
                                                                                  
 
 
 

Edital para Seleção de Pós-Graduandos em 2018 ao Programa 
Tripartite em Psiquiatria Translacional do Desenvolvimento 

(TPTD). 
 
Estão abertas até o dia 10/08/2018 as inscrições para candidatos da pós-graduação 
(Doutorado) ao Programa TPTD, no qual o aluno terá a oportunidade de participar de 
atividades e intercâmbio com ênfase na área de neurociências em Psiquiatria 
Translacional do Desenvolvimento. nas respectivas universidades: USP, UNIFESP e 
UFRGS,  
 
Objetivos do programa  

O Programa Especial de Cooperação Tripartite em Psiquiatria Translacional do 
Desenvolvimento (TPTD) tem o objetivo formar pesquisadores de ponta na área de 
psiquiatria, neurociências e saúde mental com ênfase nas fases iniciais do 
desenvolvimento. O programa reúne as fortalezas de cada um dos programas de pós-
graduação em Psiquiatria das três Universidades envolvidas, com o objetivo de formar 
pesquisadores com conhecimento aprofundado nas mais avançadas e inovadoras 
metodologias do campo, em áreas estratégicas como neurociência populacional, 
fenomenologia guiada pela neurociência, neurociência clínica, neurociência integrativa, 
prevenção de transtornos mentais a luz dos achados de neurociência. O programa visa 
formar pesquisadores de nível internacional e para tanto oferece cursos em inglês com 
professores internacionais com grande impacto no campo. Além disto, os jovens 
pesquisadores terão a oportunidade de participar de estudos de alto nível que vem 
sendo desenvolvidos pelos orientadores do programa. Espera-se formar futuras 
lideranças acadêmicas para enfrentar a enorme complexidade desta área de pesquisa.    

Regime didático e certificação 

Os alunos selecionados deverão cumprir os créditos necessários para obtenção do título 
de Doutorado, de acordo com o regimento do Programa de Pós-Graduação de sua 
instituição. Parte destes créditos, totalizando 30% deverão ser cumpridos em disciplinas 
do programa Tripartite.  

Alunos egressos do Programa Tripartite USP-UNIFESP-UFRGS receberão diploma pela 
sua instituição de origem, acrescido de uma certificação das outras duas universidades. 

 

 



Condições especiais aos alunos aprovados 

O aluno de Doutorado oriundo de uma das Instituições terá a oportunidade de passar 
uma semana nas duas outras Universidades, com um programa individualizado criado 
de acordo com suas necessidades, podendo escolher o pesquisador/professor que 
deseja acompanhar, de acordo com sua área de interesse, em um processo de mentoria. 
 
Serão custeados uma passagem e hospedagem na cidade (São Paulo ou Porto Alegre - 
de acordo com a cidade de origem), por até duas semanas, de forma que o aluno possa 
ter uma experiência nas outras duas instituições.  Despesas com alimentação, 
transporte interno e demais taxas inerentes ao processo de estágio serão de 
responsabilidade do aluno. 
 
Aluno terá apoio na busca de recursos para congressos internacionais com ajuda 
individualizada na confecção de “applications” e cartas de apoios do INPD e das 3 
instituições.  
 
A avaliação será feita por meio de currículo e entrevista em inglês. 
 
Documentos Necessários: (1) Curriculum Lattes; (2) Carta de Motivação em Inglês, 
demonstrando comprometimento com pesquisa e inserção na carreira acadêmica; (3) 
Um artigo A1 ou dois artigos A2 como primeiro autor publicado ou com aceite (4) 
comprovante de matrícula no programa de Doutorado de uma destas instituições. Estes 
documentos são requisitos para o processo de seleção, não significam aprovação 
automática do aluno.  

Estes documentos devem ser enviados em e-mail único com assunto: “Inscrição 
para Processo Seletivo – Programa Tripartite” até o dia 10 de agosto de 2018, para 
a secretaria da sua pós-graduação. 

USP - posgradpq@usp.br 

UFRGS – ppgpsiq@ufrgs.br  
UNIFESP – pgpsiquiatria@gmail.com   
 
A banca de seleção será conduzida por professores das três instituições que poderão 
fazer uma entrevista com os candidatos, caso julguem necessário. Esta entrevista 
acontecerá na instituição de origem do candidato.   
 
O resultado sairá divulgado a partir de 30 de agosto de 2018, por e-mail, a todos os 
candidatos.   
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 22 de junho de 2018.  
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