
REGULAMENTO 

   Concurso de Bolsas para a Pós-Graduação 

2º Semestre de 2019 
 

Este regulamento faz referência ao Concurso de bolsas, composto de etapa única, para 

ingresso mediante 60 bolsas de estudos com percentuais de 10% a 100% de desconto 

nas mensalidades nos cursos de Pós-Graduação no Sistema Modular, ofertados pelo 

IPESSP.  

Exclui-se deste concurso os Cursos de Pós-Graduação em Farmácia Estética e 

Biomedicina Estética, Circulação Extracorpórea e Citogenética Humana. 

Sobre a inscrição: o período de inscrição será a partir das 12h00 do dia 29/05 até às 

12h00 do dia 05/07, somente pelo site www.ipessp.edu.br.  

Sobre o valor da inscrição: a inscrição é gratuita. 

Sobre a prova: o candidato deverá realizar uma prova objetiva com 30 questões que 

abrange cinco áreas do conhecimento: 

 05 (cinco) questões de Conhecimento Gerais 

 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa 

 20 (vinte) questões de Ciências Biológicas, Educação e Saúde; 

Sobre data e local da prova: a prova terá duração de 3 (três horas) a se realizar, nos 

dias 13 de julho de 2019, na sede do IPESSP na Rua: Dona Antônia de Queiros, 333, 

Consolação, São Paulo.  

A sala será aberta às 8h00 e será fechada, impreterivelmente, às 8h50, sendo que o 

início da prova será às 9h00 e encerramento às 12h00. 

Sobre os materiais para fazer a prova:  

O candidato deverá trazer consigo.  

 Comprovante de inscrição,  

 Lápis ou lapiseira, borracha, caneta esferográfica (azul ou preta)  

 Documento de identificação com foto (RG). 

Sobre o conteúdo programático: 

Ciências Biológicas - Biologia Molecular (principais conceitos de Biologia molecular: 

estrutura e organização gênicas; análise genômica). 

Imunologia (Imunologia básica; Células e órgãos do sistema imune; Mecanismos 

naturais e adaptativos de defesa; Sistema imunológico; Inflamação e infecção. 

Imunodeficiência. Autoimunidade). 

http://www.ipessp.edu.br/


Epidemiologia (Conceitos básicos de epidemiologia aplicado à Saúde Pública). 

Biologia Parasitária (Fundamentos da biologia parasitária - ciclo evolutivo), 

mecanismos de agressão e transmissão dos parasitos, e os métodos de diagnóstico 

laboratorial, profilaxia das doenças parasitárias. Relação parasito-hospedeiro e as 

condições sócio/ambientais que facilitam o processo de parasitismo). 

Bioquímica (Principais classes de compostos com importância biológica: açúcares; 

lipídios; aminoácidos, proteínas e peptídeos; ácidos nucleicos, bem como enzimas, de 

maneira integrada ao estudo das vias de síntese e degradação dessas biomoléculas e 

dos processos de regulação e integração geral do metabolismo no estado normal e 

alterado).  

Estudo fisiológico dos Sistemas (sistemas nervoso, cardiovascular, respiratório, 

digestório e urogenital).  

Microbiologia (Classificação e nomenclatura de Bactérias, Fungos e Vírus; meios de 

transmissão e prevenção; Material genético de vírus e bactérias). 

Genética Humana (Genética; Ligação gênica; Mutação cromossômica, Bases 

moleculares das doenças genéticas, características clínicas de doenças genéticas etc). 

Conhecimentos gerais e atualidades - Ordem política e econômica mundial; 

Globalização;  Sociedade Brasileira: Organização Política e Social; Reforma Política e 

eleitoral; Intolerância, fundamentalismo e Terrorismo; Inclusão digital, Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e Mídias Sociais; Preservação Ambiental e 

Sustentabilidade; Direitos Humanos, Ética e Cidadania; Violência Social (doméstica; 

idoso; criança e adolescente; trânsito, etc) Movimentos Migratórios; Direitos da 

Pessoa com Deficiência e Políticas de Inclusão; étnico racial.        

Língua Portuguesa - Leitura e Interpretação de texto, de gráficos, infográficos e 

imagens; Gêneros textuais (poesia, conto, texto informativo, etc). 

Sobre os resultados: o gabarito será divulgado no site do IPESSP no dia 15/07/2019. A 

classificação dos aprovados será divulgada no site da Instituição no dia 19/07/2019. 

Sobre os critérios de seleção para bolsa os descontos serão aplicados de forma geral 

para todos os cursos modulares, para candidatos com maior pontuação, obedecendo os 

critérios para desempate. 

 05 bolsas de 100% de desconto para os cinco candidatos que atingirem as 

maiores pontuações; 

 07 bolsas de 75% de desconto para os candidatos que se classificarem do 6° ao 

12° lugar; 

 07 bolsas de 50% de desconto para os candidatos que se classificarem do 13° 

ao 20° lugar; 

 11 bolsas de 25% de desconto para os candidatos que se classificarem do 21° 

ao 22° lugar; 



 10 bolsas de 20% de desconto para o candidato que se classificarem do 23° a 

33° lugar; 

 10 bolsas de 15% de desconto para os candidatos que se classificarem do 34° 

ao 44° lugar; 

 10 bolsas de 12% de desconto para os candidatos que atingirem 45° a 55° lugar. 

Obs. O percentual de desconto não incide sobre o valor da taxa de matrícula, material 

didático, nem é cumulativo com os demais existentes de parcerias, formas de 

pagamento, indicação, etc. 

Sobre o critério de desempate: 

O critério de desempate para a classificação final do concurso será a maior pontuação 

nas seguintes áreas, por ordem: Ciências Biológicas, Educação e Saúde, 

Conhecimentos Gerais e Língua Portuguesa. 

Disposições gerais: 

Os descontos serão concedidos sobre a tabela de valores da mensalidade do segundo 

semestre do ano de 2019. 

O concurso é válido somente para graduados até julho de 2019, comprovada a 

conclusão da Graduação com apresentação de diploma ou declaração de conclusão. 

Não poderão participar alunos que já estejam cursando a Pós-Graduação no IPESSP, 

com exceção daqueles que tenham interesse em se matricular em um novo curso e 

realizá-lo concomitantemente ao já matriculado. 

Os descontos serão mantidos de acordo com a frequência e pontualidade no 

pagamento da mensalidade. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela direção da instituição 

juntamente com a comissão de provas. 

São Paulo, 29 de maio de 2019. 

A Direção 


