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A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo comunica a abertura de 

inscrições para o Processo Seletivo 2019/2020 do Programa de Pós-Graduação 

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade. 

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Sob uma perspectiva de interação entre o conhecimento acadêmico e necessidades da 

sociedade, o Programa de Pós-Graduação Ambiente, Saúde e Sustentabilidade tem por 

objetivo a formação profissional stricto sensu com ênfase no pensamento crítico, na 

produção do conhecimento aplicado, no aprimoramento de tecnologias e inovações e 

nos processos de gestão e intervenção voltados às áreas Ambiente, Saúde e 

Sustentabilidade. 

O Programa de Pós-Graduação compreende o curso de Mestrado Profissional e as 

seguintes linhas de pesquisa: 

LP1 – Gestão ambiental e sustentabilidade urbana; 

LP2 – Gestão de sistemas urbanos e inovação tecnológica na perspectiva da 

sustentabilidade. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. Para se inscrever, via Internet, o candidato deverá acessar o link do processo 

seletivo: http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login, no período de 02 de setembro a 14 de 

outubro de 2019, preencher seus dados pessoais e inserir os seguintes documentos em 

PDF:  

a. Currículo publicado na Plataforma Lattes (http://www.lattes.cnpq.br/); 

b. Carta de intenção demonstrando as razões que o levam a fazer a Pós-Graduação; 

Ainda no link do processo seletivo, o candidato deverá gerar o boleto para pagamento 

bancário no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

a) efetuar o pagamento da inscrição em qualquer agência bancária até a data de 

vencimento. Só serão aprovadas as inscrições com pagamento realizado dentro da 

data limite. 

2.2. Efetuada a inscrição e respectivo pagamento, não serão aceitos pedidos de 

devolução da importância paga.  

2.3. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, o candidato terá direito à 

solicitação de isenção do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que atenda aos 

requisitos, até o dia 13 de setembro de 2019. 

2.4. O candidato que preencher as condições estabelecidas no item 2.3, deverá solicitar 

a isenção do pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos: 

2.4.1. A partir das 10 horas do dia 02 de setembro até às 23h59min do dia 13 de 

setembro de 2019, acessar o link de inscrições para o processo seletivo 

http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login e preencher corretamente os dados solicitados 

para isenção;  

http://www.fsp.usp.br/inscricoes
http://www.lattes.cnpq.br/
http://www.fsp.usp.br/inscricoes
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2.4.2. Inserir, em PDF único, carta direcionada à Coordenação do Programa de Pós-

Graduação Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, assinada pelo candidato, solicitando a 

isenção, com justificativa baseada na Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, além dos 

documentos que seguem:  

a) cópia de certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou 

privada, comprovando a sua condição de estudante; ou  

a1) cópia da carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por 

instituição de ensino pública ou privada ou por entidade de representação estudantil; e 

 b) comprovante de renda especificando receber remuneração mensal inferior a 02 (dois) 

salários mínimos; ou  

b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado, cópia da carteira de trabalho 

ou comprovante de seguro-desemprego. 

2.4.3. Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio 

que não o eletrônico.  

2.4.4. A coordenação do Programa de Pós-Graduação Ambiente, Saúde e 

Sustentabilidade analisará os pedidos aos quais se refere o item anterior e até o dia 17 

de setembro de 2019 divulgará em seu website (http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774) a 

lista de candidatos que tiveram seus pedidos deferidos. 

2.4.5. O candidato que tiver a solicitação deferida deverá acessar o link do processo 

seletivo: http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login e proceder à efetivação de sua inscrição.  

2.4.6. O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá acessar o link do processo 

seletivo: http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login e proceder à efetivação da inscrição, 

imprimindo e pagando o boleto bancário, com valor da taxa de inscrição plena, até a 

data de vencimento.  

2.4.7. O candidato que solicitar isenção e tiver seu pedido deferido ou indeferido e não 

efetivar a inscrição, não será considerado inscrito no processo seletivo.  

2.4.8. Para concluir a inscrição, o candidato deverá inserir o PDF do comprovante de 

inscrição na prova de inglês do Centro Interdepartamental de Línguas da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em conformidade com edital divulgado 

em seu website (http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-

ingl%C3%AAs); 

2.5. Candidato aprovado na primeira etapa de seleção realizada pelo Programa de Pós-

Graduação Ambiente, Saúde e Sustentabilidade nos anos de 2017 ou 2018 poderá 

solicitar dispensa da primeira fase do presente processo seletivo e inscrever-se 

diretamente para a segunda fase até o dia 13 de setembro de 2019. Nesse caso, antes de 

realizar sua inscrição, o candidato deverá solicitar a dispensa das provas de português e 

inglês no link do processo seletivo: http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login, anexando 

em um único documento PDF carta endereçada à Coordenação do Programa de Pós-

Graduação Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na qual solicita dispensa das provas. 

2.6. Em substituição à prova de inglês, o candidato pode solicitar dispensa desta prova 

antes de realizar a inscrição pelo link do processo seletivo. Neste caso deverá anexar 

http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774
http://www.fsp.usp.br/inscricoes
http://www.fsp.usp.br/inscricoes
http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs
http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs
http://www.fsp.usp.br/inscricoes
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PDF da carta que solicita esta dispensa endereçada à Coordenação do Programa 

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, além de inserir um dos seguintes certificados de 

proficiência: TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language), com pontuação 

mínima de 41; TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language), com pontuação 

mínima de 437; TOEIC (Test of English for International Communication), com 

pontuação mínima de 401; IELTS (International English Language Testing System), 

com pontuação mínima de 4,0; ou CPE (Cambridge Proficiency in English), com 

pontuação mínima PET. Serão aceitos certificados dos últimos 5 anos. 

2.7. A coordenação do Programa de Pós-Graduação Ambiente, Saúde e Sustentabilidade 

analisará os pedidos aos quais se refere o item 2.6 e até o dia 17 de setembro de 2019 

divulgará em seu website (http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774) a lista de candidatos que 

tiveram seus pedidos deferidos. 

2.7.1. O candidato que solicitar dispensa da prova e tiver seu pedido indeferido deverá 

se inscrever no Centro de Línguas através do link: 

http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs, gerar 

comprovante de inscrição e se inscrever no link do processo seletivo da Faculdade de 

Saúde Pública: http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login e inserir o comprovante de 

inscrição no exame de proficiência do Centro de Línguas. 

2.7.2. O candidato que solicitar dispensa e tiver seu pedido deferido ou indeferido e não 

efetivar a inscrição no processo seletivo não será considerado inscrito no processo 

seletivo.  

2.8. Até o dia 21 de outubro de 2019, a coordenação do Programa de Pós-Graduação 

Ambiente, Saúde e Sustentabilidade divulgará em seu website 

(http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774) a lista dos candidatos inscritos no processo seletivo, 

indicando informações sobre os locais em que deverão realizar a prova de português. 

3. PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo 2019/2020 do Programa de Pós-Graduação Ambiente, Saúde e 

Sustentabilidade será realizado em três fases, nos termos deste edital. 

3.1. PRIMEIRA FASE 

3.1.1. A primeira fase terá caráter eliminatório e será constituída por duas provas 

escritas, uma em proficiência na língua inglesa e uma prova de português.  

3.1.2. A prova de inglês consistirá em exame de proficiência elaborado e aplicado pelo 

Centro Interdepartamental de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP. Os candidatos deverão tomar ciência de edital específico, que 

abordará questões sobre a realização da prova, divulgado no website do Centro de 

Línguas (http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs). 

3.1.3. A prova de português consistirá em redação pertinente à área, destinada a avaliar 

a capacidade de argumentação e fundamentação textual. Serão indicadas no website do 

Programa de Pós-Graduação (http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774) as referências 

bibliográficas que antes da realização da prova deverão ser estudadas pelos candidatos. 

3.1.4. A prova de português será realizada em 24 de outubro de 2019 (quinta-feira), às 

8h, na Faculdade de Saúde Pública da USP (Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira Cesar – 

http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774
http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs
http://www.fsp.usp.br/inscricoes
http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774
http://clinguas.fflch.usp.br/content/profici%C3%AAncia-em-ingl%C3%AAs
http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774
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São Paulo/SP – CEP 01246-904, próxima à estação Clínicas da Linha 2 – Verde do 

Metrô), e terá duração máxima de 3 horas. O candidato deverá portar documento oficial 

com foto recente. Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento da sala 

onde será aplicado o exame. Durante a realização da prova, não será permitida a 

consulta aos textos indicados como referência bibliográfica ou qualquer outro material. 

 3.1.5. A prova de inglês será realizada em 24 de outubro de 2019 (quinta-feira), às 

14h30, na Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” (campus da USP/Butantã, 

com acesso por ônibus do terminal Butantã da Linha 4 – Amarela do Metrô), em local a 

ser informado aos candidatos pelo Centro Interdepartamental de Línguas da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 

3.1.6. O critério para aprovação na primeira fase do processo seletivo será o 

aproveitamento de pelo menos 60% em ambas as provas. 

3.1.7. Os candidatos que atingirem os critérios de aprovação na primeira fase serão 

convocados para a segunda fase. A lista dos candidatos convocados será divulgada até o 

dia 08 de novembro de 2019 no website do Programa de Pós-Graduação 

(http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774). 

3.2. SEGUNDA FASE 

3.2.1. Nesta fase, os candidatos serão avaliados pelo currículo e pelo projeto de pesquisa 

apresentados.  

3.2.2. O candidato deverá acessar o link do processo seletivo: 

http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login e inserir o projeto de pesquisa, identificando em 

qual das linhas de pesquisa poderá ser desenvolvido até às 23h59min do dia 18 de 

novembro de 2019. Os elementos constitutivos do projeto de pesquisa serão divulgados 

no website do Programa de Pós-Graduação (http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774).   

Serão convocados para a terceira fase do processo seletivo os candidatos cujos projetos 

e currículos tiverem correspondência com os objetivos do Programa. A lista dos 

candidatos convocados será divulgada até o dia 29 de novembro de 2019 no website do 

Programa de Pós-Graduação (http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774). 

3.3. TERCEIRA FASE 

3.3.1. Na terceira fase, os candidatos serão convocados para arguição, que deve ser 

realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP (Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira 

Cesar – São Paulo/SP – CEP 01246-904) no período de 03 a 13 de dezembro de 2019. 

3.3.2. Nesta fase, serão avaliados o domínio do candidato em relação ao projeto 

proposto e seu compromisso para a realização das atividades do Programa, incluindo: 

presença nas disciplinas, presença nos horários de orientação, desenvolvimento da 

pesquisa, elaboração da Dissertação e do produto. 

3.3.3. O resultado final contendo a lista dos candidatos aprovados no processo seletivo 

será divulgado até o dia 18 de dezembro de 2019 no website do Programa 

(http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774). 

 

 

http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774
http://www.fsp.usp.br/inscricoes
http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774
http://www.fsp.usp.br/pos/?p=774
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4. RECURSO 

O candidato poderá solicitar revisão dos resultados até 48 horas após a divulgação dos 

mesmos, em cada uma das etapas de seleção. 

5. MATRÍCULA 

5.1. Aprovado em todas as etapas do processo seletivo, o candidato deverá novamente 

entrar no link do processo seletivo: http://www.fsp.usp.br/inscricoes/login e preencher o 

formulário de matrícula. Para realizar a matrícula, em período a ser divulgado 

posteriormente, os candidatos aprovados no processo seletivo deverão entregar os 

seguintes documentos ao Serviço de Pós-Graduação da Faculdade de Saúde Pública da 

USP (Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira Cesar – São Paulo/SP – CEP 01246-904 – 

térreo): 

a. Formulário de matrícula devidamente preenchido. 

b. 01 (uma) foto 3x4 recente; 

c. Cópia do RG ou RNE (se estrangeiro). Não serão aceitos documentos de órgãos de 

classe; 

d. Cópia do CPF; 

e. Certidão de quitação eleitoral (retirada do site do TSE http://www.tse.jus.br/) 

f. Cópia da certidão de casamento ou nascimento; 

g. Comprovante de quitação com o serviço militar (somente para brasileiros natos ou 

naturalizados do sexo masculino); 

h. Cópia de diploma de Graduação ou certificado de conclusão do curso e de colação de 

grau; 

i. Cópia do histórico escolar da graduação. 

5.2. A aceitação do diploma de Graduação apresentado estará sujeita à observância das 

disposições do artigo 37 do Regimento de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo 

(http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7493-de-27-de-marco-de-2018). 

 

6. CRONOGRAMA 

Etapas Datas 

Inscrição inicial no processo seletivo 02/09/2019 a 14/10/2019 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição e dispensas das 

provas 
02/09/2019 a 13/09/2019 

Solicitação de dispensa da primeira fase 02/09/2019 a 13/09/2019 

Divulgação do resultado da isenção da taxa de inscrição 17/09/2019 

Divulgação do resultado do pedido de dispensa da primeira fase 17/09/2019 

Divulgação da lista dos candidatos inscritos no processo seletivo 

e dos locais estabelecidos para a prova de português 
21/10/2019 

http://www.fsp.usp.br/inscricoes
http://www.tse.jus.br/
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7493-de-27-de-marco-de-2018


 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública 

Programa de Pós-Graduação Ambiente, Saúde e 

Sustentabilidade 

E-mail: ppg.mproasas@.usp.br 
  

 

 

Página 6 de 6 

 

Prova de inglês da primeira fase 24/10/2019 

Prova de português da primeira fase 24/10/2019 

Divulgação do resultado da primeira fase 08/11/2019 

Inserção do projeto de pesquisa no site 

Divulgação do resultado da segunda fase 

18/11/2019 

29/11/2019 

Arguição dos candidatos (terceira fase) 03/12/2019 a 13/12/2019 

Divulgação do resultado final do processo seletivo 18/12/2019 
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