
 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública 

Comissão de Pós-Graduação 

Av. Dr. Arnaldo, 715 – São Paulo – SP 

 
 

 
 

ENGLISH FOR HEALTH SCIENCE COMMUNICATION  

Edital nº 1 para seleção de alunos do Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Saúde Pública 

da USP  

 

A Faculdade de Saúde Pública (FSP), componente do Quadrilátero da Saúde da Universidade de 

São Paulo (USP), em associação com a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e 

Internacional e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP anuncia 

a abertura de processo seletivo destinado a preencher dez (10) vagas de aluno para o curso 

“ENGLISH FOR HEALTH SCIENCE COMMUNICATION” (Inglês para Comunicação em 

Ciências da Saúde), disciplina de pós-graduação do Programa de Medicina Tropical do IMTSP, 

em inglês, a ser ministrado em modo online e presencial, sendo dirigido aos alunos de pós-

graduação, nível doutorado, com nível B2 ou superior no idioma.  

 

1. DO CURSO 

O curso é destinado a alunos do quadrilátero da saúde da USP e será inteiramente gratuito. 

Ministrado em inglês, terá como foco o aperfeiçoamento de estratégias e técnicas gerais para 

letramento acadêmico e cultural, com utilização de materiais específicos para as áreas do 

Quadrilátero. Será dividido em três módulos de cinco semanas cada, independentes entre si, 

conforme enfoque e previsão descritos a seguir: 

Tabela 1: cronograma de aulas online 

Módulos 
Período de aulas presencias 

e online 
Carga horária  

I Writing research papers 
07 de agosto a 04 de 

setembro 
15 h 

II Giving conference presentations 
11 de setembro a 09 de 

outubro 
15h 

III Writing grant proposals 

 

16 de outubro a 13 de 

novembro 
15h 
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Tabela 2: cronogramas de aulas presenciais. 

Módulos Dias de aulas presenciais Carga horária Horário das aulas 

I Writing 

research 

papers 

07 de agosto & 

04 de setembro 
6h 

14:00 às 17:00 h 

II Giving 

conference 

presentations 

11 de setembro  &  

09 de outubro 
6h 

III Writing 

grant 

proposals 

16 de outubro 

& 13 de novembro 
6h 

 

1.1 As aulas presenciais acontecerão no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 

1.2. Do total de 40 (quarenta) vagas do curso, 10 (dez) serão destinadas a alunos dos Cursos de 

Pós-Graduação, Programas Acadêmicos, da FSP, sendo 4 (quatro) vagas destinadas ao 

Programa de Saúde Pública, 2 (duas) para o Programa de Epidemiologia e 2 (duas) para o 

Programa de Saúde Global e Sustentabilidade e 2 (duas) para o Programa de Nutrição em Saúde 

Pública. 

 

2. DO OBJETIVO 

Capacitar em língua inglesa alunos de doutorado, mais especificamente em técnicas escrita de 

artigos científicos, apresentação de trabalhos em conferências e escrita de projetos para agências 

de fomento. 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO 

Alunos dos cursos de doutorado dos Programas Acadêmicos de Pós-Graduação da Faculdade de 

Saúde Pública (Saúde Pública, Nutrição em Saúde Pública, Entomologia em Saúde Pública, 

Epidemiologia) com nível B2 (intermediário) ou superior na língua inglesa. 

 

4. DOS REQUISITOS 

Para participar do curso, o aluno deve cumprir os seguintes requisitos: 

4.1. Ser aluno regulamente matriculado nos Programas Acadêmicos de Pós-graduação da 

Faculdade de Saúde Pública 

4.2. Ter concluído, preferencialmente, 4 (quatro) semestres do curso de doutorado; 

4.3. Comprovar, no ato da inscrição, o nível mínimo B2 (intermediário) de acordo com o 

Common European Framework of Reference for Languages de proficiência em Inglês 

(consultar a tabela oficial em: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf). A 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
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comprovação deve ser feita com resultados de exames de proficiência ou por certificado simples 

de escola de idiomas com validade de até 2 anos, atestando nível intermediário. 

4.3.1 Se o aluno realizou, anteriormente, estágio em país de língua inglesa e não possuir 

certificados de proficiência, apresentar documento comprobatório do estágio realizado, bem 

como declaração assinada pelo aluno afirmando compromisso em submeter-se a uma entrevista 

em inglês para avaliação de proficiência de nível intermediário na língua inglesa. 

4.4. Ter os dados pessoais atualizados no sistema USP antes de efetuar a inscrição (RG, CPF, 

endereço completo, telefone e e-mail USP habilitado para receber informações administrativas). 

A atualização pode ser feita pelo próprio aluno no sistema. 

4.5. Acompanhar o andamento do presente processo seletivo a fim de tomar conhecimento da 

data, local e horário que vierem a ser fixados para todas as fases por meio da publicação em 

Edital Retificado no sistema Apolo. 

 

5. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

5.1. As inscrições serão realizadas pelo email cpg@fsp.usp.br, no período constante neste 
Edital. 
5.2. Primeira fase: análise das candidaturas levando-se em conta os requisitos deste Edital, 
incluindo a comprovação do nível mínimo de inglês. 
5.3. Segunda fase: os alunos pré-selecionados, que atendam os requisitos conforme item 4, 
serão classificados pelo tempo após o ingresso no Curso de Doutorado. 
5.4. As cinco vagas serão preenchidas seguindo a ordem de classificação de acordo com o item 
anterior 5.3 e, em caso de desistência, serão convocados alunos da lista de espera.  
5.5. A lista final dos alunos aprovados será publicada no site da FSP  
(http://www.fsp.usp.br/pos/) e no site da Aucani – www.usp.br/internationaloffice, conforme 
cronograma. 
 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1. A inscrição do candidato no processo seletivo será realizada no período estipulado no 

cronograma e implicará no conhecimento e aceitação integral das normas e condições 

estabelecidas neste edital. 

6.2. Antes de se inscrever, o candidato deve atualizar seus dados pessoais no sistema Janus 

(menu “Dados Pessoais”: RG, CPF, endereço completo, telefone e e-mail USP). 

6.3. A inscrição no processo seletivo pode ser feita entre os dias 27 de junho e 31 de julho de 

2018, exclusivamente pelo email cpg@fsp.usp.br. 

6.4. No ato da inscrição, o candidato deve indicar o(s) módulo(s) que pretenda(m) cursar, uma 

vez que estes são independentes entre si.  

6.5. No momento da inscrição, o candidato deverá anexar o comprovante de nível mínimo B2 

de proficiência em inglês ou certificado de nível intermediário por parte de uma escola de 

idiomas, com validade de até 2 anos, em arquivo no formato pdf. Serão aceitas cópias de um 

dos seguintes comprovantes, com a pontuação ou nível mínimo descrito abaixo: 

 6.5.1. IELTS: 5.5 

 6.5.2. TOEFL: 46 

mailto:cposgimt@usp.br
http://www.fsp.usp.br/pos/
mailto:cposgimt@usp.br
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 6.5.3. TOEFL iBT: 87 

 6.5.4. TOEIC Listening and Reading: 785 

 6.5.5. TOEIC Speaking and Writing: 310 

 6.5.6. Cambridge First (formerly First Certificate in English): aprovado 

 6.5.7. B2 Business Vantage (formerly BEC Vantage): 170 

6.6. Caso o candidato tenha feito estágio em país de língua inglesa e não possua certificados de 

proficiência, deverá anexar documento comprobatório do estágio realizado, bem como 

declaração assinada pelo aluno afirmando compromisso em submeter-se a uma entrevista em 

inglês para avaliação de proficiência de nível intermediário na língua inglesa. 

6.6.1 Selecionados os alunos, a entrevista será realizada pelo professor do curso antes 

do início das aulas. Caso o candidato selecionado não seja aprovado na entrevista, a 

vaga será ocupada por aluno que esteja na lista de espera. 

6.7. O descumprimento das instruções para a inscrição via Internet acarretará na sua não 

efetivação e a consequente exclusão do candidato do processo seletivo. 

6.8. A FSP se isenta de quaisquer responsabilidades sobre inscrições via Internet não recebidas 

por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

6.9. Não será aceita a adição de qualquer documentação após a data-limite para inscrição. 

6.10. Não serão validadas as inscrições que forem enviadas incompletas, efetuadas 

erroneamente ou não enviadas. 

 

7. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A seleção será realizada pela CPG da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo e o resultado 

divulgado no site http://www.fsp.usp.br/ e no site da AUCANI conforme o cronograma. 

 

8. DA CONFIRMAÇÃO DE INTERESSE DE MATRÍCULA E DESISTÊNCIA 

8.1. No caso de aprovação no processo seletivo, o candidato com interesse em participar do 

curso deverá matricular-se entre os dias 23 de julho a 06 de agosto de 2018, na Secretaria da Pós 

Graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, conforme instruções a 

serem enviadas ao email USP do aluno.  

8.2. Em caso de desistência antes da matrícula, o aluno deve comunicar por email a Secretaria 

da Pós Graduação da FSP pelo email cpg@fsp.usp.br até o dia 18 de julho de 2018. A vaga 

decorrente de desistência será transferida a um aluno da lista de espera da CPG. 

8.3. Caso surjam vagas remanescentes nos módulos II e III, será realizada nova seleção para o 

preenchimento da cota, com lançamento de novos editais específicos, no período anterior ao 

início de cada módulo. 

 

 

 

http://www.fsp.usp.br/
mailto:cposgimt@usp.br
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9. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

27.06 a 06.07.18 Inscrição 

10 a 13.07.18 Período de análise das inscrições 

13.07.18 Divulgação do resultado 

16 a 18.07.18 Período de desistência 

20.07.18 Divulgação do resultado (caso ocorra substituição por 

desistência) 

23.07 a 31.07.18 Matrícula (na secretaria da PG) 

07.08.18 Início das aulas 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Após a matrícula na disciplina de Pós-Graduação correspondente, a frequência e a 

avaliação serão feitas pelos coordenadores no sistema Janus. 

10.2. O não atendimento das condições estabelecidas no presente Edital implicará a 

desclassificação do candidato, a qualquer tempo. 

10.3 A comunicação direta com o candidato será feita por meio do endereço eletrônico 

institucional da USP. 

10.4. A FSP não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de 

incorreção ou desatualização de endereço eletrônico, bem como por quaisquer outros problemas 

relacionados à sua conta pessoal de e-mail que impossibilitem a efetiva comunicação. 

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos comunicados e demais 

publicações referentes a este processo seletivo por meio de Edital Retificado e Resultado, 

oportunamente disponíveis no Sistema Apolo. 

10.6. Informações não constantes do presente Edital deverão ser solicitadas exclusivamente pelo 

email cpg@fsp.usp.br. 

 

 

 

São Paulo, 25 de junho de 2018. 

 
Prof.ª Dr.ª Dirce Maria Lobo Marchioni 

Presidente da CPG 

mailto:cposgimt@usp.br

