
  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

A Faculdade de Saúde Pública comunica a abertura de inscrições para o Programa de Pós-

Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade /Doutorado – 2015 

 

I - Linhas de Pesquisa: 

1. Políticas, sistemas e instituições internacionais de saúde global e ambiente sustentável 

- Segurança sanitária, segurança nutricional, alimentar e ambiental 

- Funções de Estado, políticas, instituições e sistemas internacionais de saúde e ambientais 

2. Sustentabilidade, deslocamentos humanos e modos de vida no contemporâneo 

- Sustentabilidade e inovação tecnológica 

- Mobilidades, deslocamentos humanos e modos de vida no contemporâneo. 

II- INSCRIÇÕES 

As inscrições para o exame de ingresso para o Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e 

Sustentabilidade /Doutorado – 2015 serão feitas entre 1º e 30 de abril de 2015. Os candidatos 

deverão entregar ou enviar por correio, ao Serviço de Pós-Graduação, na Av. Dr. Arnaldo, 715 – 

térreo, Cerqueira César/São Paulo, CEP 01246-904, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 

13h às 15h, os seguintes documentos: 

Ficha de inscrição 

RG ou RNE 

Cópia do passaporte com foto para estrangeiros 

Histórico escolar do Mestrado para os candidatos ao Doutorado ou Histórico escolar da 

graduação para candidatos ao doutorado Direto (consulte o item II.3 do Regulamento do  

Programa: 

www.fsp.usp.br/pos/wpcontent/uploads/2013/08/NormasSaudeGlobalSustentabilidade_Aprovado

CEAN_19_08_2014.pdf) 

Cópia do Currículo Lattes (www.cnpq.br/lattes); 

Projeto de pesquisa compatível com uma das linhas de pesquisa do Programa 

Carta de recomendação de professor ou instituição 

Comprovante do pagamento da taxa de inscrição 

 

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a ser pago na Tesouraria da 

FSP/USP ou através de depósito bancário identificado do valor em conta corrente do Banco do 

Brasil – Banco 001 – Ag. 6971–X – C.C: 13.1282-0. 

 

Para incentivar a participação de alunos estrangeiros, a estes será facultado o envio de 

documentos via correio eletrônico, em formato PDF, para o e-mail: saudeglobal@fsp.usp.br. O 

pagamento da taxa de inscrição de estrangeiros e brasileiros que morem no exterior poderá ser 

feito por ocasião do início das aulas. 

 

III- PROCESSO SELETIVO 

Primeira Fase: 

Será realizada pela Comissão Coordenadora do Programa e consistirá na análise dos documentos 

apresentados. O projeto será avaliado em sua capacidade de formular proposta de trabalho 

coerente, compatível com uma das linhas de pesquisa do Programa, podendo ser apresentado em 

português, espanhol ou inglês; 

Os candidatos habilitados para a segunda fase serão comunicados no período de 18 e 19 de maio 

de 2015 por e-mail e no Quadro de Avisos da Pós-Graduação da FSP-USP. 

 

http://www.cnpq.br/lattes
mailto:saudeglobal@fsp.usp.br


  

Segunda Fase: 
O candidato habilitado na Primeira Fase será convocado para arguição, a ser realizada entre 25 de 

maio a 12 de junho,  podendo ser realizada por videoconferência ou skype para os que morem no 

exterior ou em outro estado do Brasil. 

 

O número de vagas disponíveis é de até 15 para o ano de 2015. 

 

IV - RESULTADO FINAL 

A lista dos selecionados será publicada em 19 de junho de 2015  no site: www.fsp.usp.br/pos   e 

no Quadro de Avisos da Pós-Graduação da FSP-USP. 

 

 O resultado não será fornecido por telefone. 

 

V- MATRÍCULA 

 

Entrega de documentos: 

Para efetivar a matrícula, os candidatos selecionados deverão entregar cópias dos seguintes 

documentos, no período de 22 de junho a 8 de julho de 2015, das 9h às 12h e das 13h às 15h, no  

Serviço de Pós-Graduação, na  Av. Dr. Arnaldo, 715 – térreo, São Paulo/SP 

• Ficha de Matrícula; 

• RG ou RNE* 

•  CPF; 

• Título de eleitor (somente para brasileiros natos ou naturalizados);  

• Certidão de casamento ou nascimento; 

• Prova de quitação com o serviço militar (somente para brasileiros natos ou naturalizados  

  do sexo masculino); 

• Diploma de graduação ou Certificado de Conclusão do Curso e de Colação de Grau 

• Foto: 1 (uma), no formato 3x4, recente, com fundo branco; 

• Diploma de mestre, com comprovante de credenciamento do curso de mestrado junto à CAPES 

ou de instituição estrangeira cujo diploma tenha equivalência ou reconhecimento pela USP. 

*Não serão aceitos documentos de órgãos de classe. 

 

Observação: os candidatos devem apresentar cópia de certificado de proficiência em língua 

inglesa, com nível intermediário ou avançado,  que poderá ser comprovada mediante 

apresentação dos seguintes certificados ou equivalentes: TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language), TOEIC (Test of English for International Communication), IELTS (International 

English Language Testing System) e CPE (Cambridge Proficiency in English), até 06 meses a 

partir da primeira matrícula no Programa. 

 

 

VI - CANDIDATOS ESTRANGEIROS  

 

Candidatos estrangeiros devem seguir as Normas para Processo Seletivo de Estrangeiros na Pós-

Graduação da Faculdade de Saúde Pública /USP, contatando a Comissão de Relações 

Internacionais da FSP/USP, pelo e-mail: crint@fsp.usp.br 

 

Aos candidatos estrangeiros provenientes de países não lusófonos, além da língua inglesa, é 

exigida a proficiência em língua portuguesa, nível intermediário ou avançado, até 6 meses a partir 

da primeira matrícula no Programa. 

http://www.fsp.usp.br/pos
mailto:crint@fsp.usp.br

