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Abertura de Edital para o Programa de Bioquímica 

O Coordenador da Comissão Coordenadora do Programa de Bioquímica do 
Instituto de Química da Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Eduardo Moraes Rego 

Reis, faz público que estarão abertas no período de 10 DE NOVEMBRO a 03 de 
JANEIRO de 2021 as inscrições para o Exame de Seleção de Candidatos ao 

Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Bioquímica. As inscrições serão aceitas exclusivamente pelo site 

http://www.iq.usp.br/posgraduacao/sistema/ até o dia 03 de JANEIRO de 2021 às 

23:59h, horário de Brasília. Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail: 
secpos@iq.usp.br. A Secretaria de Pós-Graduação - IQ/USP na Av. Lineu Prestes, 

748, Bloco 06 Superior, sala 669 está temporariamente fechada ao público. 

 
O Exame de Seleção será realizado, excepcionalmente, em modalidade remota 

(online) no dia 26 de JANEIRO de 2021 cujo procedimento será enviado no e-mail 

cadastrado no sistema de inscrição com pelo menos 48 horas de 
antecedência. 

 
Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

 

 
I Para Inscrição de Candidatos ao Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto. 

Realizar inscrição no site http://www.iq.usp.br/posgraduacao/sistema/ até o dia 03 de 

JANEIRO de 2021 às 23:59h. 

 
II Documentos exigidos na inscrição (devem ser anexados no sistema): 

a) Cópia da Cédula de Identidade; 
b) Cópia do CPF; 

c) Cópia do Título de Eleitor, juntamente com certidão de quitação eleitoral; 
d) Cópia do Certificado Militar (quando do sexo masculino); 

e) Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia da Certidão de Casamento; 
f) Uma fotografia 3x4 recente. 

 
OBS.: Alunos estrangeiros estão dispensados de anexar os documentos b), c) e 

d). 

 
III Documentos exigidos no ato da matrícula (podem ser anexados no 
sistema de inscrição ou entregues apenas na matrícula): 

 
III.1 Candidatos ao Mestrado e Doutorado Direto 

g) Cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

h) Cópia do Diploma (frente e verso) ou do Certificado de Conclusão da Graduação 
com data da Colação de Grau; 
i) Declaração de aceite do(a) Orientador(a). 

III.2 Candidatos ao Doutorado (com título de Mestre) 
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Além dos documentos exigidos no item III.1 (g, h, i), devem ser entregues os 
seguintes documentos: 
j) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 

k) Certificado de Conclusão Homologado pela CPG do Curso de Mestrado ou 
Diploma do Mestrado; 

l) Entregar Exemplar da Dissertação Impressa na Secretaria de Pós-Graduação 
(Não anexar essa cópia no sistema de inscrição); 
m) Cópia do Parecer da Avaliação da CAPES (do período do mestrado); 

 
OBS.: Os documentos originais devem ser fornecidos para conferência no ato 
da matrícula. Não serão aceitas matrículas com a documentação incompleta. 

 
IV Ingresso pelo GRE 

Como alternativa ao Exame de Seleção, o candidato pode realizar o GRE Subject 

Test na área de Biologia. O GRE é oferecido em várias localizações nacionais e 

internacionais. Para aceitação pelo GRE o aluno deverá ter aprovação no percentil 

aprovação no GRE, para efeito de matrícula no Programa, é de 03 (três) anos 
corridos a contar da data de realização do GRE. 

 
V Das Provas 

O Exame de Seleção para ingresso no curso do Programa de Pós-Graduação em 
Bioquímica é constituído de uma (01) fase. Essa fase única irá constar de prova de 
conhecimentos gerais de Bioquímica. Serão considerados aprovados os 
candidatos com nota igual ou superior a 5,00 (cinco). 

 
VI Do Conteúdo Programático do Exame 

O conteúdo programático do exame escrito encontra-se publicado na página 
eletrônica http://www.iq.usp.br/portaliqusp/?q=pt-br/pos/bioquimica/topicos-do-exame- 

de-ingresso 

 
VII Da Realização das Provas 
A prova será realizada, excepcionalmente, em modalidade remota (online) no dia 26 

de JANEIRO de 2021 das 09:00h às 13:00h (Horário de Brasília). 
O procedimento para a realização da prova online será enviado no e-mail 

cadastrado no sistema de inscrição com pelo menos 48 horas de 

antecedência. 

 
VIII Pagamento da Taxa 

Taxa de inscrição isenta. 

 
IX Número de Vagas 

Há 100 vagas no Curso de Bioquímica. 

 
X Resultado do Exame de Seleção 

O resultado do exame será divulgado no site do Programa e poderá ser obtido com 
a Secretaria via e-mail (secpos@iq.usp.br ou ccpbq@iq.usp.br). 
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XI Validade da Aprovação no Exame de Seleção 

A validade da aprovação no processo Seletivo, para efeito de matrícula no 
Programa, é de 03 (três) anos corridos a contar do Exame de Seleção no Mestrado, 

Doutorado e Doutorado Direto. 

 
XII Para Revisão da Prova 

O aluno tem 10 (dez) dias úteis para solicitar revisão após divulgação do resultado. 

As solicitações de revisão devem ser feitas via e-mail (secpos@iq.usp.br ou 
ccpbq@iq.usp.br) 

 
XIII - Período de Matrícula 

Os alunos(as) aprovados(as) no Exame de Seleção deverão realizar a matrícula no período 

de 08 a 19 de Fevereiro de 2021. Os candidatos que pretendem fazer a matrícula apenas se 

forem contemplados com bolsa devem entregar a carta de aceite do orientador e a 

documentação exigida no item III, neste mesmo prazo, para que sejam incluídos na 

distribuição de bolsas institucionais. 

 

 

Publicado no Diário Oficial de 10 de novembro de 2020 
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