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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 22/2022 de 13 de janeiro de 2022  
 
PARA O EDITAL N° 08/2022 de Acesso ao Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-graduação em 
Psiquiatria e Saúde Mental – 1º semestre de 2022 de 06 de janeiro de 2022, publicado no Boletim UFRJ nº 
02, de 13/01/2022.  
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais torna pública, por meio deste instrumento, a seguinte 
retificação:  
 
No item 4.2.1 onde se lê:  
 

4.2.1 Tese Prime – Serão oferecidos gratuitamente pelo PROPSAM um total de trinta (30) exames TEAP 

– (Test of English for Academic Purposes) entre Mestrado e Doutorado. Os pontos de corte serão 

os mesmos utilizados em outros programas de pós-graduação em saúde da UFRJ, ou seja: nota 

mínima de 70 (setenta) pontos para ingresso no Mestrado e 80 (oitenta) pontos para ingresso no 

Doutorado. O exame da Tese Prime 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 será 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. Assim, o candidato que fizer o exame da Tese Prime para ingresso no Mestrado e obtiver 

nota > a 80 (oitenta) pontos, poderá utilizar o mesmo exame para comprovar a proficiência no 

idioma inglês na seleção do Doutorado, desde que respeite a validade do exame; 

 

Leia-se:  
 
 

4.2.1 Tese Prime – Serão oferecidos gratuitamente pelo PROPSAM um total de trinta (30) exames TEAP 

– (Test of English for Academic Purposes) entre Mestrado e Doutorado. Os pontos de corte serão 

os mesmos utilizados em outros programas de pós-graduação em saúde da UFRJ, ou seja: nota 

mínima de 70 (setenta) pontos para ingresso no Mestrado e 80 (oitenta) pontos para ingresso no 

Doutorado. O exame da Tese Prime consiste em: três textos acadêmicos, na área de 

Biológicas/Saúde, com cerca de 400 -500 palavras cada, contendo 30 (trinta) questões objetivas 

no total, sendo 10 (dez) questões de cada texto. A duração do exame será de duas horas. Não 

será permitido o uso de dicionário durante a realização da prova. A pontuação do exame varia de 

0 (zero) a 100 (cem) e a validade do mesmo será de três anos. Assim, o candidato que fizer o 

exame da Tese Prime para ingresso no Mestrado e obtiver nota > a 80 (oitenta) pontos, poderá 
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utilizar o mesmo exame para comprovar a proficiência no idioma inglês na seleção do Doutorado, 

desde que respeite a validade do exame; 
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