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2. Se o candidato for aprovado, mas não tiver a anuência 
do orientador pretendido, poderá ser redirecionado a outro 
orientador que tenha disponibilidade em orientá-lo.

3. A orientação será definida nos termos da Resolução nº 
6542, de 18 de abril de 2013.

4. Caso o candidato aprovado não concorde com o Orienta-
dor a ele destinado, o candidato poderá não efetivar sua matrí-
cula no Programa de Pós-graduação em Zootecnia.

5. Como critério de desempate na classificação final será 
utilizada a nota da prova escrita.

6. Havendo maior disponibilidade de vagas, um número 
maior de candidatos poderá ser convocado, na ordem de 
classificação.

OBSERVAÇÕES:
1. Os candidatos estrangeiros que se encontram no exterior 

interessados em concorrer a vaga do Programa poderão se 
inscrever no processo seletivo. Nesse caso, o candidato deverá 
realizar por meio eletrônico as mesmas provas e avaliações do 
exame presencial.

2. Para a realização da prova escrita, será indicado pela 
CCP, um responsável no país onde o candidato se encontra, 
que ficará encarregado de aplicar e fiscalizar sua realização 
e, posteriormente, enviar o documento por via eletrônica para 
a CCP, que fará a correção da mesma, utilizando os mesmos 
critérios de seleção.

3. A arguição do pré-projeto de pesquisa será realizada por 
videoconferência.

4. Os candidatos estrangeiros residentes no exterior pode-
rão solicitar sua inscrição via e-mail.

5. A documentação entregue pelos candidatos não selecio-
nados ficará à disposição para devolução a partir de 08/01/2018 
até 02/02/2018 no Serviço de Pós-Graduação da FZEA.

6. Casos omissos serão decididos pela Comissão Coordena-
dora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia.

MATRÍCULA:
Matrículas de 22 de janeiro a 30 de março de 2018. Somen-

te poderão efetuar suas matrículas os candidatos que estiverem 
de posse de cópia do seu Diploma (frente e verso) ou Certificado 
de Conclusão do Curso de Graduação, para os candidatos ao 
Mestrado e Doutorado Direto, e de cópia do Diploma (frente e 
verso) ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação e do 
Curso de Mestrado para os candidatos ao Doutorado.

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Serviço de Pós-Graduação da FZEA – USP.
Av. Duque de Caxias Norte, 225, 13635-900 – Pirassununga, 

SP.
De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30 (exceto em 

feriados e emendas de feriados).
Fone: (0##19) 3565 – 4211, 3565 – 4281 e (0##19) 3565-

4372
E-mail: posfzea@usp.br
 EDITAL CPG/FZEA 04/17
PROCESSO DE SELEÇÃO SEMESTRAL DE CANDIDATOS 

PARA O CURSO DE
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E INOVAÇÃO NA 

INDÚSTRIA ANIMAL
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 16/10 a 03/11/2017
NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS PARA INGRESSO NO PRIMEI-

RO SEMESTRE DE 2018:
* Curso de Mestrado Profissional: 16
REQUISITOS:
Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e 

acadêmicos em fase final de conclusão de curso superior, desde 
que conclua seu curso até o período de matrícula (vide período 
de matrícula). O interessado deverá realizar sua inscrição no 
Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP (pessoalmente ou via 
correio com carta registrada), e anexar fotocópias dos seguintes 
documentos:

* Histórico escolar da graduação;
* Cédula de identidade (não será aceita cédula de identida-

de de Conselhos e nem CNH);
* CPF;
* Título de eleitor;
* Certidão de nascimento ou de casamento;
* Prova de quitação com o Serviço Militar.
Os estrangeiros residentes no País não precisam apresentar 

os documentos de quitação com o serviço militar e o título de 
eleitor.

Candidatos estrangeiros residentes no exterior e/ou candi-
datos residentes fora da sede do Programa poderão participar 
do processo seletivo. Nesse caso, o candidato deverá apresentar 
a documentação necessária e submeter-se ao processo seletivo 
previsto neste Edital, havendo a possibilidade do processo 
seletivo não ser presencial, com videoconferência se necessário, 
desde que exista uma comissão designada pelo Programa para 
a aplicação das provas.

A prova escrita abordará os mesmos tópicos previstos no 
Edital e será enviada à comissão designada no exterior e/ou fora 
da sede do Programa, via digital, na data prevista da realização 
do processo seletivo.

Todos os candidatos ou seus procuradores deverão apre-
sentar:

* Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido 
e assinado;

* Pré-projeto resumido de até cinco páginas;
* Curriculum Vitae (circunstanciado), em formulário próprio, 

acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios. Ativi-
dades relatadas e não comprovadas não serão consideradas na 
pontuação do Curriculum Vitae;

* Uma foto 3x4 recente;
* Cópia do comprovante do depósito da taxa de inscrição, 

no valor de R$90,00. O pagamento da taxa de inscrição deverá 
ser feito no Banco do Brasil, banco no 001, agência 6551-X, 
conta corrente 130.103-9;

* Cópia do comprovante de inscrição para o exame de 
proficiência em inglês. A inscrição para o Exame de Proficiência 
poderá ser feita no período de 16/10 a 03/11/2017, diretamente 
na Escola de Línguas CCAA (CNPJ: 51411015/0001-83), à Rua 
José Bonifácio, 1020, 13631-062 - Pirassununga, SP – Tel. (19) 
3561-3090 / 3562-1422.

O pagamento da taxa de inscrição do exame de proficiên-
cia, no valor de R$110,00 (cento e dez reais), poderá ser feito 
diretamente junto ao CCAA ou por meio de depósito bancário 
identificado junto à Caixa Econômica Federal, banco no 104, 
agência 0334, operação 003, conta corrente nº 700035-0.

A inscrição poderá ser feita por correspondência, anexando, 
à documentação completa, comprovante de depósito bancário, 
sendo aceita se postada até o dia 03/11/2017, confirmada pelo 
carimbo de postagem, e entrada no Serviço de Pós-Graduação 
até 13/11/2017.

A documentação deve estar completa e assinada, caso 
contrário o candidato será automaticamente excluído do pro-
cesso seletivo.

Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado.

RELAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA COM DIS-
PONIBILIDADE DE ORIENTAÇÃO NESTE PROCESSO SELETIVO

* Prof. Dr. Adriano Rogério Bruno Tech
* Prof. Dr. Augusto Hauber Gameiro
* Prof. Dr. Celso da Costa Carrer
* Prof. Dr. César Gonçalves de Lima
* Prof. Dr. Ernane José Xavier Costa
* Prof. Dr. Luís Fernando Soares Zuin
* Profª. Drª. Maria Teresa Alvarenga Freire
SELEÇÃO:
* Análise do Curriculum Vitae – Peso 3
* Prova Escrita – Peso 3
* Prova de Arguição da Experiência Profissional e Pré-

-Projeto – Peso 4

de proficiência. A inscrição para o Exame de Proficiência poderá 
ser feita no período de 16/10/2017 a 09/11/2017, diretamente 
na Escola de Línguas CCAA (CNPJ: 51411015/0001-83), à Rua 
José Bonifácio, 1020, 13631-062 - Pirassununga, SP – Tel. (19) 
3561-3090 / 3562-1422. O pagamento da taxa de inscrição do 
exame de proficiência, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), 
poderá ser feito diretamente junto ao CCAA ou por meio de 
depósito bancário identificado junto à Caixa Econômica Federal, 
banco no 104, agência 0334, operação 003, conta corrente nº 
700035-0.

A inscrição poderá ser feita por correspondência, anexando 
à documentação completa e o comprovante de depósito ban-
cário. A data máxima para postagem da documentação será o 
último dia da inscrição (vide prazos), confirmada pelo carimbo 
de postagem e deverá chegar ao Serviço de Pós-Graduação até 
o dia 13/11/2017.

A documentação deve estar completa e assinada, caso 
contrário o candidato será automaticamente excluído do pro-
cesso seletivo.

Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado.

ORIENTADORES COM DISPONIBILIDADE PARA ORIENTA-
ÇÃO

Nome dos orientadores
• Profª. Drª. Angélica Simone Cravo Pereira
• Prof. Dr. Antonio Augusto Mendes Maia
• Prof. Dr. Arlindo Saran Netto
• Prof. Dr. Carlos Augusto Fernandes de Oliveira
• Profª. Drª. Cristiane Gonçalves Titto
• Prof. Dr. Evaldo Antonio Lencioni Titto
• Prof. Dr. Ives Cláudio da Silva Bueno
• Prof. Dr. João Alberto Negrao
• Prof. Dr. Júlio César de Carvalho Balieiro
• Prof. Dr. Paulo Mazza Rodrigues
• Prof. Dr. Ricardo Luiz Moro de Sousa
• Prof. Dr. Saulo da Luz e Silva
Áreas temáticas
• Bioclimatologia e Bem-Estar Animal
• Genética e Melhoramento Animal
• Parasitologia Animal
• Produção e Tecnologia de Leite, carne e derivados
• Avaliação de Carcaças e Qualidade de Carne
• Fisiologia Animal
• Genética e Melhoramento
• Metabolismo Ruminal
• Microbiologia Animal
• Produção e nutrição de Bovinos de corte
• Produção e Nutrição de Bovinos de leite
Obs.: Havendo necessidade, qualquer candidato aprovado 

poderá ser matriculado sob orientação acadêmica.
SELEÇÃO:
• Exame de proficiência: Eliminatório
• Análise do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar – Peso 

4
• Prova Escrita – Peso 3 (Eliminatório)
• Prova de Arguição do Projeto – Peso 3
Nota inferior a 5,0 (cinco) na prova de proficiência, prova 

escrita ou na média final, implicará na reprovação do candidato.
Conteúdo das provas escritas
Conhecimentos básicos em fisiologia animal, bioquímica 

animal e estatística.
Bibliografia recomendada para a prova escrita
• NELSON, D.L.; COX, M.M. Lehninger princípios de bioquí-

mica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 1298p.
• STRYER, L. Bioquímica. 4. ed. Rio de Janeiro:Guanabara 

Koogan, 1996. 1000p.
• MARZZOCO, A.; TORRES, B.B.. Bioquímica básica. 3. ed. Rio 

de Janeiro:Guanabara Koogan, 2007. 386p.
• CUNNINGHAM, J.C.; KLEIN, B.G. Tratado de Fisiologia 

Veterinária. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, 728p.
• REECE, W.O. DUKES – Fisiologia dos animais domésticos. 

12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2007, 946p.
• GOMES, J.P. Curso de Estatística Experimental. 13. ed., 

Piracicaba: ESALQ/USP, 1990. 468p.
• Banzato, D. A.; KRONCA, S.N. Experimentação Agrícola. 4. 

ed. Jaboticabal:FUNEP, 2006. 237p.
DOS PRAZOS, HORÁRIOS E LOCAIS DAS ATIVIDADES
Os prazos e horários descritos abaixo são improrrogáveis e 

serão estritamente observados. A perda de qualquer um deles 
implica na desclassificação do candidato.

Atividade/ Data/ Horário/ Local
Período de inscrição/ 16/10/2017 a 09/11/2017/ 10:00 às 

16:30h/ Serviço de Pós-Graduação (Prédio Central) Campus da 
FZEA/USP ou Via Correio

Exame de proficiência na língua inglesa1/ 20/11/2017/ 9 às 
12h/ Anfiteatro (Prédio Central) do Campus da FZEA/USP

Divulgação resultado exame proficiência/ 21/11/2017/ 17h/ 
http://www.fzea.usp.br

Análise do curriculum vitae e histórico escolar (atividade 
sem a presença dos candidatos)/ 21/11/2017/ 8 às 12h e 14 às 
17h/ Sala 14 do ZAZ (Departamento de Zootecnia)

Prova escrita/ 22/11/2017/ 8 às 12h/ Anfiteatro do VNP 
Departamento Nutrição e Produção Animal da FMVZ/USP

Arguição dos projetos/ 22/11/2017 e 23/11/2017/ 14 às 
17h/ 8 às 12 h e das 14 às 17h/ Sala 14 do ZAZ e Sala de Reuni-
ões do ZAZ (Departamento de Zootecnia)

Divulgação do resultado/ 12/12/2017/ 17h/ http://www.
fzea.usp.br

Prazo para recurso/ 13 a 15/12/17/ Até às 16:30h/ Secretaria 
da Pós-Graduação (Prédio Central) Campus da FZEA/USP

1 Autorizado apenas o uso de dicionário impresso. Trazer 
lápis, borracha, caneta, RG e comprovante de inscrição no exame 
de proficiência.

Os candidatos poderão solicitar, no ato da inscrição, dis-
pensa da prova de proficiência em inglês no exame seletivo. 
Para tanto, deverão apresentar uma carta solicitando a dispensa 
juntamente com a cópia de um dos documentos abaixo:

Para o Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto
I - Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 60 

pontos, ITP 400 pontos, validade de dois (2) anos;
II - International English Language Testing System (IELTS), 

4,0 pontos, validade de dois (2) anos;
III - Cambridge, pontuação mínima 140 pontos, validade 

de dois (2) anos.
IV – Michigan, pontuação mínima 40 pontos, validade de 

dois (2) anos.
• Para o candidato estrangeiro, que não tem a Língua 

Portuguesa como nativa, além da proficiência em língua inglesa, 
é exigida também a proficiência em língua portuguesa, demons-
trada por meio da apresentação do Certificado de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros da CELPE-BRAS, nível 
mínimo intermediário, ou por Instituição privada, autorizada 
pela CCP. O aluno deverá apresentar certificado de aprovação 
até 12 (doze) meses após a data do ingresso.

• O candidato estrangeiro também deverá realizar a prova 
de proficiência na língua inglesa, desde que o inglês não seja a 
língua oficial do seu país de origem, por ocasião do processo 
seletivo.

• O candidato estrangeiro que demonstrar a proficiência 
em língua portuguesa no Mestrado, não será exigido o exame 
no Doutorado.

Prazo para recurso
Três dias úteis contados a partir do primeiro dia útil da 

divulgação do resultado do processo de seleção até às 16:30 
horas.

ADMISSÃO:
1. Os candidatos aprovados nos Cursos de Mestrado, Douto-

rado e Doutorado Direto, que tenham obtido média final ponde-
rada maior ou igual a cinco, serão destinados à área pretendida/
indicada, de acordo com as regras do Programa.

Ao aluno estrangeiro que demonstrar a proficiência em 
língua portuguesa no Mestrado, não será exigido o exame no 
Doutorado.

* Divulgação do resultado do exame de proficiência. 
21/11/2017, até às 17h00 horas. Local: Via Internet no endereço 
www.fzea.usp.br

* Análise do Curriculum Vitae e Histórico Escolar (Atividade 
sem a presença dos candidatos).

Obs.: Os critérios e pontuação de análise encontram-se no 
Anexo I.

* Prova escrita. 22/11/2017, das 08 horas às 12 horas.
Local: Auditório do Bloco Didático de Nutrição Animal 

(BDNA/ZAZ)
Duração: 4h.
* Divulgação dos horários para arguição do pré-projeto 

para candidatos de Doutorado e Doutorado Direto. 22/11/2017, 
às 08 horas.

Local: Auditório do Bloco Didático de Nutrição Animal 
(BDNA/ZAZ)

* Prova de arguição dos pré-projetos para candidatos de 
Doutorado e Doutorado Direto (Atividade com a presença dos 
candidatos, com exceção dos candidatos de outros países, cuja 
arguição será por Skype). 22/11/2017, das 14h às 18 horas.

Local: Sala de Reuniões do Departamento de Engenharia de 
Biossistemas (ZEB)

Obs.: Para candidatos ao doutorado direto a Comissão 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 
Ciência de Materiais da FZEA analisará, além do conhecimento 
do pré-projeto, a experiência em pesquisa e publicações na área.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
12/12/2017.

Local: Via Internet no endereço www.fzea.usp.br
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 13 a 15/12/2017
Local: Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP
ADMISSÃO:
1. Os candidatos aprovados nos Cursos de Mestrado, Douto-

rado e Doutorado Direto, que tenham obtido média final ponde-
rada maior ou igual a cinco, serão destinados à linha de pesquisa 
pretendida/indicada, de acordo com as regras do Programa.

2. Se o candidato for aprovado, mas não tiver a anuência 
do orientador pretendido, poderá ser redirecionado a outro 
orientador que tenha disponibilidade em orientá-lo.

3. A orientação será definida nos termos da Resolução nº 
6542, de 18 de abril de 2013.

4. Caso o candidato aprovado não concorde com o Orien-
tador a ele destinado, o candidato poderá não efetivar sua 
matrícula no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 
Ciência de Materiais.

5. Como critério de desempate na classificação final será 
utilizada a nota da prova escrita.

6. Havendo maior disponibilidade de vagas, um número 
maior de candidatos poderá ser convocado, na ordem de 
classificação.

OBSERVAÇÕES:
1. A documentação entregue pelos candidatos não selecio-

nados ficará à disposição para devolução no período de 08 a 
31/01/2018 no Serviço de Pós-Graduação da FZEA.

2. Os candidatos estrangeiros residentes no exterior pode-
rão solicitar sua inscrição via e-mail (posfzea@usp.br).

3. Casos omissos serão decididos pela Comissão Coordena-
dora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência 
de Materiais.

PERÍODO DE MATRÍCULA:
Matrículas de 22 de janeiro a 31 de agosto de 2018. Somen-

te poderão efetuar suas matrículas os alunos que estiverem de 
posse do seu Certificado de Conclusão de Curso.

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM 
GERAL:

Serviço de Pós-Graduação da FZEA – USP.
Av. Duque de Caxias Norte, 225, 13635-900 – Pirassununga, 

SP.
De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.
Fone / Fax: (0##19) 3565 – 4211 e 3565 – 4281 e-mail: 

posfzea@usp.br
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
Assistência Técnica Acadêmica - Serviço de Pós-Graduação
Av. Duque de Caxias Norte, 225 - 13635-900 – Pirassu-

nunga, SP
Fone/Fax: 19-3565.4211 - E-mail: posfzea@usp.br
 EDITAL CPG/FZEA 03/17
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS CURSOS 

DE MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E DOUTORADO DIRETO 
(DD) EM ZOOTECNIA

NÚMERO DE VAGAS PARA INGRESSO EM 2018:
• Curso de Mestrado: 10
• Curso de Doutorado: 08
REQUISITOS:
Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e 

acadêmicos em fase final de conclusão de curso superior, desde 
que conclua seu curso até o período de matrícula (vide período 
de matrícula). O interessado deverá realizar sua inscrição no 
Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP (pessoalmente ou via 
correio), e anexar fotocópias dos seguintes documentos:

Histórico escolar da graduação, contendo aprovações, repro-
vações e média ponderada, para candidatos ao ME, DO e DD;

Histórico escolar do Mestrado, para candidatos ao DO, 
contendo aprovações e reprovações;

Cédula de identidade - RG (não será aceita cédula de iden-
tidade de Conselhos e nem CNH);

CPF;
Título de eleitor;
Certidão de nascimento ou de casamento;
Prova de quitação com o Serviço Militar.
Os estrangeiros residentes no País não precisam apresentar 

os documentos de quitação com o serviço militar e o título de 
eleitor.

Adicionalmente, o candidato ou seu procurador deverá 
apresentar:

Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido. O 
candidato deverá indicar duas áreas temáticas em ordem de sua 
preferência, que não são vinculativas, nem garantem disponibi-
lidade de orientação nas mesmas;

Projeto de pesquisa de cinco páginas ou projeto completo 
de até vinte páginas, com temática relacionada a área de Zoo-
tecnia e as linhas de pesquisa do programa;

Curriculum Vitae circunstanciado, em formulário próprio, 
acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios. Ati-
vidades relatadas e não comprovadas não serão consideradas 
na pontuação do Curriculum Vitae. Incluir apenas cópias dos 
documentos que serão pontuados (ver itens do Anexo l); Colocar 
documentos comprobatórios na sequência.

O candidato a Doutorado Direto deverá comprovar ter 
realizado iniciação científica na linha de pesquisa solicitada, 
bem como apresentar ao menos 1 (um) resumo em congresso 
científico e ao menos 1 (um) artigo científico publicado, na 
linha de pesquisa solicitada, em revista indexada pelo Journal 
of Citation Reports (JCR), com fator de impacto maior ou igual 
a 0,7 (zero vírgula sete).

Ficha de pontuação do curriculum (Anexo I do Edital), pre-
enchida pelo candidato. A Comissão Coordenadora do Programa 
em Zootecnia fará a conferência de acordo com os documentos 
comprobatórios apresentados;

Uma foto 3x4 recente;
Cópia do comprovante do depósito identificado da taxa de 

inscrição, no valor de R$ 90,00. O pagamento da taxa de inscri-
ção deverá ser feito no Banco do Brasil, banco no 001, agência 
6551-X, conta corrente 130.103-9;

Cópia do comprovante de inscrição para o exame de profici-
ência em inglês, caso o candidato não seja dispensado do exame 

Leia-se:
6. A Prova Prática mencionada no item 3, inciso III, terá 

duração de 60 (sessenta) minutos e versará sobre análise e inter-
pretação técnica de possíveis problemas práticos envolvendo o 
Programa contemplado neste Edital.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL CPG/FZEA 02/17
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS CURSOS 

DE MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E DOUTORADO DIRETO 
(DD) EM ENGENHARIA E CIÊNCIA DE MATERIAIS

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 16 de outubro a 09 de novembro 
de 2017.

NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS PARA INGRESSO EM 2018:
* Curso de Mestrado: 18
* Curso de Doutorado: 15
REQUISITOS:
Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e 

acadêmicos em fase final de conclusão de curso superior, desde 
que conclua seu curso até o período de matrícula (vide período 
de matrícula). O interessado deverá realizar sua inscrição no 
Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP e anexar fotocópias dos 
seguintes documentos:

* Histórico escolar da graduação;
* Histórico escolar do Mestrado para candidatos ao DO;
* Cédula de identidade (não será aceita cédula de identida-

de de Conselhos e nem CNH);
* Passaporte (para os candidatos estrangeiros não residen-

tes no país);
* CPF;
* Título de eleitor;
* Certidão de nascimento ou de casamento;
* Prova de quitação com o Serviço Militar.
Os estrangeiros residentes no País não precisam apresentar 

os documentos de quitação com o serviço militar e o título de 
eleitor.

Adicionalmente, o candidato ou seu procurador deverá 
apresentar:

* Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido 
e assinado;

* Pré-projeto de pesquisa (mínimo de quatro páginas e 
máximo de vinte páginas), apenas para candidatos ao Doutora-
do e Doutorado Direto.

* Curriculum Vitae, preferencialmente Curriculum Lattes, 
acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios. Os 
candidatos estrangeiros desprovidos de CPF poderão apresentar 
Curriculum Vitae. Atividades relatadas e não comprovadas não 
serão consideradas na pontuação do Curriculum.

* Uma (01) foto 3x4 recente.
* Cópia do comprovante do depósito da taxa de inscrição, 

no valor de R$60,00. O pagamento da taxa de inscrição deverá 
ser feito no Banco do Brasil, banco no 001, agência 6551-X, 
conta corrente 130.103-9. A inscrição poderá ser feita por 
correspondência, anexando, à documentação completa, com-
provante de depósito bancário, sendo aceita se postada até o 
último dia de inscrições, confirmadas pelo carimbo de postagem, 
e com data de entrada no Serviço de Pós-Graduação até o dia 
13/11/2017.

* Comprovante de inscrição para o exame de proficiência 
em inglês. A inscrição para o Exame de Proficiência deverá ser 
feita no período de 16 de outubro a 09 de novembro de 2017, 
diretamente na Escola de Línguas CCAA, à Rua José Bonifácio, 
1020, 13631-062 - Pirassununga, SP– Tel. (19) 3561-3090 / 
3562-1422. O valor da taxa de R$110,00. O pagamento da taxa 
de inscrição do exame de proficiência poderá ser feito na Caixa 
Econômica Federal, banco no104, agência 0334, operação 003, 
conta corrente nº 700035-0.

DISPONIBILIDADE DE ORIENTADORES POR LINHA DE PES-
QUISA

A = Tecnologia de Polímeros Naturais
* Prof. Dr. Fernando Gustavo Tonin (e-mail: fgtonin@usp.br)
* Prof. Dr. Gustavo César Dacanal (e-mail: gdacanal@usp.br)
* Profª. Drª. Izabel Cristina Freitas Moraes (e-mail: bel@

usp.br)
* Prof. Dr. José Antonio Rabi (e-mail: jrabi@usp.br)
* Profª. Drª. Roselena Faez (e-mail: rosefaez@gmail.com)
B = Materiais Cerâmicos e Compósitos
* Profa. Dra. Eliria Maria de Jesus Agnolon Pallone (e-mail: 

eliria@usp.br)
* Prof. Dr. Fernando Gustavo Tonin (e-mail: fgtonin@usp.br)
* Prof. Dr. Holmer Savastano Júnior (e-mail: holmersj@

usp.br)
* Prof. Dr. João Adriano Rossignolo (e-mail: rossignolo@

usp.br)
* Prof. Dr. Juliano Fiorelli (e-mail: julianofiorelli@usp.br)
Obs.: Serão disponibilizadas 06 vagas de mestrado e 02 

vagas de doutorado para orientação acadêmica. Havendo 
necessidade, qualquer candidato poderá ser matriculado sob 
orientação acadêmica.

SELEÇÃO:
* Exame de Proficiência: eliminatório
* Análise do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar – Peso 

3
* Prova Escrita – Peso 2
* Prova de Arguição do Pré-projeto somente para Doutora-

do e Doutorado Direto – Peso 2
Serão aprovados os candidatos que obtiverem média pon-

derada final superior ou igual a 5,0.
PROVAS:
* Exame de proficiência. 20/11/2017 das 9 horas às 12 

horas.
Local: Anfiteatro do Campus da USP Pirassununga (Prédio 

Central).
Serão considerados proficientes os candidatos que obtive-

rem nota igual ou superior a 5,0.
Idioma: Inglês - Cursos ME/DO/DD.
Duração: 3h
Autorizado apenas o uso de dicionário impresso.
Trazer lápis, borracha, caneta, RG e comprovante de inscri-

ção no exame de proficiência.
Os candidatos poderão solicitar, no ato da inscrição, dis-

pensa da prova de proficiência em inglês no exame seletivo. 
Para tanto, deverão apresentar uma carta solicitando a dispensa 
juntamente com a cópia de um dos documentos exigidos abaixo:

Para o Mestrado:
I - Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 60 

pontos, ITP 400 pontos, validade de cinco (5) anos;
II - International English Language Testing System (IELTS), 

4,0 pontos, validade de cinco (5) anos;
III - Test of English for Academic and Professional Purposes 

(TEAP), pontuação mínima 50 pontos, validade de cinco (5) anos.
Para o Doutorado:
I - Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 70 

pontos, ITP 400 pontos, validade de cinco (5) anos;
II - International English Language Testing System (IELTS), 

4,0 pontos, validade de cinco (5) anos;
III - Writing for Academic and Professional Purposes (WAP), 

pontuação mínima 50 pontos, validade de cinco (5) anos.
Obs.: Candidatos estrangeiros residentes no exterior pode-

rão se inscrever no processo seletivo. Nesse caso, o candidato 
deverá atender os critérios previstos no Regulamento do Pro-
grama de Engenharia e Ciencia de Materais e realizar por meio 
eletrônico as mesmas provas e avaliações do exame presencial.

Aos alunos estrangeiros, além da proficiência em língua 
inglesa, é exigida também a proficiência em língua portuguesa, 
desde que o português não seja a língua oficial do seu país de 
origem, em até 12 (doze) meses após a data de ingresso no 
programa.
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