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de de São Paulo <http://posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-
-lingua-estrangeira> com notas: mínima 6,0 (Mestrado) e 7,0 
(Doutorado e Doutorado Direto), constituída de:

a1) Interpretação de texto técnico: Peso 30%
a2) Gramática: Peso 10%
a3) Tradução de texto técnico (inglês para português): 

Peso 50%
a4) Redação: Peso 10%
b) TEAP -Test of English for Academic and Professional 

Purposes. Exigência, mínimo, 65 pontos;
c) WAP - Writing for Academic and Professional Purposes. 

Exigência, mínimo, 45 pontos;
d) TOEFL (iBT - internet Based Test). Exigência, mínimo, 71 

pontos;
e) TOEFL (ITP - Institutional Test Program). Exigência, míni-

mo, 527 pontos;
f) IELTS - International English Language Testing System. 

Exigência, mínimo, 6,0 pontos;
g) Cambridge Exams (FCE - First Certificate in English). 

Exigência nível B2.
h) Michigan Language Assessment. Exigência nível B1 ( 

40 - nível independente)
2.2 Para alunos estrangeiros não será exigido exame de 

proficiência em língua portuguesa.
2.3 Para efeito exclusivo de ingresso no Programa de Pós-

-Graduação em Clínica Veterinária os resultado emitido para a 
prova de conhecimento aplicada na FMVZ/USP (a) terá VALIDA-
DE DE DOIS ANOS e para dos demais certificados emitidos pelas 
instituições acima listadas (b - h) será considerada Validade de 
Cinco Anos.

3. Da Seleção
3.1 A avaliação do projeto de pesquisa e do Curriculum Lat-

tes será realizada por banca constituída por três membros per-
tencentes ao quadro de orientadores do Programa e nomeada 
pela Comissão Coordenadora de Pós-Graduação. As avaliações 
serão realizadas em até 20 dias após a efetivação das inscrições. 
A seleção compreende as seguintes etapas e pesos:

a) Análise do "curriculum vitae" padronizado (Peso 6 - 
modelo disponível no site <https://sites.usp.br/pcvet/processo-
-seletivo-2/>), bem como da documentação comprobatória 
apresentada. Informações dispostas nos "curriculum vitae", 
porém, não documentadas, não serão pontuadas na análise 
curricular. A pontuação atribuída ao currículo dos candidatos ao 
Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto encontram-se igual-
mente disponíveis no site do programa.

b) Na avaliação dos projetos de pesquisa estes receberão 
nota de zero a dez considerando a clareza da proposta, adequa-
ção de metodologia, exequibilidade do cronograma, relevância 
científica para a área em que se insere e adequação ao curso 
ao qual o candidato se inscreveu, ou seja, mestrado, doutorado 
ou doutorado direto. Os projetos receberão uma nota entre 
zero e dez de cada um dos membros examinadores da banca 
e terá peso 4.

3.2 A nota mínima exigida para aprovação, calculada em 
função do referido nos itens a e b, deverá ser igual ou superior 
a 5,0 (cinco).

3.3 O resultado final será divulgado no site do Programa 
<https://sites.usp.br/pcvet/>. Excepcionalmente, durante o perí-
odo do isolamento social devido à pandemia do Covid -19, a 
comunicação dos resultados será feita via e-mail.

3.4 Para aceitação dos candidatos selecionados será soli-
citada declaração firmada de concordância com as normas, 
ditames do Programa e dos orientadores credenciados.

4. Dos Recursos
4.1 O prazo para interposição de recurso será de 2 dias 

úteis, contados da data da divulgação do resultado do processo 
seletivo;

4.2 O recurso deverá ser entregue, devidamente funda-
mentado com questionamento, embasamento, local, data e 
assinatura, por meio de correio eletrônico para pcvet@usp.br;

4.3 A resposta ao recurso interposto será comunicada via 
correio eletrônico ao requerente;

4.4 No caso de provimento do recurso interposto dentro das 
especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/clas-
sificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classifica-
ção superior ou inferior ou ainda ocorrer a desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para habilitação;

4.5 Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos 
prazos estipulados neste Edital.

5. Da matrícula
5.1 A matrícula será realizada, exclusivamente pelo e-mail 

spgfmvz@usp.br, no prazo máximo de 150 dias contados a 
partir da divulgação do resultado, exceto para os candidatos 
aprovados após o dia 16-07-2021, que terão como data limite, 
o dia 13-12-2021.

5.2. A matrícula dos selecionados nos cursos de Mestrado, 
Doutorado e Doutorado Direto ficam condicionados à entrega 
dos seguintes documentos:

5.2.1 Formulário de "Ingressantes" disponível em <http://
posgraduacao.fmvz.usp.br/formulario/>;

5.2.2 Comprovante de submissão do projeto na Comissão 
de Ética de Uso de Animais, da FMVZ/USP < http://ceuavet.fmvz.
usp.br/projetos/>;

5.2.3 Os candidatos estrangeiros somente poderão ser 
admitidos e mantidos nos cursos de pó s-graduaç ã o, a qualquer 
tempo, quando apresentarem documento válido e visto atuali-
zado que os permita estudar no Brasil.

6. Da Bolsa de Estudo
6.1 As bolsas de estudo serão disponibilizadas pelo progra-

ma conforme ocorrerem as defesas e com base no número de 
cotas concedidas pela Capes e CNPq/MEC e de processo seletivo 
a ser implantado e realizado pela Comissão de Bolsas do Progra-
ma de Pós-Graduação em Clínica Veterinária.

7. Das Disposições Finais
7.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 

na aceitação implícita das instruções e condições estabelecidas 
no presente Edital em relação às quais não poderá alegar des-
conhecimento a qualquer tempo.

7.2 O não atendimento, pelo candidato, das condições 
estabelecidas no presente Edital implicará em sua exclusão do 
processo seletivo, a qualquer tempo.

7.3 O candidato deverá, obrigatoriamente, manter atualiza-
dos seus endereços postal e eletrônico, durante todo o prazo de 
validade do processo seletivo.

7.4 É de inteira responsabilidade do candidato, acompa-
nhar os comunicados e demais informações referentes a este 
processo seletivo por meio da Secretaria do Programa de Pós-
-Graduação em Clínica Veterinária.

7.5 A proporção máxima permitida e estabelecida pela 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Clínica Veterinária, entre orientado/orientador credenciado, será 
levada em conta quando da seleção.

7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Pós-Graduação da FMVZ-USP.

8. Informações Adicionais
8.1 A concessão de bolsas provenientes das agências de 

fomento (CNPq ou Capes) não é automática e sua disponibi-
lidade depende do número de vagas, dos ditames relativos às 
Normas do Programa de Pós-Graduação em Clínica Veterinária, 
envolvendo alunado e orientador, e de processo seletivo a ser 
implantado e realizado pela Comissão de Bolsas do Programa 
de Pós-Graduação em Clínica Veterinária.

8.2 Informações adicionais sobre o teor deste edital pode-
rão ser obtidas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 
em Clínica Veterinária, nos dias úteis, das 8 às 12 horas e das 
14 às 17 horas, pelo telefone (0xx11) 3091-1330 ou pelo e-mail: 
pcvet@usp.br

de atividades e reportar à Comissão PAE/FCF/USP qualquer 
situação intercorrente.

11. Ao final do período, o aproveitamento dos estagiários 
será avaliado através de relatórios. A conclusão da EESD, com 
aprovação, dará ao pós-graduando:

a) Direito de receber um certificado de participação no 
Programa;

b) Direito de solicitar a atribuição de créditos ao seu pro-
grama de pós-graduação, respeitados os critérios da CPG à qual 
estiver vinculado.

12. O desligamento da EESD se dará em virtude de:
a) Trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do 

curso de pós-graduação ao qual estiver vinculado;
b) Não cumprimento da carga horária fixada no projeto;
c) Não cumprimento do plano de atividades;
d) Inexatidão das informações prestadas pelo candidato.
13. a) Os alunos indicados como bolsistas e voluntários 

deverão providenciar a impressão do termo de compromisso, 
datar, assinar e, enviar para o e-mail (pgfarma@usp.br), com 10 
dias de antecedência do início das atividades. Caso não o façam, 
o estágio será cancelado;

b) Os alunos deverão tomar ciência das regras internas da 
Unidade, inclusive no que se refere às características do Estágio 
Supervisionado em Docência - itens 4 e 4.1 deste Edital;

c) Durante o estágio, os alunos deverão entregar na secre-
taria da Pós-Graduação a Folha de Frequência com os devidos 
registros e assinaturas (aluno e supervisor), porém, por conta 
do quadro de pandemia, a confirmação da frequência contínua 
por e-mail (pgfarma@usp.br), nos mesmos moldes do semestre 
passado.

d) Excepcionalmente, as atividades PAE no 1º semestre de 
2021 terão início em 01-08-2021 e término em 31-12-2021.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 Comunicado
Edital PG/06/2021/FMVZ/USP. A Comissão de Pós-Gra-

duação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo comunica que, a partir da data 
de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo até o 
dia 12-11-2021, estarão abertas as inscrições, somente pelo 
e-mail spgfmvz@usp.br, para a seleção de ingresso nos cursos 
de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto do Programa de 
Pós-Graduação:

Clínica Veterinária
Vagas:
As vagas são ilimitadas para os cursos de Mestrado, Douto-

rado e Doutorado Direto. No entanto, a proporção máxima per-
mitida e estabelecida pela Comissão Coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Clínica Veterinária, entre orientado/
orientador credenciado, será levada em conta para oferecimento 
de vaga quando da seleção do candidato.

1. Da Inscrição
O candidato realizará sua inscrição enviando os documen-

tos para o e-mail spgfmvz@usp.br, até as 17h, da seguinte 
forma:

• No assunto: "Inscrição Processo Seletivo PGCLÍNI-
CA-06/2021- <nome do candidato>"

• Trê s arquivos anexos, sendo:
I - Um ú nico arquivo, em pdf, contendo todos os documen-

tos do arquivo 1;
II - Um ú nico arquivo, em pdf, contendo o projeto de pes-

quisa (arquivo 2);
III - Um ú nico arquivo, em pdf, contendo todos os documen-

tos do arquivo 3.
Arquivo 1:
1.1 Formulário de inscrição devidamente preenchido e 

assinado, disponível em: <http://posgraduacao.fmvz.usp.br/for-
mulario/>;

1.2 Certidão de Nascimento ou de Casamento;
1.3 RG (obrigatório para os brasileiros), para os estran-

geiros: RNM ou Passaporte com o visto de estudante ou visto 
Mercosul;

1.4 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
1.5 Histórico Escolar da Graduação (os estrangeiros com o 

carimbo do Consulado/Embaixada ou Apostilado);
1.6 Diploma da Graduação frente e verso ou Comprovante 

de Colação de Grau (os estrangeiros, somente o Diploma, com o 
carimbo do Consulado/Embaixada ou Apostilado);

1.7 Para o Doutorado: Diploma de Mestre ou Certificado de 
defesa e Histórico Escolar (os estrangeiros, somente o Diploma, 
com o carimbo do Consulado/Embaixada ou Apostilado);

1.8 Os candidatos ao Doutorado apresentar comprovante 
de envio de artigo, como primeiro autor, relativo à sua Disser-
tação de Mestrado, a periódico indexado no Qualis (A1, A2, 
B1, B2 ou B3) da Capes <https://www.capes.gov.br/avaliacao/
instrumentos-de-apoio/qualis-periodicos-e-classificacao-de-
-producao-intelectual>;

1.9 Os candidatos ao Doutorado Direto apresentar com-
provante de que é autor ou coautor de, pelo menos, um artigo 
científico publicado em revista indexada no Qualis (A1, A2, 
B1, B2 ou B3) da Capes \<https://www.capes.gov.br/avaliacao/
instrumentos-de-apoio/qualis-periodicos-e-classificacao-de-
-producao-intelectual>;

1.10 Comprovante de aprovação em exame de conhecimen-
to em língua inglesa (ver item 2);

1.11 Carta de aceite do futuro orientador credenciado no 
Programa Clínica Veterinária;

1.12 Carta de apresentação de três pessoas (constando 
nome, cargo e endereço). Formulário disponível em: <http://
posgraduacao.fmvz.usp.br/formulario/>.

Arquivo 2:
Projeto de pesquisa resumido, não encadernado, de no 

máximo seis laudas, afora a bibliografia, em quatro vias (espaço 
1,5, Arial, fonte 12, formato A4, com margens superiores, inferio-
res, à direita e à esquerda, todas com dois centímetros, redigido 
em português ou inglês), dele constando: "Título", "Hipótese", 
"Introdução e justificativa", "Objetivos", "Material e Métodos", 
"Resultados esperados", "Cronograma de desenvolvimento", 
"Bibliografia", demonstrando a viabilidade de execução em 18 
meses (Mestrado) ou 40 meses (Doutorado e Doutorado Direto), 
preferencialmente com o ensaio piloto realizado, e com endosso 
firmado do teor do projeto por orientador credenciado no Pro-
grama Clínica Veterinária;

Arquivo 3:
"Curriculum Vitae", circunstanciado e documentado, 

modelo disponível em: <https://sites.usp.br/pcvet/processo-
-seletivo-2/>;

Observações:
a) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no 

valor de R$ 214,00, recolhido por meio de boleto bancário será 
emitido após a conferência dos documentos pelo Serviço de 
Pós-Graduação.

b) Toda a documentação comprobatória deverá corres-
ponder, numericamente, à sua citação (numerada) no Curricu-
lum Vitae. Toda e qualquer referência documental deve estar 
acompanhada da respectiva cópia simples (sem autenticação 
cartorial) do original do documento;

c) A entrega dos documentos comprobatórios do Curriculum 
Vitae é de responsabilidade do candidato;

d) A não apresentação de qualquer dos documentos arrola-
dos impedirá a inscrição do candidato;

e) Não serão aceitos ou considerados documentos entre-
gues em outro momento que não o da inscrição no processo 
seletivo.

2. Conhecimento em Língua Inglesa e Portuguesa
2.1 Serão aceitos certificados emitidos a seguir:
a) Prova de conhecimentos em Língua Inglesa realizada na 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universida-

Número correspondente anotado na primeira folha do 
documento comprobatório:

Trabalho completo publicado em anais de evento científico 
(igual ou maior do que 3 páginas impressas no total):

Autores, título do trabalho, nome dos anais do evento, ano 
de publicação e páginas iniciais e finais:

Número correspondente anotado na primeira folha do 
documento comprobatório:

Resumo publicado em evento científico:
Autores, título do trabalho, nome dos anais do evento, ano 

de publicação:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Anexo 2
Termo de Compromisso de Orientação
Eu, Professor (a) Doutor (a) ________________________

_________________, declaro estar ciente do Edital de Seleção 
vigente e comprometo-me a ser orientador (a) do candidato (a) 
________________________________________________
_______, caso ele (a) seja aprovado (a) no Processo de Seleção 
ao ingresso no Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química da EEL.

Lorena-SP, ____/______/_____
_______________________________________
Assinatura

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Comunicado
Estágio Supervisionado em Docência (EESD)
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE)
1. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade 

de São Paulo torna pública a abertura de inscrições para a etapa 
de Estágio Supervisionado em Docência (EESD) do Programa de 
Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) para o 2º semestre de 2021, 
em conformidade com o disposto nas Diretrizes do Programa de 
Aperfeiçoamento de Ensino, de 09-12-2010.

2. O Estágio Supervisionado em Docência, com carga 
horária de 6 horas semanais, será desenvolvido em disciplinas 
curriculares de graduação vinculadas à Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, ministradas durante o 2º semestre de 2021.

3. As inscrições estarão abertas pelo período de 29-04-2021 
a 08-06-2021.

3.1. As inscrições serão recebidas através do Sistema Janus, 
PAE > Inscrição > 2º semestre de 2021 > Adicionar/Alterar.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do período de ins-
crição.

4. O Estágio Supervisionado em Docência caracteriza-se 
pela participação de estudantes de pós-graduação nas múltiplas 
dimensões pressupostas à docência como seguem:

a) Organizativa: diz respeito à seleção dos conteúdos cur-
riculares e da bibliografia de apoio, seleção e organização dos 
resultados didáticos e outros materiais de apoio, etc;

b) Técnica: se refere à organização das atividades operacio-
nais como listas de presença e de notas, acompanhamento das 
atividades práticas e teóricas, etc;

c) Didático-pedagógica: envolve, por exemplo, a organiza-
ção e desenvolvimento das aulas e utilização do espaço-tempo 
das atividades didáticas, etc;

d) Das relações professor/aluno: favorecendo a organização 
da participação dos alunos nas aulas e atividades, estabeleci-
mento de vocabulário adequado, demais iniciativas que facilitem 
a interlocução entre o docente e os estudantes, etc;

e) Avaliativa: prevê ações como a seleção dos tipos mais 
adequados de avaliação e elaboração dos instrumentos de 
avaliação, bem como a definição dos critérios avaliativos, etc.

4.1. É permitido ao aluno PAE ministrar aulas, a critério do 
supervisor, em número de horas correspondentes a não mais que 
10% da carga horária total da disciplina. Fica clara a proibição 
da substituição do docente pelo aluno PAE, sendo obrigatória 
a presença física do supervisor acompanhando a prática da 
regência do aluno.

5. Poderão se inscrever alunos:
a) Regularmente matriculados em cursos de doutorado ou 

de mestrado da Universidade de São Paulo, desde que tenham 
cumprido ou estejam cursando a Etapa de Preparação Pedagógi-
ca. Caso o aluno seja reprovado na Preparação Pedagógica terá 
sua participação cancelada.

b) Tenham data limite para depósito posterior a 31-12-2021.
5.1 Alunos que estiverem com a matrícula trancada ou as 

alunas em licença maternidade poderão realizar a inscrição, 
porém devem voltar de seu afastamento antes do início do 
Estágio.

6. Deverão participar do PAE todos os alunos bolsistas da 
Capes na modalidade Demanda Social.

6.1 Os bolsistas de mestrado deverão cumprir a Etapa de 
Preparação Pedagógica e os bolsistas de doutorado deverão 
cumprir a Etapa de Preparação Pedagógica, mais a Etapa de 
Estágio Supervisionado em Docência.

7. Plano de atividades:
a) Deverá ser elaborado conjuntamente com o supervisor 

responsável pela disciplina de graduação junto à qual será 
realizado o estágio;

b) Deverá indicar as tarefas que serão realizadas pelo pós-
-graduando e a carga horária média a ser exigida do mesmo, que 
não poderá ser superior a seis horas semanais;

c) Deverá prever atividades que propiciem ao estagiário a 
aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos didáticos de 
acordo com o descrito no item 4;

d) As atividades de suporte, de acompanhamento ou de 
apoio, quando previstas, deverão priorizar o aprendizado peda-
gógico do pós-graduando.

8. A seleção dos candidatos inscritos obedecerá aos critérios 
estipulados pela Comissão PAE/FCF/USP, limitados pelo abaixo 
estipulado:

a) Para o recebimento do auxílio financeiro mensal, no 
máximo serão indicados 2 estagiários por supervisor responsá-
vel em cada turma da disciplina;

b) Para participação como voluntário, no máximo serão 
indicados outros 2 estagiários em cada turma de uma disciplina 
que já tenha sido contemplada na forma da alínea “a”;

c) Também serão considerados critérios distintivos entre: I) 
disciplinas obrigatórias, II) disciplinas optativas, III) disciplinas 
integradas, IV) disciplinas práticas, V) disciplinas teóricas, VI) 
turmas integrais e VII) turmas noturnas.

9. Os participantes da EESD, classificados de acordo com o 
número de cotas atribuídas à FCF, receberão auxílio financeiro 
mensal (AFM), calculado com base na remuneração horária do 
docente na categoria Assistente em RTP, incluindo-se a gratifi-
cação de mérito.

9.1 Os alunos que tenham vínculo empregatício com a Uni-
versidade de São Paulo não poderão receber o AFM.

9.2 Poderão ser indicados estagiários voluntários, sem 
direito ao AFM.

9.3 O recebimento do AFM está condicionado ao número 
de participações anteriores na EESD, conforme disposto nas 
normas.

9.4 A inexatidão das informações prestadas pelo candidato 
poderá implicar na sua desclassificação.

10. A supervisão do projeto ficará a cargo do docente res-
ponsável pela disciplina de graduação, ou por docente por ele 
designado. A função de supervisor será desvinculada da função 
de orientador do aluno, não sendo vedada a coincidência.

10.1 Cabem ao supervisor orientar as atividades desenvol-
vidas pelo estagiário, acompanhar o desenvolvimento do plano 

8. Documentos Exigidos para a Matrícula no Mestrado:
8.1. Requerimento de Primeira Matrícula Regular, devida-

mente preenchido e assinado com a concordância do Orientador. 
Caso o aluno não possua orientador definido, o requerimento 
deverá ser entregue devidamente assinado pelo Coordenador 
do Programa, que será seu orientador acadêmico pelo período 
máximo de 120 dias. (Requerimento disponível na página http://
www.eel.usp.br - Programa de Pós-Graduação – Formulários – 
Formulário 1).

8.2. Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão do 
curso de Graduação, contendo a data em que foi realizada a 
Colação de Grau.

8.2.1. Este documento é imprescindível para efetivação da 
matrícula.

8.3. Cópia do Histórico Escolar de Conclusão da Graduação.
8.4. Cópia do CPF (inclusive para Estrangeiros).
8.5. Cópia do RG (não serão aceitos CNH, Registro de Clas-

se, Registro Militar ou outros)
8.6. Cópia do RNE ou Protocolo (que contenha o tipo de 

Visto: Temporário IV ou Mercosul ou Permanente) com número e 
validade, para os candidatos estrangeiros.

8.7. Cópia do Passaporte (folhas onde conste identifica-
ção, número do passaporte e validade), para os candidatos 
estrangeiros.

8.8. Cópia da Certidão de Nascimento e ou Casamento.
8.9. 1 foto recente 3x4.
9. Documentos Exigidos para a Matrícula no Doutorado 

Direto:
9.1. Requerimento de Primeira Matrícula Regular, devida-

mente preenchido e assinado com a concordância do Orienta-
dor. (Requerimento disponível na página http://www.eel.usp.
br - Programa de Pós-Graduação – Formulários – Formulário 1).

9.2. Cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão do 
curso de Graduação, contendo a data em que foi realizada a 
Colação de Grau.

9.2.1. Este documento é imprescindível para efetivação da 
matrícula.

9.3. Cópia do Histórico Escolar de Conclusão da Graduação.
9.4. Cópia do CPF (inclusive para Estrangeiros).
9.5. Cópia do RG (não serão aceitos CNH, Registro de Clas-

se, Registro Militar ou outros)
9.6. Cópia do RNE ou Protocolo (que contenha o tipo de 

Visto: Temporário IV ou Mercosul ou Permanente) com número e 
validade, para os candidatos estrangeiros.

9.7. Cópia do Passaporte (folhas onde conste identifica-
ção, número do passaporte e validade), para os candidatos 
estrangeiros.

9.8. Cópia da Certidão de Nascimento e ou Casamento.
9.9. 1 foto recente 3x4.
10. Considerações Finais
10.1. A CCP do PPGEQ será responsável pela aplicação dos 

critérios descritos neste edital, com exceção das exigências para 
a primeira matrícula regular.

10.2. Durante a realização da(s) prova(s), os candidatos 
poderão fazer uso de calculadoras, exceto calculadoras gráficas, 
sob supervisão dos organizadores. Não será permitido o uso de 
nenhum outro tipo de equipamento eletrônico, especialmente 
os de comunicação com o ambiente externo (como telefones 
celulares, gravadores, pagers, laptops e outros equipamentos 
similares); tais equipamentos devem ser desligados e entregues 
aos organizadores, sob pena de desclassificação e eliminação 
do processo seletivo.

10.3. A homologação dos resultados será realizada pela 
CPG.

10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela CPG, e no caso 
de solicitação de recurso (revisão de prova) a CCP do Programa 
atenderá as solicitações e comunicará a CPG. Pedidos de revisão 
de prova deverão ser submetidos por escrito até 2 dias úteis 
após a divulgação do resultado

10.5. Esta seleção só será válida para o período de matrícu-
la estipulado neste edital.

10.6. A inscrição do candidato implica na aceitação das 
normas e instruções para o processo de seleção contidas neste 
edital e nos comunicados já emitidos ou que vierem a ser tor-
nados públicos.

10.7. Informações Complementares:
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química:
- Fone (12) 3159.5169
- Site: http://www.eel.usp.br/cpg/ppgeq/index.php
- e-mail: ppgeq@eel.usp.br
- Endereço para envio de inscrição por correspondência 

(OBS: Serão aceitas inscrições com data de postagem até do 
último dia do prazo final):

Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química – 

PPGEQ
Estrada Municipal do Campinho, s/nº – Bairro Campinho
CEP: 12.602-810 – Lorena/SP
Comissão de Pós-Graduação - CPG: Fone (12) 31595051 ou 

31595015, Fax (12) 31595051, e-mail: cpg@eel.usp.b
Anexo 1
Informações Curriculares para os Propósitos de Seleção de 

Candidatos No
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Nome:_____________________________________
CPF: ______________________________
Indicadores Curriculares
(caso algum item não conste informação, inserir “nada 

consta”)
Iniciação Científica
Título do projeto:
Orientador:
Tempo em meses:
Instituição:
Agência de Fomento (se houver):
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Monitoria na Graduação
Disciplina:
Curso:
Instituição:
Tempo em semestres:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Estágio
Empresa:
Área:
Tempo em semestres:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Histórico escolar
Curso de Graduação:
Instituição:
Tempo em semestres para a conclusão do curso:
Coeficiente de rendimento:
Tempo de estadia de estudos no exterior (se houver):
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Publicações (indicar cada uma separadamente)
Artigo publicado em periódico científico:
Autores, título do artigo, periódico, volume, ano de publica-

ção e páginas iniciais e finais:
Número correspondente anotado na primeira folha do 

documento comprobatório:
Patente depositada ou concedida:
Autores, título da patente, ano de depósito ou publicação, 

número identificador da patente, instituto de depósito:
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