
INFORMAÇÕES

INSCRIÇÕES PARA A 26ª TURMA

período:  03 de junho  a 25 de junho de 2016 
local:  seções de alunos ou na sede do 
 curso de Ciências Moleculares

PROVA ESCRITA

dadatata::  2525 ddee jujunhnhoo àsàs 1133 hohorarass
lolocacal:l:  AuAudiditótóririoo AbAbraraãoão ddee MoMoraraeses
                     (Instituto de Física)

ENTREVISTA

ddata:  0707 e 0088 dde jj lulhho dde 20201616
llocall:  FFavo 22 ddas CCollméiéias

OuOutrtrasas IInfnforormamaçõçõeses:: 

(1(11)1) 3309091-1 31318787 // 3309091-1 85854444

O ciclo básico de dois
anos consiste das
disciplinas:  Matemática, 
Física, Química, Biologia e 
Computação, ministradas
durante 4 semestres. No 
fi nal do Ciclo Básico o 
aluno terá completado 
60% dos créditos
necessários para a
obtenção do bacharelado.
Terminado o ciclo básico 
o aluno deve ter escolhido
um professor sob cuja
orientação continuará sua
formação desenvolvendo
atividades de pesquisa.

CICLO BÁSICO CICLO AVANÇADO

OO CuCursrsoo dede CCiêiêncnciaiass MoMolelecuculalareress (C(CCMCM)) éé 
uma oppçãç o de ggraduaçção da Universidade 
dede SSãoão PPauaulolo ppararaa alalununosos qqueue ddesesejejamam 
fafazezerr dada ppesesququisisaa cicienentítífifi caca ssuaua aatitivividadadede 
prp ofi ssional. Palavras chaves quq e 
bem caracterizam o Curso são: inter e 
mumulltltidididiisis icici lplpliininararididid dadadee, ee lllibibibererddadaddede aacacadêdêdê imimicaca.
O Curso foi reconhecido pep lo MEC em 
16/06/96 e confere ao seu término o diploma 
dede BBacachaharerell emem CCiêiêncnciaiass MoMolelecuculalareress. 

DuDurarantntee oo CuCursrsoo oo alalununoo teterárá cconontatatoto 
com cientistas e pesquisadores de
didiveversrsasas uuninidadadedess dada UUSPSP aabrbranangegendndoo
diferentes áreas do conhecimento.
EsEstata ppererspspecectitivava pperermimitete aa eescscololhaha ddee
temas interdisciplp inares na conduçção de
projetos de pesquisa.

No ciclo avançado, o 
aluno elaborará, em 
conjunto com seu
orientador, um currículo
personalizado com total
liberdade de seleção
de disciplinas (dentre 
aquelas oferecidas pela
USP). Este currículo
deve ser aprovado pela 
Comissão de Graduação
e deve completar os 200
créditos necessários para
a conclusão do curso. (As 
atividades de iniciação 
científi ca são obrigatórias
e contam créditos!).

O Curso exige dedicação integral e um bom desempenho 
acadêmico. A avaliação é feita semestralmente e de forma 
global pela Comissão Coordenadora.
Podem postular as 25 vagas do Curso todos os alunos 
regularmente matriculados em qualquer Curso de 
grgradaduauaçãçãoo dada UUSPSP. OO iningrgresessoso nnãoão éé ffeieitoto vviaia FFUVUVESESTT.
A seleção dos candidatos é feita através de uma avaliação 
cocompmposostata pporor:: 1)1) pprorovava eescscriritata ddee coconhnhececimimenentotoss gegeraraisis 
cocontntenendodo qqueueststõeõess dede MMatatememátáticica,a, FFísísicica,a, QQuíuímimicaca,, BiBiolologogiaia 
e IIn lglêês r feferenttes ao contteúdúdo bábá isico ddo segu dndo grau. AA 
prp ova não requq er pprepap raçãç o espep cífi ca pprévia;; 2)) entrevista 
na forma de dinâmica de grupo onde alguns temas são 
dedebabatitidodoss. TTanantoto aa pprorovava qquauantntoo aa enentrtrevevisistata vvisisamam vvererifiificcarar 
aa cacapapacicidadadede ddee didiscscusussãsãoo arargugumementntatativivaa dodo ccanandididadatoto.
Os alunos selecionados são matriculados no Curso de 
Ciências Moleculares por transferência da Unidade de 
origem, onde a vaga é mantida durante sua permanência 
no CCM. A desistência ou o desligamento do CCM resulta na 
trtranansfsfererênênciciaa dede vvololtata ppararaa aa UnUnididadadee dede ooririgegem.m.

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

AVALIAÇÃO

CIÊNCIAS MOLECULARES
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O O alalaluununoo fformmadadadooo nno Ciêncncciaiaiasss MMoMollecuculalareres s 
esesestátátá hhh babilitadaddooo ppaparra ingngreressssarr eemm umum CCuurso 
dedede pppóósós-ggraraduduaaççããoão oondnddee cocompletataarárárá ssssuuaua 
foformmaçaçãoãoo ccomomo cienntititistststtaaaa eee ppesquisadododorrr 
ppr fiofi ssionononalalalal.. OOsOsOs allunos jájájá fffororormmmaddos estããoo 
ttetetendndo exceeleleentntnteee ddedesemppenenhoho eeemm atatiividadeses 
dedede  pópós-graduauaçãçãç ooo emem UUniverssididadades 
brbrasasililleieieirarass e do extxtererioior.

SEDE
O Curso de Ciências Moleculares tem sede
no Favo 22 das Colméias, perto do CRUSP.  
No local existe uma pequena biblioteca,
salas de aula e estudo, e uma bem equipada
sala de computação ligada à Internet.

PERSPECTIVAS



Datata::  0303 jjununhoho dde 2001616

HoHoHoráráráriririo:o:o:  14 horas

Locaal:l:l: AAuditório do prrimimimeieieirororo
aandndar do PrPrédédioio 
ddaa FuFuFuFuvevevev st 
AAAv.v. AAAAfffrfrâânâniio PP ieixottoto
aaoo llaladoddo ddoo poportão 

 principal da USP

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Prof. Dr. Marco Antonio Zago
Reitor

Prof. Dr. Vahan Agopyan
Vice-Reitor

Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes
PróPró-Re-Reitoitor dr de Ge Gradraduaçuaçãoão

INSCRIÇÇÕES:  

03 de junho a 25 de junho

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CURSO DE CIÊNCIAS MOLECULARES

COMISSÃO DIRETORA

Prof. Dr. Fábio Armando Tal • IME (Coordenador)
Profª. Drª. Marie-Anne Van Sluys • IB

Profª. Drª. Maria Regina D’Império Lima • ICB
ProProf.f. Dr.Dr. FrFrankank HeHerberbertrt QuiQuinana • I IQQ

PProfªfª. DDrªª. K lKaliine RRab lbel Co C touti hinho • IFIF  

DIRDIRETOETORESRES 

Prof. Dr. Clodoaldo Grotta Ragazzo • IME
Prof. Dr. Gilberto Fernando Xavier • IB

PProff. DDr. JJa kckson CiCio ini BitBitttencou trt I• ICBCB
Prof. Dr. Luiz Henrique Catalani • IQ

Prof. Dr. Marcos Nogug eira Martins • IF

www.cecm.usp b.br    •      www.usp b.b /r/prg

CONVITE

PROGRAMA
PaPaPaleleleststra com PPProroofefef ssssorororeseses cconvidadodoss ee

Curso. memembmbroros da CComomisisissãsãsãoo DiDireretotora ddo CCuCursrsrsooo
Apresent çaçãoãoão dddee e trtrabalhos cientítífififi coocosss fefefeititoso  ApApreresesentntação de
poorr alalalunununososos e ex-alunos ((seesssssãoãoão dddeee papap inéis). 

GRADUAÇÃO EM:

Venha conhecer melhor 
o Curso de Ciências 

Moleculares participando 
deste evento, juntamente 
com professores, alunos 
e ex-alunos.


