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PROCESSO SELETIVO 
 
DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL (DINTER) EM ENFERMAGEM – DO PROGRAMA DE 
PÓS GRADUAÇÃO ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DE RIBEIRÃO PRETO - EERP DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP – COOPERAÇÃO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE 
 
 
 A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – EERP/USP comunica aos 
interessados que estarão abertas, no período de 11 a 26 de junho de 2015, as inscrições para 
o processo seletivo de candidatos ao Curso de Doutorado em Ciências/Área de concentração 
Enfermagem em Saúde Pública, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Enfermagem em 
Saúde Pública – EERP/USP de acordo com convênio firmado para oferecimento de Doutorado 
Interinstitucional, tendo como Instituição Receptora a UNIOESTE-  Campus de Foz do Iguaçu. 
 
1. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA 
 O Programa tem como objetivo preparar pesquisadores na área de enfermagem e 
em outras áreas da saúde e afins para gerar e disseminar conhecimentos sobre o processo 
saúde-doença e o cuidado, na sua dimensão voltada ao indivíduo, à família e à comunidade, 
assim como gerar conhecimentos sobre os saberes, práticas, políticas e organização de serviços 
/ sistemas de saúde, tendo como fio condutor a saúde coletiva. O título concedido pelo programa 
é o de Doutor em Ciências. Os projetos de pesquisa a serem desenvolvidos pelos alunos e 
docentes do Programa deverão estar inseridos em uma das linhas do programa. 
 
 Os alunos portadores do título de mestre outorgado pela USP ou com equivalência 
por ela reconhecida ou de validade nacional deverão cumprir, no mínimo, 166 (cento e sessenta 
e seis) unidades de crédito (2.490 horas), sendo 24 (vinte e quatro) unidades de crédito (360 
horas) em disciplinas e 142 (cento e quarenta e duas) unidades de crédito (2.130 horas) para as 
atividades de investigação, incluindo a elaboração da tese. Os créditos em disciplinas, estágio 
obrigatório, exame de qualificação, desenvolvimento e conclusão da tese, com defesa pública, 
deverão ser realizados no período mínimo de 36 meses e no máximo de 44 meses. 
 
 Os alunos ingressantes no doutorado direto deverão cumprir, no mínimo, 192 
(cento e noventa e duas) unidades de crédito (2.880 horas), sendo 50 (cinquenta) unidades de 
crédito (750 horas) em disciplinas e 142 (cento e quarenta e duas) unidades de crédito (2.130 
horas) para as atividades de investigação, incluindo a elaboração da tese. Os créditos em 
disciplinas, estágio obrigatório, exame de qualificação, desenvolvimento e conclusão da tese, 
com defesa pública, deverão ser realizados no período mínimo de 36 meses e no máximo de 55 
meses. 
 Os alunos vinculados a este convênio deverão realizar estágio obrigatório na 
Instituição Promotora, por um período de 9 meses, para realização de atividades acadêmicas. 
 
 
Vagas oferecidas:   20 Doutorado 
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Prováveis Orientadores  
 

Docente Linha de Pesquisa 

 
Email 
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Educação, Tecnologia educacional, Formação 
em docência, Saúde e Enfermagem 

 
fortuna@eerp.usp.br 
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Fabiana Villela Mamede Assistência Saúde Mulher no Ciclo Vital famamede@eerp.usp.br  

Flávia A. Gomes-Sponholz Assistência Saúde Mulher no Ciclo Vital flagomes@eerp.usp.br 

Gabriela G. Bisson Genômica e Imunobiologia ap.Saúde Pública gbisson@eerp.usp.br  

Ione Carvalho Pinto Práticas, Saberes e Políticas de Saúde ionecarv@eerp.usp.br  

Luciana Mara Monti Fonseca 
Assistência à Criança e Adolescente 

Educação, Tecnologia educacional, Formação 
em docência, Saúde e Enfermagem 

 
lumonti@eerp.usp.br  

Lucila Castanheira Nascimento Assistência à Criança e Adolescente lucila@eerp.usp.br  

Maria Cândida C. Furtado Assistência à Criança e Adolescente mcandida@eerp.usp.br 

Maria das Graças B. Carvalho Assistência à Criança e Adolescente caroline@eerp.usp.br  

Maria José Bistafa Pereira Práticas, Saberes e Políticas de Saúde zezebis@eerp.br  

Maria Jose Clapis 
Educação, Tecnologia educacional, Formação 

em docência, Saúde e Enfermagem 
 

maclapis@eerp.usp.br  

Marislei Sanches Panobianco Assistência Saúde Mulher no Ciclo Vital marislei@eerp.usp.br  

Marta Angélica Iossi Silva 
Assistência à Criança e Adolescente 

Educação, Tecnologia educacional, Formação 
em docência, Saúde e Enfermagem 

 
maiossi@eerp.usp.br  

Milena J. S. Flória Lima Santos Genômica e Imunobiologia ap.Saúde Pública milena@eerp.usp.br  

Pedro Fredemir Palha Práticas, Saberes e Políticas de Saúde palha@eerp.usp.br  

Regina A. Garcia de Lima Assistência à Criança e Adolescente limare@eerp.usp.br  

Ricardo Alexandre Arcêncio 
Processo Saúde-Doença e Epidemiologia 

Práticas, Saberes e Políticas de Saúde 
 

ricardo@eerp.usp.br  

Rosane Pilot Pessa Ribeiro Processo Saúde-Doença e Epidemiologia rribeiro@eerp.usp.br  

Silvana Martins Mishima Práticas, Saberes e Políticas de Saúde smishima@eerp.usp.br  

Silvia Matumoto 
Práticas, Saberes e Políticas de Saúde 

Educação, Tecnologia educacional, Formação 
em docência, Saúde e Enfermagem 

 
smatumoto@eerp.usp.br  

Susana Segura Muñoz Saúde Ambiental susis@eerp.usp.br  

Thais de Oliveira Gozzo Assistência Saúde Mulher no Ciclo Vital thaisog@eerp.usp.br 

 
 
 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Enfermagem em Saúde Pública:  
Prof. Dr. Pedro Fredemir Palha - E-mail: palha@eerp.usp.br   /  pgmisp@eerp.usp.br  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA 
 
 
1 Análise do projeto de pesquisa (etapa eliminatória) 
A pontuação do projeto de pesquisa é de 0 a 10 e a nota de corte é 7,0 (sete) para o Doutorado.  
 
Na avaliação do projeto serão levados em consideração os itens abaixo e a respectiva 
pontuação: 

   

Itens de avaliação Pontos 

Domínio da temática/revisão da literatura          2,0  

Relevância do projeto de pesquisa 2,0 

Coerência interna (título, objetivo e metodologia) 4,0 

Exequibilidade do projeto e cronograma 1,0 

Qualidade da redação 1,0 

 
A análise dos projetos será realizada por uma Comissão Examinadora, composta por docentes 
credenciados no Programa de Pós-Graduação Enfermagem em Saúde Pública. 
 
Obs.: Informa-se que os membros das Comissões não terão acesso aos nomes dos candidatos 
e respectivos orientadores.   
 
 
2 Análise do curriculum vitae (CV) (etapa classificatória) 

 
A pontuação do CV é de 0 a 10 baseado nos itens abaixo: 

        Formação Acadêmica         Atividades Científicas e de Pesquisa 

A. Cursos:                                                     A. Produção Científica:                         

Mestrado                                  

Residência/Aprimoramento (≥ 1400h)  Periódicos                      

Especialização   ≥ 360h               

Livros 

Capítulo de livro       

Licenciatura                           Artigos no prelo      
   

B. Formação em Pesquisa:                     

Iniciação Científica      

Colaboração na coleta de dados/ Auxiliar de Pesquisa            

C. Formação Complementar:                B. Divulgação de Trabalho em Eventos: 

Curso Extra Curricular             Resumos publicados      

Estágio Extra-Curricular (≥ 60h)                                                                               Apresentação de trabalhos em eventos científicos      

        Atividades Profissionais      

A. Atividades Assistenciais:  C. Outras Atividades: 

Atuação na área de saúde   Grupos/núcleos de pesquisa                 

Cargos de Direção     Orientação monografia/alunos e profissionais  

  Projetos Financiados    

B. Atividades de Ensino: Eventos Científicos         

Resp. por Disciplina Graduação Intercâmbios    

Participação em Disciplina de Graduação Conferências/Palestras     

Ensino de nível médio     Trabalhos encaminhados para publicação 

C. Outras Atividades: Trabalhos Premiados     

Membro em Comissões na área da saúde   

Ativ. de Extensão à Comunidade ou Institutos de Saúde   

Organ. Eventos Científicos        
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3  Entrevista (etapa classificatória) 
 
3.1  Entrevista para o Doutorado (individual)  
 
 A entrevista basear-se-á na apresentação oral da síntese do projeto de pesquisa, no 
máximo em 10 minutos, sem utilização de recursos audiovisuais, seguida por discussão/arguição 
com a Comissão Examinadora e esclarecimentos sobre o Curriculum Vitae. 
 
 A pontuação da entrevista é de 0 a 10. 
 
       Na avaliação serão levados em consideração:                            

 Apresentação oral da síntese do projeto e respostas às arguições 

 Esclarecimentos sobre o Curriculum Vitae 
 
 
4 Classificação Final: serão selecionados os candidatos que obtiverem média ponderada, 
igual ou superior a 7,0 (sete) para o doutorado, respeitando o número de vagas oferecidas pelo 
programa.  
 

 
 

Pesos 
 
 Doutorado  
Projeto de pesquisa 04  
Curriculum Vitae 03  
Entrevista 03  

 
Média Final = (N1 x 4) + (N2 x 3) + (N3 x 3) 
                                           10 
 

 
 
 
 

SELEÇÃO DOUTORADO 
 

I- Requisitos e documentos para inscrição  
 

 
1. PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA  
 

Aos candidatos, será exigida, no momento da inscrição no processo seletivo, a proficiência 
em língua inglesa sendo que esta deverá ser comprovada pelos candidatos para o Doutorado 
por meio de atestado de aprovação em exame realizado nas seguintes instituições reconhecidas 
pela CPG/EERP.   
TEAP (Test of English for Academic and Professional purposes) da área: Saúde/biológicas, 
obtido nos últimos três anos. Pontuação mínima: oitenta para o Doutorado; 
WAP (Writing for Academic and Professional purposes), obtido nos últimos três anos. Pontuação 
mínima: oitenta para Doutorado. 
IELTS: obtido nos últimos três anos. Pontuação mínima seis e meio para Doutorado.  
CAMBRIDGE FCE: obtido nos últimos cinco anos. Nível mínimo recomendado para o doutorado: 
Grade A. 
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CAMBRIDGE CAE: obtido nos últimos cinco anos. Nível mínimo recomendado doutorado: Grade 
B. 
TOEFL: Teste of English as Foreign Language IBT - obtido nos últimos três anos. Pontuação 
mínima para o doutorado: oitenta e cinco. 
TOEFL: Teste of English as Foreign Language ITP - obtido nos últimos três anos. Pontuação 
mínima para o doutorado: quinhentos e cinquenta.  
 
Informações específicas sobre o TEAP e WAP (datas, locais, exemplos de exames, entre outros) 
estão disponíveis no site: www.teseprime.org  
 
 
2 - PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Aos candidatos estrangeiros também será exigida a proficiência em língua portuguesa que 
deverá ser comprovada, no ato da inscrição no processo seletivo, por meio de atestado de 
aprovação em exame realizado pelo Ministério da Educação/Ministério das Relações Exteriores: 
CELPE-BRAS (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros). Somente 
serão aceitos certificados obtidos nos últimos três anos. Ao candidato estrangeiro que 
demonstrar a proficiência em língua portuguesa no Mestrado, não será exigido o exame no 
Doutorado. 

O CELPE-BRAS é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, 
desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação (MEC), aplicado no Brasil e em outros 
países com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. É o único certificado brasileiro de 
proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente. 
Internacionalmente, é aceito em empresas e instituições de ensino como comprovação de 
competência na língua portuguesa e, no Brasil, é exigido pelas universidades para ingresso em 
cursos de graduação e em programas de pós-graduação. 
 Informações específicas sobre a realização do Exame de Proficiência pelo CELPE-BRAS 
estão disponíveis no site: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12270&ativo=519&Ite
mid=518  
 
3. FORMULÁRIO DE ACEITE PRELIMINAR emitido pelo provável orientador, conforme modelo 
disponível no Serviço de Pós-Graduação e no site da EERP/USP 
http://www.eerp.usp.br/graduation-formularios-gerais/ 
É imprescindível que o candidato estabeleça, previamente, contato com o provável orientador, a 
fim de discutir o projeto de pesquisa e assegurar possível orientação.  
 
4. CURRICULUM VITAE conforme modelo a seguir: 
As cópias dos documentos comprobatórios devem ser anexadas ao mesmo, bem como, 
apresentadas numeradas e de acordo com a sequência de citação no texto do currículo. 
 
1- Identificação 

 Nome 

 Data de nascimento 

 Naturalidade 

 Nacionalidade  

 Endereço atualizado 

 Conselho Regional Profissional (nome e número) 
 
2- Local e trabalho atual 

 Nome da instituição 

http://www.teseprime.org/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12270&ativo=519&Itemid=518
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12270&ativo=519&Itemid=518
http://www.eerp.usp.br/graduation-formularios-gerais/
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 Departamento/Seção 

 Função 

 Data de admissão e período trabalhado 
 
3- Qualificação profissional 

 Graduação (instituição, local, data de conclusão, trabalho de conclusão de curso, 
orientador) 

 Cursos extracurriculares (tipo, instituição, número de horas, local, data de conclusão) 

 Especialização (instituição, número de horas, local, data de conclusão, título da 
monografia, orientador) 

 Mestrado (instituição, área de conhecimento, data da conclusão, duração em meses, título 
da dissertação, orientador) 

 
4- Produção científica (citar segundo as normas de referência bibliográfica da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

 Trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais 

 Livros e capítulos de livros 

 Trabalhos publicados, na íntegra, em anais 

 Resumos publicados em anais e programas de eventos 

 Trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais 

 Trabalhos no prelo (autores, título, periódico, volume, número, ano) 

 Trabalhos encaminhados para publicação (autores, título, periódico, mês e ano) 

 Outros (relatórios técnicos; matérias de jornais e revistas não científicas; material artístico, 
audiovisual e didático, etc.) 

 
5- Participação em atividades de pesquisa 

 Título e descrição (grupos/núcleos de pesquisa, projeto temático/integrado de pesquisa, 
etc.). Duração e tipo de participação (pesquisador, bolsista, voluntário, entre outros) 

 Bolsa de pesquisa: tipo (iniciação científica, apoio técnico e outras), período, projeto, 
agência financiadora, orientador, entre outros 

 
6- Atividades profissionais (assistenciais, de ensino e gerenciais) 

 Local(is) de trabalho 

 Tipo de atividade exercida 

 Período 
 
7- Atividades de orientação de pesquisa 

 Tipo de orientação 

 Nome do orientando 

 Título do projeto ou trabalho orientado 

 Período 
 
8- Outras atividades relevantes não contempladas nos itens anteriores 

 Visitas / estágios técnicos e/ou científicos 

 Conferências, aulas, palestras ministradas 

 Assessorias e/ou consultorias 

 Participação em comissões examinadoras e/ou julgadoras (tipo) 

 Participação em eventos científicos 

 Projetos de extensão 
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5. PROJETO DE PESQUISA: O projeto deverá conter capa constando o título, o nome do 
candidato e do provável orientador e, a partir da página seguinte, apresentar novamente o título 
do projeto, introdução e demais itens pertinentes, conforme modelo anexo. 
 
Deverá ser apresentado em folha de papel A4, margens superior, inferior, direita e esquerda de 
2,5 cm, espaço 1,5 entre linhas, fonte Times New Roman 12 com, no máximo, 15 páginas. A 
numeração das páginas deve excluir a capa e iniciar pelo título/introdução. Caso haja 
necessidade de apresentação de apêndice e anexo, os mesmos deverão estar contemplados no 
número de páginas permitido.  
NÃO incluir no projeto o termo de consentimento livre e esclarecido ou parecer do Comitê de 
Ética em pesquisa.  
 
 
Modelo de apresentação: 
 
 Capa                                                                      Página 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O projeto de pesquisa que não atender as especificações mencionadas não será aceito no 
processo seletivo. 
 
 
O projeto deve conter: 
  

 Título: deve ser sucinto e relacionado ao objeto de estudo. 

 Introdução: deve conter a formulação do problema em estudo, ou seja, as razões que 
levam o pesquisador a estudar determinado assunto tendo por base o conhecimento já 
produzido na literatura acerca do objeto e a inserção do pesquisador na temática. 

Universidade de São Paulo 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

 

 

 

 

 

 

 

Título do Trabalho 

 

 

 

 

Nome do candidato 

                                                       Nome orientador 

                                                         Linha de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

Ano 

                                                                                          1 

Título do trabalho: 

 

Introdução: 
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Estabelece também a(s) questão(ões) básica(s) da pesquisa, relevância e justificativa. O 
problema deve estar baseado em revisão bibliográfica pertinente e atualizada, utilizando 
base de dados nacional e internacional. 

 Objetivo: pode ser geral ou subdividir-se em geral e específicos. Deve estar articulado ao 
problema ou questão em estudo. 

 Marco teórico: pode ser um item separado ou fazer parte da própria introdução, podendo 
ser redefinido no projeto definitivo. 

 Material e métodos: deve identificar o plano para responder às questões/problemas e 
atingir os objetivos propostos. De acordo com a abordagem metodológica e o(s) método(s) 
adotado(s), devem ser descritas todas as etapas do delineamento do estudo. 

 Referências: de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 

 Cronograma de atividades: deve conter o planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas pelo aluno no decorrer do curso (Doutorado). 

  
 
6. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 150,00 (deverá ser efetuado depósito bancário no Banco do Brasil 

– Agência: 1964-x, conta corrente nº 6214-6, em nome da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto / USP).  

 Não haverá devolução dos valores pagos em nenhuma hipótese.  
 
 
7. INSCRIÇÃO 
 
A inscrição será realizada online pelo link http://www2.eerp.usp.br/pos/inscricao/  
 
ATENÇÃO: O candidato deverá fazer o preenchimento do formulário no próprio site e anexar os 
seguintes comprovantes em PDF: 

 Cédula de identidade (RG) ou Registro Nacional para Estrangeiros (RNE) – Não será 
aceita a Carteira Nacional de Habilitação. 

 CPF 

 Certificado de proficiência em língua inglesa 

 Carta de aceite preliminar  

 Projeto de Pesquisa 

 Carta da instituição de origem, permitindo o afastamento total/parcial do candidato para 
cursar o Programa de Pós-Graduação (quando vinculado a alguma instituição/serviço) OU 
Carta informando a ausência de vínculo empregatício. É obrigatória a apresentação 
desta carta. 

 Recibo do depósito da taxa de inscrição 
 
O candidato deverá entregar impresso no local de inscrição os seguintes documentos: 

 cópia do comprovante de inscrição online no processo seletivo (recebido por email no ato 
da inscrição) 

 Uma via do Curriculum Vitae documentado. (O candidato poderá também encaminhar por 
meio de postagem). 

 No caso de candidatos ao doutorado direto deverão apresentar, obrigatoriamente, no 
ato da inscrição junto com o currículo, comprovante de aceite e ou publicação de um artigo 
científico em periódico indexado. 

 
 
 
 

http://www2.eerp.usp.br/pos/inscricao/
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Inscrição 
Local: Centro de Educação, Letras e Saúde da UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu - Av. 
Tarquinio Joslin do Santos, 1300 - Bloco A – Sala 05 - Foz do Iguaçu - PR - Brasil - CEP 85870-
900  
Período de Inscrição: De 11 a 26/06/2015 
OBS: No dia 24/06 será feriado municipal e não haverá expediente. 
Horário: 08h às 12h e das 13h às 17h 

 
Não é permitida a inscrição simultânea em mais de um Programa de Pós-Graduação ou 
em mais de uma modalidade de processo seletivo e/ou curso. 
 
  
 

II- Etapas e datas do processo seletivo 
 
 
1ª etapa da seleção: ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA  
Avaliação: realizada por Comissão indicada pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação Enfermagem em Saúde Pública 
Resultado: será divulgado site da EERP-USP http://www.eerp.usp.br e no site da UNIOESTE 
http://www.unioeste.br O resultado da análise dos projetos aprovados será divulgado a partir do 
dia 27/07/2015.  
 
2ª etapa da seleção: ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE E ENTREVISTA  
Avaliação: a análise do Curriculum Vitae será realizada em trabalho interno pela Comissão 
Coordenadora do Programa. A data e horário das entrevistas serão divulgados no site da EERP-
USP http://www.eerp.usp.br e no site da UNIOESTE http://www.unioeste.br a partir do dia 
30/07/2015. 
 
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 O resultado final será divulgado no site da EERP-USP http://www.eerp.usp.br  e no site da 
UNIOESTE http://www.unioeste.br/ a partir do dia 24/08/2015. 
  
Os candidatos (selecionados ou não) poderão retirar a documentação em até trinta dias após o 
resultado final. Após esse período, os documentos serão inutilizados. 
 
III – Recursos 
 
Qualquer recurso interposto pelo interessado deverá ser entregue pessoalmente ou por 
procuração simples, no Serviço de Pós-Graduação da EERP/USP, no prazo máximo de dez dias 
corridos contados da data da divulgação do resultado.  

 
IV- Informações adicionais 
 

MATRÍCULAS 
 

1. Oportunamente será informado o período de matrícula. 
 
2. A matrícula deverá ser efetuada pessoalmente ou por procuração simples apresentando: 
 
- Formulário de matrícula de aluno ingressante, disponível em: 
http://www.eerp.usp.br/graduation-formularios-gerais/ 

http://www.eerp.usp.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.eerp.usp.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.eerp.usp.br/
http://www.unioeste.br/
http://www.eerp.usp.br/graduation-formularios-gerais/
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- Uma cópia dos seguintes documentos (acompanhadas do original para conferência): 
 

 Cédula de identidade (RG) ou Registro Nacional para Estrangeiros (RNE) – Não será 
aceita a Carteira Nacional de Habilitação. 

 CPF 

 Certificado de proficiência em língua inglesa 

 Carta de aceite preliminar 

 Carta da instituição de origem, permitindo o afastamento total/parcial do candidato para 
cursar o Programa de Pós-Graduação (quando vinculado a alguma instituição/serviço) OU 
Carta informando a ausência de vínculo empregatício. É obrigatória a apresentação 
desta carta. 

 Recibo original do depósito da taxa de inscrição 

 Certidão de nascimento ou casamento 

 Título de eleitor e comprovante da última votação (somente para brasileiros natos ou 
naturalizados) 

 Cédula de registro profissional no Conselho Regional ou franquia provisória, referente a 
categoria profissional (para profissionais da área da saúde) 

 Certificado de reservista (somente para brasileiros natos ou naturalizados do sexo 
masculino); 

 Diploma e Histórico Escolar do Curso de Graduação, frente e verso 

 Diploma e Histórico Escolar do Curso de Licenciatura, frente e verso, se houver 

 Diploma e Histórico Escolar do Mestrado, frente e verso, se houver 

 Os candidatos que concluíram o Ensino Superior e ainda não possuem o diploma, deverão 
apresentar, obrigatoriamente, atestado de conclusão. 

 Os candidatos estrangeiros deverão apresentar também cópia de todas as páginas do 
passaporte (o Serviço de Pós-Graduação informará oportunamente outros documentos 
necessários). 

 
 
 

INFORMAÇÕES: 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO — EERP/USP 

 
Serviço de Pós-Graduação da EERP/USP 

Avenida Bandeirantes, nº 3900 - CEP: 14040-902 - Ribeirão Preto – SP 
 

Telefone: (16) 3315 3468 / 3315 3394  
E-mail: spg@eerp.usp.br  

 
Site: http://www.eerp.usp.br/graduation-home/     

mailto:spg@eerp.usp.br
http://www.eerp.usp.br/graduation-home/

