligadas à saúde. (peso 3) 
A nota neste item será a média ponderada entre os subitens e variará de 0 
a 10, sendo cinco a nota mínima de aprovação.  
 
2 – Entrevista.    
Obs: à entrevista não será atribuída nota, sua finalidade será apenas para 
que o candidato exponha seu Projeto de Pesquisa. 
 
3 - Arguição do projeto de pesquisa  (peso 2). 
a - O projeto de pesquisa deve estar relacionado à atividade profissional do 
aluno, vinculado com os projetos de pesquisa dos orientadores do 
Programa. 
A nota neste item variará de 0 a 10, sendo cinco a nota mínima de 
aprovação. 
A Comissão Examinadora para Seleção, indicada pela Comissão 
Coordenadora do Programa, será composta por 03 (três) professores 
pertencentes ao quadro de orientadores do Programa, com pelo menos um 
membro de cada uma das áreas de concentração, e que terão a tarefa de 
aplicar o processo de seleção e indicar à Comissão Coordenadora do 
Programa os candidatos selecionados para homologação. 
A nota final será calculada como a média ponderada do Curriculum Vitae e 
do Projeto de Pesquisa analisados, sendo classificatória. Serão convocados 
para matrícula aqueles alunos que primeiro completarem as vagas 
determinadas pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão de 
Organizações de Saúde.  
Os candidatos aprovados, mas não classificados para as vagas existentes 
permanecerão em lista de espera até o final da data de efetivação da 
matrícula. Havendo desistências, serão convocados em obediência à 
posição na lista de classificação. 
 

Nota final Média – 5,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO VII - ORIENTADORES  
Orientadores Unidade MP - Lattes 

Dra. Maria Eulália Lessa do Vale 

Dallora  
HCFMRP-USP http://lattes.cnpq.br/4331031649339317 

Prof. Dr. Altacílio Aparecido Nunes FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/8823229149351968 

Prof. Dr. Amaury P. Gremaud FEARP-USP http://lattes.cnpq.br/0066143774458861 

Prof. Dr. André Lucirton Costa FEARP-USP http://lattes.cnpq.br/7591642530796389 

Prof. Dr. Antonio Pazin Filho FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/2961123986720628 

rof. Dr. Benedito Carlos Maciel FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/2566660669322049  

Prof. Dr. Carlos Alberto Grespan 

Bonacim 
FEARP-USP http://lattes.cnpq.br/0485017858544515 

Prof. Dr. Carlos Alberto Gabrielli Barreto 

Campello 
FEARP-USP http://lattes.cnpq.br/6853513623357247 

Prof. Dr. Eduardo Barbosa Coelho FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/3445472713137548 

Prof. Dr. José Sebastião dos Santos  FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/1570824915028727 

Prof. Dr. Marcos Felipe Silva de Sá  FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/1264299192805866 

Prof. Dr. Paulo Mazzoncini de Azevedo 

Marques 
FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/7119886675051877 

Prof. Dr. Rudinei Toneto Jr. FEARP-USP http://lattes.cnpq.br/6878697355639730 

Prof. Dr. Sandro Scarpelini FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/2396537649157355 

Prof. Dra. Ana Carla Bliacheriene  FDRP-USP http://lattes.cnpq.br/7188513922196059 

Prof. Dr. Valdes Roberto Bollela FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/3681364107177202 

Profa. Dra. Julieta Mieko Ueta FCFRP-USP http://lattes.cnpq.br/8380494651921859  

Profa. Dra. Sônia Valle Walter B. de 

Oliveira  
FEARP-USP http://lattes.cnpq.br/4716661271375338 

Prof. Dr. Afonso Dinis Costa Passos FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/0984810266610287 

Prof. Dr. Alberto Borges Matias FEARP-USP http://lattes.cnpq.br/9582142403176141 

Prof. Dr. Lauro Wichert Ana FMRP-USP http://lattes.cnpq.br/4356262285996810 

 
As informações sobre os horários e os locais das etapas do processo 
seletivo deverão ser consultadas na Secretaria do Programa. 

O presente formulário está à disposição no endereço 
www.fmrp.usp.br/cpg para cópia (“download”). 
 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES NO EXAME 

DE SELEÇÃO E MATRÍCULA DE ALUNOS 

INGRESSANTES 
1) Formulário para preenchimento com informações de processo 

seletivo: www.fmrp.usp.br/cpg - inscrições -  edital de vagas. 

2) Os conceitos/notas de proficiência em inglês, principalmente de 

alunos ingressantes devem estar de acordo com as normas dos 

Programas. 
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3) Alunos estrangeiros devem comprovar Proficiência em inglês e em 

Português na inscrição (ou conforme normas vigentes dos 

Programas). 

4) Alunos estrangeiros devem apresentar RNE ou protocolo de RNE na 

matrícula. 

5) Todos os alunos devem apresentar: Cópia do diploma devidamente 

registrado (frente e verso) ou certificado com data de conclusão de 

curso de graduação, contendo data em que foi efetuada a colação de 

grau (dia/mês/ano), obtido em curso oficialmente reconhecido. No 

caso de entrega de certificado será obrigatória a comprovação do 

diploma do curso de graduação no prazo máximo de 01 (um) ano, 

contado a partir da data da matrícula na pós-graduação. Não serão 

aceitos diplomados em cursos de curta duração: licenciatura curta, a 

não ser em casos especiais de mérito acadêmico obedecendo-se o 

artigo Art. 42 do Regimento de Pós-Graduação; 

6) Os orientadores indicados devem estar regularmente credenciados 

no curso de (Mestrado) na data da inscrição e devem ter vaga, 

conforme normas do Programa e USP. 

7) O número de alunos selecionados não deve exceder o número de 

vagas abertas no Edital do processo seletivo. 

8) No ato da inscrição devem ser apresentadas cópias dos documentos 

acompanhados dos originais e estas cópias deverão receber carimbo 

de validação com nome/assinatura do funcionário que conferiu. 

9) Todos os documentos dos selecionados deverão ser enviados para a 

Seção de Pós-Graduação, pelo  Programa (e não pelo aluno), dentro 

do prazo estabelecido pela CPG. 

 

 


