
 

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

A seleção dos candidatos para o XIII Curso de Inverno – Tópicos em Fisiologia              

Comparativa seguirá os seguintes critérios: 

 

1. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

As inscrições serão avaliadas segundo os critérios aqui apresentados. No caso de uma             

inscrição enquadrar-se dentro de algum dos critérios eliminatórios, a mesma será desconsiderada.            

Alternativamente, uma inscrição que esteja dentro dos conformes será avaliada segundo os            

critérios de ranqueamento. 

As inscrições ranqueadas serão organizadas em três listas. Uma de alunos procedentes da             

Universidade de São Paulo, outra de estudantes procedentes de outras instituições que não a USP               

(não-USP) e uma última lista de estudantes estrangeiros. Para ser considerado estrangeiro o             

candidato não deve ter como país de origem o Brasil e nem deve ter estudado ou estar estudando                  

em instituição situada no Brasil. Da lista de alunos USP serão selecionados os 5 primeiros               

candidatos, e da lista de candidatos não-USP, os 23 primeiros e da lista dos estrangeiros, os 2                 

primeiros. O restante das inscrições é mantido como lista de espera. 

 

2. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 

 

No caso de uma inscrição enquadrar-se dentro de algum desses casos, a mesma será              



 

desconsiderada. 

i) Ser aluno de pós-graduação de qualquer instituição de ensino Brasileira ou não; 

ii) Apresentar carta de interesse ou dados de registro com informações incompletas; 

iii) Não ter cursado, ou não estar cursando, ao menos uma disciplina em fisiologia. 

Caso a inscrição encontre-se dentro dos conformes, ela será avaliada segundo os critérios             

de ranqueamento. 

 

3. CRITÉRIOS DE RANQUEAMENTO 

 

Os critérios de ranqueamento e seus respectivos valores são: 

i) Avaliação da carta de interesse (item 3.1, valor = 5) 

ii) Ano de formação (item 3.2, valor = 1) 

iii) Disciplina em fisiologia (item 3.3, valor = 1) 

iv) Currículo (preenchimento no formulário) (item 3.4, valor = 2) 

v) Estado de procedência (item 3.5, valor = 1) 

A descrição de cada um desses bem como a forma e os critérios de avaliação de cada um                  

desses itens segue abaixo. Para cada item, a pontuação (p) máxima corresponde ao valor do item. 

 

3.1. Avaliação da carta de interesse (valor = 5) 

 

A carta é preenchida no formulário de inscrição na página de inscrições do curso. Ela é                

composta de duas perguntas: 

● O que você entende por fisiologia comparativa? (p = 0,5) 

● Qual será a contribuição do Curso de Inverno para sua formação acadêmica? (p = 0,5) 

Para a avaliação da primeira, serão selecionadas aleatoriamente 30 inscrições          

devidamente preenchidas e suas respectivas cartas de interesse serão lidas por 3 integrantes da              

comissão organizadora. Serão definidas, de forma consensual pela comissão, quatro          

palavras-chave que serão utilizadas como critérios para avaliação desta questão. Esses conceitos            

serão decididos pela comissão organizadora com base tanto numa leitura prévia dessas 30             



 

respostas, fazendo levantamento dos conceitos mais presentes, quanto no que a comissão decidir             

que entende por conceitos de fisiologia indispensáveis a serem apresentados nesta questão. Cada             

uma dessas palavras-chave será um critério de correção e corresponderá a 25% da pontuação da               

primeira questão. As palavras-chave não precisam necessariamente estar escritas nas respostas,           

contanto que o conceito a elas relacionado esteja presente, o candidato ganha a pontuação              

correspondente. 

Para a avaliação da segunda, os critérios serão: (i) interesse em pesquisa e pós-graduação;              

(ii) atuação na área de fisiologia ou ter interesse e a Universidade de origem não possuir grupo                 

de pesquisa na área e (iii) ampliação do conhecimento. Se os três critérios forem contemplados               

numa resposta, a pontuação é de 1 (100% do valor da questão), se dois estiverem presentes, 0,66                 

(⅔ do valor da questão), e se somente um, 0,33 (⅓ da questão). 

A pontuação final do candidato neste quesito será a média da avaliação dos 3 integrantes               

da comissão escolhidos inicialmente. 

 

3.2. Ano de formação (valor = 1) 

 

Pontuações relativas ao ano de formação: 

● Antes de 2009: p = 0,0 

● 2009/2010: p = 0,5 

● 2011/2012: p = 0,7 

● 2013/2014:p = 0,8 

● 2015/2016:p = 1 

● 2017/2018:p = 0,8 

● Após 2018: p = 0,0 

 

3.3. Disciplina de fisiologia (valor = 1) 

 
Uma vez que é essencial que o candidato tenha cursado (ou esteja cursando) alguma              

disciplina na área de fisiologia, as pontuações correspondentes às possibilidades de respostas são             

os seguintes: 



 

● Aprovação: p = 1,0 

● Reprovação / ainda cursando: p = 0,5 

● Não ter cursado = candidato é eliminado (ver critérios eliminatórios) 

 

3.4. Currículo ( valor = 2) 

 

Para cada uma das seguintes perguntas apresentadas no formulário de inscrição há a             

possibilidade de resposta 'sim' ou 'não’. A pontuação final (p) é a somatória das pontuações               

específicas (pe) de cada item abaixo cuja resposta for 'sim'. 

● Realizou ou realiza: 

➢ Estágio (em área relacionada a biologia)? (pe = 3/12) 

➢ Monitoria (em área relacionada a biologia)? (pe = 3/12) 

➢ Iniciação científica? (pe = 3/12) 

● Proficiência em língua estrangeira?  

➢ Caso tenha proficiência em inglês, além da língua materna, ganha a pontuação integral             

deste item (pe = 3/12); 

➢ Caso tenha proficiência, além da língua materna, em outra língua que não o inglês, ganha               

um terço da pontuação integral deste item (pe = 1/12); 

➢ Caso não tenha conhecimento de língua estrangeira não ganha ponto. 

 

3.5. Estado de procedência (valor = 1) 

 

Pontuação correspondente a cada uma das possibilidades de origem: 

➢ SP (p = 0) 

➢ Qualquer estado da região sudeste, exceto SP (p = 0,2) 

➢ Fora do Brasil (p = 0,6) 

➢ Qualquer estado fora da região sudeste (p = 1) 

 

3.6. Cálculo da pontuação final 
 



 

 

 

A pontuação final de cada inscrição será calculada da seguinte maneira: 

 

Onde valori  é o valor do item i , e pontuaçãoi corresponde à pontuação obtida no item i. 

  


