FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Autarquia de Regime Especial – Lei 8899, de 27/09/1994
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5416
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NORMA ESPECÍFICA PARA INSCRIÇÃO AO DOUTORADO DIRETO NO PROCESSO
SELETIVO DO PROGRAMA CIÊNCIAS DA SAÚDE
Condições necessárias para inscrição

1. O candidato deverá se Inscrever no Processo Seletivo anual;
2. Não ser portador do título de mestre;
3. A inscrição do candidato somente poderá ocorrer se o orientador tiver o
perfil exigido para orientação de doutorado no Edital. Deverá ser dirigida
ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação, contendo justificativa
circunstanciada para ingresso direto do candidato no curso de doutorado,
acompanhada da documentação exigida no edital para inscrição e
anuência do orientador;
4. Currículo Lattes/CNPq do candidato e orientador atualizado há pelo menos
02 (dois) meses antes da solicitação;
5. O pós-graduando deverá ter realizado Iniciação Científica e/ou ter sido
bolsista de Agência de Fomento a Pesquisa e ter publicado nos últimos 04
(quatro) anos, no mínimo 01(um) artigo completo, como 1º (primeiro) ou
2º (segundo) autor, em periódico científico indexado em Base de dados
Scopus ou JCR com percentil a partir de 50%, que corresponde ao estrato
A4;
6. O candidato deverá submeter, em 02(duas) vias, o projeto de tese
abrangente e compatível com o nível de doutorado. A competência do
candidato em conduzir o trabalho de pesquisa deverá estar caracterizada
de forma clara no projeto;
7. A solicitação deverá ser analisada e aprovada pelo Conselho do Programa.
OBSERVAÇÃO: O Conselho do Programa, após análise prévia da solicitação,
poderá, se julgar pertinente, encaminhá-la a 02 (dois) assessores "ad hoc",
externos ao programa, para emitir parecer de mérito. Se houver necessidade, os
candidatos poderão ser convocados para uma entrevista. Os candidatos que não
tiverem sua inscrição deferida pelo Conselho do Programa de Pós-Graduação,
ficam automaticamente inscritos para o nível de mestrado.

