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Edital de Abertura de Inscrições ao Processo Seletivo do Programa de Pós-

Graduação em Psicobiologia nos Cursos de Mestrado e Doutorado para 

Ingresso no 1º semestre de 2023 

 

Encontram-se abertas as inscrições para o 1º semestre de 2023 do 
Programa de Pós-Graduação em PSICOBIOLOGIA, com 08 vagas para 
o Mestrado e 08 vagas para o Doutorado. 

As inscrições serão recebidas até o dia 30 de outubro de 2022, às 
17h00, via internet, com todos os documentos em PDF (cada 

documento em um arquivo separado), enviados para 
posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br, com o título: Inscrição (nível ME ou 

DO) Psicobiologia 1º 2023. 

Poderão inscrever-se os portadores de diploma de curso superior em 
Psicologia, Ciências Biológicas, Medicina ou cursos afins (Mestrado) e 
portadores do Título de Mestre em Psicobiologia ou Áreas afins 

(Doutorado). 

No ato da inscrição o candidato, obrigatoriamente deverá entregar: 
Curso de Mestrado: 
- Requerimento de inscrição (disponível no site: www.ffclrp.usp.br > 

Pós-Graduação > Formulários > Inscrição - Pós-Graduação); 

- Termo de compromisso do futuro orientador (disponível no site: 

www.ffclrp.usp.br > Pós-Graduação > Formulários > Inscrição - 

Aceite do Orientador); 

- Formulário para a inscrição de candidatos ao mestrado 

Entrevistas (disponível no site: www.ffclrp.usp.br > Pós-Graduação > 

Formulários > Inscrição – Entrevistas (PG de Psicobiologia)); 

- Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 

- Cópia da Cédula de Identidade– RG (não é aceita a carteira de 

habilitação para fins acadêmicos); 

- Cópia do CPF; 

- Cópia do Título de Eleitor; 

- Cópia do Certificado de Reservista; 

- Cópia do Passaporte para os candidatos estrangeiros; 

- Cópia frente e verso do diploma de curso superior, ou certificado de 

conclusão com colação de grau ou declaração da instituição de que o 

candidato cursa o último semestre de curso superior; 

- Cópia do histórico escolar do curso superior; 

- Cópia do Certificado de Proficiência em inglês: Compreensão, leitura 

e tradução para o Mestrado. Nota mínima 5. Os exames aceitos 

como comprobatórios de proficiência em língua inglesa são: TEAP, 

TOEFL, IELTS, Cambridge e Michigan, ou atestados de proficiência 
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aceitos pelas agências de fomento à pesquisa FAPESP, CAPES ou 

CNPq. Outros exames poderão ser aceitos mediante análise prévia 

da Coordenação do Programa de solicitações encaminhadas pelos 

candidatos. São sugeridas: Vanessa Gallo Gonçalves English 

Classes (vanessa.english@gmail.com), ou TESE Prime 

(www.teseprime.org). Verificar datas de exames e nível 

correspondente e agendar diretamente nas escolas; 

- Currículo Lattes atualizado; 

- Um arquivo contendo pré-projeto de pesquisa de no máximo seis (6) 

páginas, exceto capa e referências bibliográficas. O pré-projeto deve 

conter introdução (referencial teórico e justificativa), objetivo, 

método (participantes, local, instrumentos e procedimentos) e 

referências. 

Curso de Doutorado: 

- Requerimento de inscrição (disponível no site: www.ffclrp.usp.br > 

Pós-Graduação > Formulários > Inscrição - Pós-Graduação); 

- Termo de compromisso do futuro orientador (disponível no site: 

www.ffclrp.usp.br > Pós-Graduação > Formulários > Inscrição - 

Aceite do Orientador); 

- Formulário para a inscrição de candidatos ao DO – Entrevistas 

(disponível no site: www.ffclrp.usp.br > Pós-Graduação > 

Formulários > 

- Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 

- Cópia da Cédula de Identidade – RG (não é aceita a carteira de 

habilitação para fins acadêmicos); 

- Cópia do CPF; 

- Cópia do Título de Eleitor; 

- Cópia do Certificado de Reservista; 

- Cópia do Passaporte para os candidatos estrangeiros; 

- Cópia frente e verso do diploma de curso superior; 

- Cópia do histórico escolar do curso superior; 

-  Cópia frente e verso do diploma de Mestre, ou Certificado de 

Conclusão, acompanhado da declaração da Portaria de 

Reconhecimento do curso ou carta do orientador certificando que a 

defesa ocorrerá no semestre para o qual está se inscrevendo; 

- Cópia do histórico escolar do Mestrado; 

- Cópia do Certificado de Proficiência em inglês: Redação para o 

Doutorado. Nota mínima 5. Os exames aceitos como comprobatórios 

de proficiência em língua inglesa são: WAP, TOEFL, IELTS, 

Cambridge e Michigan, ou atestados de proficiência aceitos pelas 

agências de fomento à pesquisa FAPESP, CAPES ou CNPq. Outros 

exames poderão ser aceitos mediante análise prévia da Coordenação 

do Programa de solicitações encaminhadas pelos candidatos. São 

sugeridas: Vanessa Gallo Gonçalves English Classes (e-mail 

Vanessa.english@gmail.com), ou TESE Prime (www.teseprime.org). 

Verificar datas de exames e nível correspondente e agendar 

diretamente nas escolas; 

- Currículo Lattes atualizado; 

- Um exemplar da Dissertação de Mestrado ou 1 cópia da pró-forma 
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da dissertação ou 1 cópia do 4º relatório apresentado ao órgão 

financiador/Programa; 

- Um arquivo contendo o projeto de pesquisa a ser apresentado de, no 
máximo, vinte 

(20) páginas, exceto capa e referências bibliográficas. O projeto deve 

ser completo: resumo, introdução (referencial teórico e justificativa), 

objetivos, método (participantes/sujeitos, local, 

equipamentos/instrumentos, procedimentos), cronograma e 

referências. 

 

O candidato que se inscrever com documentação incompleta, ou não 
atender às exigências de inscrição da Área, terá sua inscrição 
indeferida pela coordenação. 

As vagas estão condicionadas à aceitação dos orientadores 
devidamente credenciados, obedecidos os critérios estabelecidos pela 

Área quanto ao número máximo de orientandos por orientador. 

O candidato, no nível de mestrado, cuja inscrição for deferida pela 
coordenação da área, será selecionado através de: (1) Prova escrita 

presencial, com duração de 3 horas, realizada a partir da análise de um 
artigo científico. O candidato poderá escolher um entre três artigos para 
análise, que versarão sobre temas distintos (processos psicológicos 

básicos; neurofisiologia; etologia e comportamento animal). A análise 
deverá ser feita com base em bibliografia indicada. 2) Arguição, que 

poderá ser online ou presencial, a depender das condições sanitárias do 
país, somente para os aprovados na prova, conduzidas por uma comissão 
composta por três docentes da área indicados pela CCP, que levarão em 

conta o pré-projeto, o currículo de Graduação, atividades de pesquisa, 
apresentações em congressos e publicações. A nota final será calculada 

através da média aritmética entre as notas obtidas na prova, na 
arguição do candidato sobre o pré-projeto de pesquisa e a análise do 
currículo. Serão considerados aprovados os candidatos com média 

aritmética igual ou superior a 5,0 (cinco). A matrícula dos aprovados 
SOMENTE será aceita mediante disponibilidade de vagas e carta de 
anuência de orientador. 

O candidato, no nível de doutorado, cuja inscrição for deferida pela 
coordenação da área, será selecionado através de (1) Prova escrita 
presencial, com duração de 3 horas, realizada a partir da análise de um 

artigo científico (apenas para os candidatos não egressos do Programa 
de Psicobiologia). Esta avaliação tem caráter eliminatório. 

2) Arguição, que poderá ser online ou presencial, a depender das 
condições sanitárias do país, somente para os aprovados na prova, 

sobre o projeto de pesquisa que será apresentado oralmente durante a 
entrevista, frente a uma comissão composta por três docentes 

designados pela CCP, que levará em conta qualidade do projeto 
escrito, capacidade de argumentação e grau de conhecimento do tema. 
Esta avaliação tem caráter eliminatório. A apresentação do projeto pelo 

candidato deve ter duração máxima de 30 minutos; (3) Arguição, que 
poderá ser online ou presencial, a depender das condições sanitárias do 
país, conduzida pela comissão de três docentes da área indicados pela 

CCP, sobre o currículo de Mestrado, apresentações em congressos e 
publicações. Esta avaliação tem caráter eliminatório. A nota final será 



calculada através da média aritmética entre as notas obtidas na prova, 
na arguição do candidato sobre o projeto de pesquisa e nas arguições 

da comissão. Os candidatos ao doutorado que são egressos do mestrado 
em Psicobiologia serão dispensados da prova. 

A matrícula dos aprovados SOMENTE será aceita mediante 
disponibilidade de vagas e carta de anuência de orientador. 

As provas para os candidatos ao mestrado serão realizadas 
presencialmente no dia 9/11/2022, das 9h00 às 12h00, e arguições, 
presenciais ou por videoconferência ou mídia equivalente, no período 

de 16, 17 e 18/11/2022, das 9h00 às 17h00. Os candidatos cuja 
matrícula for deferida serão avisados sobre a forma de acesso à 
arguição online. 

As provas para os candidatos ao doutorado não egressos do Programa 
serão realizadas presencialmente no dia 09/11/2022, das 9h00 às 
12h00 e as arguições, presenciais ou por videoconferência ou mídia 
equivalente, no período de 16, 17 e 18/11/2022, com início às 9h00 e 

término às 17h00. Os candidatos cuja matrícula for deferida serão 
avisados sobre a forma de acesso à arguição online. 

O candidato poderá ser aprovado, mas não indicado à matrícula, caso 
o número de candidatos seja maior que o número de vagas atribuídas 
pelo Programa ao orientador. 

Maiores informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-Graduação 

da Faculdade, onde, se aprovado, o candidato que obtiver aceitação do 
orientador devidamente credenciado na Área para o nível em que se 
inscreveu, deverá efetuar sua matrícula, em período a ser estabelecido 

em calendário aprovado pela Comissão de Pós- Graduação.  

As informações para a realização da matrícula devem ser consultadas no link: 
https://www.ffclrp.usp.br/posgraduacoes/posgraduacao_matricula.php 

O candidato ao curso de mestrado que, no ato da inscrição não havia 

concluído a graduação, deverá apresentar, no ato da matrícula, cópia do 
diploma devidamente registrado ou certificado com a data que recebeu a 
outorga do grau obtido em curso de Graduação oficialmente reconhecido 

e cópia do histórico escolar completo. 

O candidato ao curso de doutorado que, no ato da inscrição não havia 
defendido a dissertação, deverá apresentar certificado de defesa 
contendo a data da homologação. 

Os candidatos ao Mestrado e Doutorado deverão se informar junto a seus 
futuros orientadores sobre pedido de bolsas junto à FAPESP. 

 

Bibliografia sugerida: 

Cofer, C. N. (1980). Motivação e Emoção. Rio de Janeiro: Interamericana.  

Catania, C. A. (1999). Aprendizagem: Comportamento, Linguagem e Cognição. 

Porto Alegre: Ed. ArTMed.  

Schiffman, H. R. (2005). Sensação e Percepção. 5.a edição. RJ: LTC.  

Sternberg, R.J. (1996). Psicologia Cognitiva, São Paulo: Artes Médicas.  

https://www.ffclrp.usp.br/posgraduacoes/posgraduacao_matricula.php


Craig, C. R., & Stitzel, R. E. (1986). Farmacologia Moderna. São Paulo: Livraria 
Roca Ltda.  

Brandão, M. L. (2004). As bases biológicas do comportamento: Introdução às 
Neurociências. São Paulo: EPU. 4  

Lent, R. (2010). Cem Bilhões de Neurônios? Conceitos Fundamentais de 

Neurociência. São Paulo: Atheneu. Capítulos 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14 e o mini-
atlas do livro.  

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2012). Metodologia 

de pesquisa em Psicologia. Porto Alegre: AMG Editora.  

Cozby, P. C. (2003). Métodos de pesquisa em ciências do comportamento. São 

Paulo: Atlas. 


