‘

Instituto de Psiquiatria
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental – PROPSAM

Doutorado do Programa de Pós-graduação em Psiquiatria e
Saúde Mental
(PROPSAM)
O doutorado do Programa de Pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental possui uma forma de
ingresso um pouco diferente dos outros programas. Primeiramente, o interessado deverá enviar um
email para o(a) docente responsável pela linha de pesquisa de seu interesse (relação de e-mails de
docentes e linhas / grupos de pesquisa - consultar sítio eletrônico do PROPSAM –
www.ipub.ufrj.br/propsam) relatando breve histórico da vida profissional e acadêmica, bem como a
linha de pesquisa de interesse. Após aceitação do professor (docente do PROPSAM) em recebê-lo para
orientação, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição no estágio probatório e o termo de
compromisso, ambos encontrados no site do IPUB (consultar sítio eletrônico do PROPSAM –
www.ipub.ufrj.br/propsam). Depois de preenchidos, formulário e termo de compromisso deverão ser
entregues na secretaria do Programa, para então dar início ao estágio probatório, que pode durar de seis
meses a dois anos.
Após seis meses de estágio probatório, o candidato deve entregar na secretaria do Programa uma cópia
de seu projeto de pesquisa e, a partir de seu ingresso no estágio, ele poderá escrever artigos junto com
seu orientador e encaminhar às revistas para publicação. Somente após cumprir os requisitos abaixo, o
candidato poderá concorrer ao processo seletivo, que ocorre semestralmente:
- Cumprir no mínimo seis meses de estágio probatório;
- Ter um artigo científico aceito ou publicado sempre com seu orientador do PROPSAM:
a) como primeiro ou último autor em periódico indexado no PubMed/MedLine ou ISI Web of
Knowledge);
b) no caso de artigos publicados em periódicos científicos considerados QUALIS CAPES A (1 ou 2)
na avaliação mais recente da CAPES (vide classificação disponível no sítio eletrônico da Plataforma
Sucupira - https://sucupira.capes.gov.br) não é necessário que o candidato seja primeiro ou último do
trabalho, podendo ser coautor do artigo em qualquer ordem de autoria. Além disso, é necessário que
o seu orientador do PROPSAM recomende seu ingresso no curso de pós-graduação.
- Ter realizado e sido aprovado em exame de proficiência do idioma inglês, conforme pontuações e
prazo de validade estabelecidos no último edital de processo de seleção para os cursos de Mestrado e
Doutorado do PROPSAM.
A comprovação de proficiência do idioma inglês será feita da seguinte forma:
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Através da Tese Prime, responsável pela aplicação do exame de proficiência TEAP. O mesmo consiste
em dois textos, na área de Biológicas/Saúde, de aproximadamente 700 (setecentas) palavras, contendo
30 (trinta) questões objetivas no total, sendo 15 (quinze) questões de cada texto. A duração do exame é
de duas horas e trinta minutos. A pontuação do exame varia de 0 (zero) a 100 (cem) e a validade do
mesmo será de três anos. Os pontos de corte serão os mesmos utilizados em outros programas de pósgraduação em saúde da UFRJ, ou seja, nota mínima de 80 (oitenta) pontos para ingresso no Doutorado.
Semestralmente o PROPSAM oferecerá, gratuitamente, através da Tese Prime, exames de proficiência
do idioma inglês. A divulgação da quantidade de exames será feita a priori. Sendo o número de
inscritos superior ao total de exames oferecidos pelo Programa, caberá ao PROPSAM estabelecer os
critérios de escolha dos contemplados com a gratuidade.
A comprovação de proficiência no idioma inglês, para Doutorado, através do TOEFL iBT® Test ou
TOEFL ITP® Test, IELTS® Academic será aceita pelo PROPSAM, desde que os exames tenham sido
feitos há três anos ou menos. A realização destes exames não será custeada pelo Programa, sendo de
responsabilidade integral dos candidatos. As pontuações exigidas para a aprovação nos referidos exames
de proficiência serão as seguintes: Faixa C1 do Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) com obtenção de nota mínima de 110 (cento e dez) pontos no TOEFL iBT® Test,
627 (seiscentos e vinte e sete) pontos no TOEFL ITP® Test e 7,0 (sete) pontos no IELTS® Academic.
Após apresentação do certificado de proficiência no idioma inglês, artigo científico publicado ou aceito
(a ordem de autoria deve, necessariamente, estar descrita na carta de aceite do artigo emitida pelo
periódico), aprovação do projeto de tese elaborado junto com o orientador, definindo o cronograma e
atividades de pesquisa e entrega da carta de recomendação escrita pelo orientador, destinada a Comissão
Deliberativa do PROPSAM, atestando dedicação e compromisso do candidato, este será matriculado
como aluno do PROPSAM e terá quatro anos para concluir o curso. Não há nenhuma ajuda de custo
para os candidatos em estágio probatório. Somente após passar pelo processo seletivo e ser aprovado, o
aluno poderá concorrer a uma bolsa de estudos, observadas as normas da CAPES e CNPq.
Carga Horária mínima obrigatória do doutorado – 450h
Disciplinas Obrigatórias – Metodologia (Doutorado) de Ensino e Pesquisa, Bioestatística, Seminário
Acadêmico I, Seminário Acadêmico II, Atividade Didático Pedagógica I, Atividade Didático
Pedagógica II e Pesquisa de Tese.
Possibilidade de cursar disciplinas durante o estágio probatório – Depois de seis meses no estágio
probatório, o candidato poderá se candidatar somente às disciplinas Metodologia e Bioestatística. Para
isso, deverá ter entregado seu projeto ao final dos referidos seis meses e, ainda, haver oferecimento de
vagas para os candidatos do probatório.

