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A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Elétrica (PPG/EE) da Escola de Engenharia de São 
Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) torna público 
que estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos 
aos cursos de Mestrado e Doutorado do PPG/EE da EESC/USP 
e estabelece as normas para o processo de seleção de alunos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Para fins de inscrição no processo seletivo e posterior 

matrícula dos candidatos selecionados, toda a entrega de docu-
mentos deverá ser feita, de acordo com o disposto neste edital, 
na Secretaria de Pós-Graduação do PPG/EE da EESC/USP, situada 
no Campus da USP na Av. Trabalhador São-carlense, 400, CEP 
13566-590, em São Carlos - SP. Este endereço será denominado 
no restante deste edital como Secretaria do PPG/EE.

1.2. O processo de seleção para os candidatos de Mestrado 
e Doutorado será realizado em duas fases.

1.3. Poderão participar do processo de seleção candidatos 
que completarem cursos de graduação até a data de matrícula, 
conforme disposto no item 4.2.

1.4. O candidato poderá se inscrever em uma das seguintes 
áreas de concentração: Processamento de Sinais e Instrumen-
tação, Sistemas Dinâmicos, Sistemas Elétricos de Potência ou 
Telecomunicações.

1.5. Aos egressos dos referidos cursos serão outorgados o 
título de Mestre ou Doutor em Ciências, Programa de Engenha-
ria Elétrica, com a indicação da área de concentração em que o 
aluno efetuou sua matricula.

1.6. A realização do processo de seleção será coordenada 
pela Comissão Coordenadora do Programa - CCP/EE.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. O período de inscrições para este processo seletivo 

compreende os dias úteis do período entre 23 de setembro a 
18-10-2019, das 09h às 11h e das 14h às 16h. As inscrições 
serão efetuadas na Secretaria do PPG/EE, devendo TODOS os 
candidatos apresentar para tanto a seguinte documentação 
geral:

Formulário de inscrição impresso (o qual deverá ser pre-
enchido de forma online em http://www.sel.eesc.usp.br/pos-
graduacao/);

Cópia de documento de identificação nacional (ou passa-
porte no caso de candidatos estrangeiros);

Currículo Lattes (o qual deverá estar disponível em http://
lattes.cnpq.br/). Candidatos estrangeiros que não possuam o 
Currículo Lattes poderão apresentar Curriculum Vitae;

Histórico escolar, ficha de aluno, boletim ou documento 
equivalente, contendo eventuais reprovações e trancamentos, 
emitido por secretaria de graduação, seção de alunos ou 
equivalente;

2 (duas) cartas de referência em formulário próprio (dispo-
nível em http://www.sel.eesc.usp.br/posgraduacao/). As cartas 
deverão ser entregues pelo candidato em envelope lacrado junto 
com toda a documentação ou enviadas diretamente à secretaria 
pelo avaliador;

Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor 
de R$ 75,00. Os dados para depósito da taxa de inscrição são 
os seguintes:

USP/EESC - Taxas Pós-Graduação
Banco do Brasil - Agência 3062-7 - Conta Corrente 168.155-
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Além da documentação geral já mencionada, os candidatos 

ao curso de Doutorado deverão apresentar:
Histórico escolar, ficha de aluno ou documento equivalente, 

emitido por secretaria de pós-graduação ou equivalente, conten-
do notas ou conceitos e eventuais reprovações em disciplinas do 
curso de Mestrado.

Candidatos com diplomas de Mestre obtidos no exterior são 
orientados a requerer equivalência de seus respectivos diplomas 
(a qual terá validade somente para a USP com a finalidade espe-
cífica de realização de matrícula em curso de pós-graduação). 
Tais requerimentos (cujo modelo encontra-se disponível em 
http://www.sel.eesc.usp.br/posgraduacao/) deverão ser feitos 
no ato da inscrição junto à Secretaria do PPG/EE A coordenação 
do PPG/EE dará encaminhamento a estes requerimentos obede-
cendo os procedimentos legais para a tramitação dos mesmos. 
Não será permitida a matrícula de candidatos eventualmente 
selecionados como alunos regulares que apresentarem diplomas 
obtidos no exterior sem as correspondentes equivalências.

Os candidatos deverão comprovar as informações for-
necidas no currículo anexando à documentação cópias das 
publicações, termos de concessão de bolsas de estudo, diplomas 
e demais comprovantes de atividades acadêmicas. Qualquer 
informação que não possua o respectivo comprovante não será 
levada em conta para compor a pontuação do candidato no 
processo seletivo.

2.2. É permitido que o candidato encaminhe os documen-
tos relacionados no item 2.1 através do correio, aos cuidados 
da Secretaria do PPG/EE, para o endereço citado no item 2.1. 
O envelope deve ser postado até o dia 18-10-2019. Não será 
aceita documentação encaminhada por e-mail.

3. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS:
3.1. O processo de seleção será operacionalizado pela 

Comissão de Bolsas e Processo Seletivo do PPG/EE e a admissão 
se dará com base nos seguintes critérios:

Curso de Mestrado
1ª Fase:
Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, 

através do Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae) e do histórico 
escolar da graduação.

Até 30% da pontuação total poderão ser atribuídos à 
análise do Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae). Serão ava-
liados os seguintes itens: atividades de iniciação científica com 
bolsa de estudos, publicação de trabalhos e demais atividades 
acadêmicas.

Até 70% da pontuação total poderão ser atribuídos à 
análise do histórico escolar da graduação. Serão avaliados os 
seguintes itens: número de reprovações, média final ponderada 
e tempo para conclusão do curso.

Serão classificados para a 2ª fase aqueles que obtiverem 
pontuação total igual a ou maior que 50 numa escala de 0 
a 100. Em adição, somente serão classificados para a 2ª fase 
aqueles candidatos que obtiverem indicação de pelo menos um 
dos orientadores da área de concentração em que o mesmo se 
inscreveu, com disponibilidade para assumir o compromisso de 
mais uma orientação conforme item 5 deste edital.

2ª Fase:
Os candidatos pré-selecionados participarão de uma entre-

vista com os seus possíveis orientadores visando identificar a 
linha de pesquisa que melhor se adequa ao candidato. A acei-
tação final do candidato dependerá da manifestação favorável 
de um dos orientadores da área de concentração em que o can-
didato se inscreveu, com disponibilidade para assumir o com-
promisso de mais uma orientação conforme item 5 deste edital.

Curso de Doutorado
1ª Fase:
Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, 

através do Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae), do histórico 
escolar da graduação e do histórico escolar da pós-graduação.

Até 30% da pontuação total poderão ser atribuídos à aná-
lise do Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae). Serão avaliados 
os seguintes itens: obtenção de bolsa de estudos de mestrado, 
publicação de trabalhos e demais atividades acadêmicas.

Até 15% da pontuação total poderão ser atribuídos à 
análise do histórico escolar de graduação. Serão avaliados os 
seguintes itens: número de reprovações, média final ponderada 
e tempo para conclusão do curso.

Até 55% da pontuação total poderão ser atribuídos à 
análise do histórico escolar de pós-graduação. Serão avaliados 
os seguintes itens: número de reprovações, média ponderada e 
tempo para conclusão do curso.

ridas serão divulgadas até o dia 01-11-2019, apenas na Secretaria 
do PPGIB-USP e na página http://www.eesc.usp.br/bioeng.

2. Seleção e Admissão do Candidato
2.1. Os candidatos ao doutorado serão selecionados através 

de análise baseada na documentação solicitada.
Adicionalmente, cada candidato deverá fazer uma apresen-

tação de seu projeto de pesquisa, com duração máxima de 30 
minutos, a uma banca constituída por ao menos dois membros 
escolhidos pela CCP.

As apresentações poderão ser feitas por teleconferência. 
Nesse caso será de responsabilidade do candidato providenciar 
local adequado para sua participação remota. O PPGIB-USP não 
se responsabiliza por problemas de conectividade ou por falhas 
tecnológicas de qualquer natureza.

As apresentações ocorrerão nos dias 4 e 5 de dezembro 
de 2019.

Durante a realização da(s) prova(s), não será permitido ao 
candidato utilizar aparelhos eletrônicos de qualquer espécie 
ou qualquer aparelho que possibilite a comunicação com o 
ambiente externo à sala de realização das provas, devendo os 
equipamentos ser desligados e entregues aos organizadores, 
sob pena de desclassificação e eliminação do processo seletivo.

Poderão ser aceitos no Programa, mediante disponibilidade 
de orientador, os candidatos que obtiverem nota superior ou 
igual a 7 (sete).

2.2. Para inscrição no processo seletivo de doutorado direto 
(sem obtenção prévia do título de Mestre), os candidatos deve-
rão ter formação nas áreas de exatas ou biológicas e deverão 
apresentar os documentos listados no item 1.3, sendo que o 
projeto passará por avaliação de um assessor ad hoc.

Os candidatos serão avaliados em 2 (duas) etapas:
Deverão prestar a prova para o ingresso no mestrado no 

dia 07-11-2019.
Se obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) passarão 

para a segunda etapa e serão avaliados conforme os critérios de 
avaliação para o doutorado.

Os candidatos que atingirem nota igual ou superior a 7 
(sete) e não atingirem os requisitos para o Doutorado poderão 
ingressar no mestrado.

2.3. A divulgação da seleção dos candidatos estará disponí-
vel no site da Bioengenharia (http://www.eesc.usp.br/bioeng/) a 
partir do dia 13-12-2019.

3. Da Matrícula
3.1. A efetivação da matrícula poderá ser realizada até a 

inscrição do próximo processo seletivo.
3.2. O candidato ao doutorado, selecionado, perderá o direi-

to à vaga se na data da matrícula não tiver homologado pela 
instituição de origem, o título de mestrado ou não apresentar os 
documentos relacionados no item 3.4.

3.3. O candidato ao doutorado direto, selecionado, perderá 
o direito à vaga se na data da matrícula não tiver concluído o 
curso de graduação ou não apresentar os documentos relacio-
nados no item 3.4.

3.4. Documentos para matrícula (cópia e original):
diploma da graduação com o registro de reconhecimento 

do MEC;
diploma de mestrado ou certificado de defesa homologado 

pela instituição de ensino de origem de curso reconhecido pela 
CAPES;

histórico escolar da graduação;
histórico escolar do mestrado;
cédula de identidade (não será aceito nenhum documento 

em substituição à cédula de identidade);
cadastro de Pessoa Física - CPF;
certificado de reservista (para homens);
certidão de nascimento ou casamento;
título de eleitor com o comprovante de participação na 

última eleição (1º. e 2º. turno);
comprovante de endereço;
carta de aceite do orientador;
comprovante de proficiência em língua inglesa, obtido 

nos últimos 5 anos, com as seguintes pontuações mínimas: 
CAMBRIDGE - aprovação no FCE (Cambridge English First) ou 
superior. IELTS (International English Language Testing System) - 
mínimo de 7,0 pontos. PEICE (Proficiency Exam for International 
Communication in English) - mínimo de 50 pontos. TOEFL (IBT- 
Internet Based Test) - mínimo de 70 pontos.

TOEFL (ITP - Paper Based Test) - mínimo de 470 pontos.
Os candidatos estrangeiros, além dos documentos que lhe 

são pertinentes, deverão atender o artigo 39 do Regimento Geral 
de Pós-Graduação, sendo a seguinte redação:

Artigo 39 - Os candidatos estrangeiros somente podem 
ser matriculados nos cursos de Pós-Graduação oferecidos pela 
USP quando apresentarem o documento de identidade válido e 
de visto temporário ou permanente que os autorize a estudar 
no Brasil.

Os documentos a que se refere o item 3.4 deverão ser os 
originais e as respectivas cópias. O documento original será 
devolvido após validação das cópias, no ato da matrícula. O 
candidato poderá entregar os documentos autenticados em 
cartório, se preferir. Neste caso fica dispensado da apresentação 
do documento original.

3.5. A matrícula poderá ser feita pessoalmente ou por pro-
curação registrada em cartório.

3.6. Os candidatos não aprovados poderão retirar a sua 
documentação na Secretaria do Programa até 15-02-2020. Após 
essa data serão descartados.

4. Critérios de Avaliação dos Candidatos:
a) Análise curricular atribuindo-se uma nota (NC) conside-

rando-se os seguintes critérios:
artigo científico internacional (máximo 4 pontos)
artigo científico nacional (máximo 2 pontos)
trabalho expandido ou completo em anais de evento 

(máximo 2 pontos)
resumo em anais (2 pontos)
Obs: serão considerados no máximo 2 eventos por item, 

exceto no caso de resumos, onde serão considerados até 4 
eventos.

b) Análise do histórico atribuindo-se uma nota (NH) consi-
derando-se os seguintes critérios:

NH: 10,0
Média do Histórico Escolar: 9 a 10
NH: 7,5
Média do Histórico Escolar: 7,5 a 8,9
NH: 5,0
Média do Histórico Escolar: 6,0 a 7,4
NH: 2,5
Média do Histórico Escolar: 5,0 a 5,9
c) Apresentação do projeto, atribuindo-se uma nota (NA).
A nota final (NF) para a classificação será a média aritmé-

tica de NC + NH + NA.
5. Local e horário para inscrição e matrícula:
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioenge-

nharia
Av. Trabalhador São-carlense, 400 - CEP: 13566-590 - São 

Carlos/SP
Tel. (16) 3373-9586
E-mail do Programa: bioengenharia@eesc.usp.br
Home-page: http://www.eesc.usp.br/bioeng
Segundas às Sextas-feiras - das 9h30 às 11h30 e das 14h 

às 16h.
Dúvidas oriundas do presente edital poderão ser enca-

minhadas à Comissão de Pós-Graduação, através do email: 
bioengenharia@eesc.usp.br

 Comunicado
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELE-

TIVO - PPG/EE - 003/2019
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉ-

TRICA - MESTRADO E DOUTORADO

Portaria GR 7486, de 18-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1172255, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria GR 
5624/2012, fica redistribuído do Instituto de Ciências Matemáti-
cas e de Computação para a Reitoria.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 15-02-2019 (Proc. USP 
12.1.2017.55.9).

Portaria GR 7487, de 18-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1159496, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR 4336/2009, fica redistribuído da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades para a Faculdade de Saúde Pública.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 18-02-2019 (Proc. USP 
09.1.2136.86.4).

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
 Portaria do Pró-Reitor de Graduação, de 18-9-2019
Indicando, em cumprimento ao artigo 3º da Portaria PRG 

01/2019 que criou o Escritório de Saúde Mental, subordinado 
à Pró-Reitoria de Graduação, respectivamente, os seguintes 
Professores Doutores Andrés Eduardo Aguirre Antúnez - Coor-
denador e Renério Fráguas Júnior - Vice-coordenador; o Coor-
denador e o Vice-coordenador terão mandato coincidente com 
o do Pró-Reitor de Graduação, até 12-03-2020, e poderão ser 
reconduzidos; esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação (Portaria PRG 4/2019).

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-726, de 17-09-2019

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destina-
ção de Emprego Público no âmbito do Programa 
de Concessão de Técnico de Nível Superior para 
Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, no 
uso da atribuição que lhe confere a Portaria GR 4215, de 25-05-
2009 e considerando a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, 
bem como a Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de novo projeto de pesquisa 
fica prorrogado o prazo de destinação do emprego público, cria-
do pela Lei Complementar no 1074-2008, ocupado atualmente 
pelo servidor Leonardo Gimenes Sgubin e distribuído junto ao 
Instituto de Física (IF) pela Portaria PRP-43, de 16-07-2009, 
para continuar atendendo o Programa de Concessão de Téc-
nico de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), 
conforme segue:

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR 7482, de 18-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1133896, Superior 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR 4373/2009, fica redistribuído da Escola de Comunicações e 
Artes para a Reitoria.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 25-03-2019 (Proc. USP 
06.1.27.27.5).

Portaria GR 7483, de 18-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1160745, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR 7091/2018, fica redistribuído da Reitoria para o Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 02-01-2019 (Proc. USP 
10.1.461.35.2).

Portaria GR 7484, de 18-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1135295, Superior 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria GR 
4665/2009, fica redistribuído da Faculdade de Medicina para a 
Faculdade de Odontologia de Bauru.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04-02-2019 (Proc. USP 
13.1.331.5.2).

Portaria GR 7485, de 18-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1169874, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR 5530/2012, fica redistribuído da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas para a Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 18-02-2019 (Proc. USP 
13.1.4907.8.0).

FAIXA/GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTES RESPONSÁVEIS PELO PROJETO DE PESQUISA PRAZO FINAL DE DESTINAÇÃO
Superior S1 A Especialista em Laboratório 1131974 Maria Cecilia Barbosa da Silveira Salvadori & Roberto Mendonça Faria 30-06-2023

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01-02-2019 (Processo 
USP 2009.1.9021.1.9).

 CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA

 Despacho do Diretor, de 18-09-2019
Processo: 19.1.294.64.0
Ratificando o Ato Declaratório de Dispensa de Licitação, 

de acordo com o Art. 24 Inciso XXI, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, ressaltando que a responsabilidade pela justificativa 
técnica é do emitente.

Autorizo a despesa, nos termos do inciso I, alínea “h”, da 
Portaria GR-6561/2014.

Reserva técnica da FAPESP, Processo 2018/18089-1
Contratado: Aerodyne Reserarch, Inc.
Valor: US$ 25.000,00 

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Extrato de Convênio
Processo: 2018.1.15747.1.7;
Partícipes: Universidade de São Paulo e "Aarhus University" 

(Dinamarca);
Objeto: mobilidade de estudantes e docentes/funcionários 

nas áreas de Saúde e Ciências Dentárias, no âmbito do Programa 
Erasmus Plus - Ação 1, segundo edital da Comissão Europeia, 
versão 1 (2018) de 25-10-2017;

Vigência: de 10-12-2018 a 31-12-2020;
Data da assinatura: 10-12-2018.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 Despacho da Diretora da Unidade de Ensino, de 
18-9-2019

Ratificando o Ato Declaratório Dispensa de Licitação, de 
acordo com o Art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
ressaltando que a responsabilidade pela justificativa técnica é 
do emitente, e autorizo a despesa, nos termos do inciso II, alínea 
“h”, da Portaria GR6561/2014.

Contratado (a): MDPI
Valor: CHF 1.200,00

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Retificação do D.O. de 15-8-2019
Na pág 53 publicação de Edital para a Seleção de Douto-

rado e Doutorado Direto- PPGBI. Processo Seletivo Doutorado e 
Doutorado Direto - PPGBI/EEL, conforme segue:

6.1. Calendário:
Onde se lê:"Inscrições (*) - 19-08-2019 a 18-09-2019", 

leia-se: "Inscrições (*) - 19-08-2019 a 02/10/19"
Onde se lê:"Data da Prova Escrita - 25-09-2019", leia-se: 

"Data da Prova Escrita - 09-10-2019"
Onde se lê:"Resultado - 11-10-2019", leia-se: "Resultado 

- 25-10-2019"
Onde se lê:"Matrícula(*) - 15 a 17-10-2019", leia-se: 

"Matrícula(*) - 04 e 05-11-2019"

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Comunicado
Edital de Abertura de Vagas para Doutorado em Bioen-

genharia
A Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Gradu-

ação Interunidades em Bioengenharia (PPGIB-USP) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São 
Paulo, torna público o presente Edital que estabelece as normas 
para exame de seleção e admissão de candidatos para preen-
chimento de 15 (quinze) vagas para o curso de DOUTORADO do 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia 
- EESC/FMRP/IQSC-USP. Se o número de candidatos aprovados 
for menor que o número de vagas estabelecidas neste Edital, as 
vagas restantes não serão preenchidas.

1. Das inscrições
1.1. Poderão inscrever-se candidatos oriundos de mestrado 

nas áreas de Ciências Exatas ou Biológicas de Programas de 
Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES e no caso de candi-
datos ao doutorado direto, candidatos graduados nas áreas 
de Ciências Exatas ou Biológicas em instituições de ensino 
superior oficialmente reconhecidas no Brasil ou no Exterior. Os 
candidatos não portadores do título de Mestre, mas matricula-
dos em cursos de mestrado que atendam às exigências citadas 
anteriormente, poderão se inscrever no processo seletivo para 
o Programa de Doutorado. Neste caso, fica dispensada, para 
a inscrição, a apresentação do comprovante de conclusão de 
mestrado stricto sensu.

1.2. As inscrições serão realizadas no período de 01 a 
25-10-2019.

1.3. Os candidatos deverão apresentar os seguintes docu-
mentos para a inscrição no processo seletivo:

ficha de inscrição, disponível na secretaria do PPGIB-USP e 
na página http://www.eesc.usp.br/bioeng;

Curriculum Vitae (para estrangeiros) ou Currículo Lattes 
para brasileiros, anexando cópia dos documentos comproba-
tórios das atividades exercidas constantes no currículo (não 
encadernar);

cópia do histórico escolar da graduação, ficha de aluno, 
boletim ou documento equivalente, contendo eventuais reprova-
ções e trancamentos, emitido por secretaria de graduação, seção 
de alunos ou órgão oficial equivalente;

comprovante de conclusão de mestrado stricto sensu nas 
áreas mencionadas anteriormente;

cópia do histórico escolar da pós-graduação, ficha de aluno, 
boletim ou documento equivalente, contendo eventuais reprova-
ções e trancamentos, emitido por secretaria de pós-graduação, 
ou órgão oficial equivalente;

duas cartas de recomendação;
projeto de pesquisa em três vias;
comprovante do recolhimento da taxa de inscrição; e
cópias do RG e do CPF, para brasileiros; cópia do passaporte 

ou RNE, para estrangeiros;
1.4. O valor da taxa de inscrição é de R$ 130,00 e deverá 

ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3062-7 - Conta Cor-
rente: 168.168-0, em favor da Interunidades em Bioengenharia, 
CNPJ da conta: 63.025.530/0028-24 (realizar depósito identifi-
cado para evitar extravio). O comprovante deve ser grampeado 
em folha de papel sulfite e não pode ser enviado separado da 
documentação.

Isenção da Taxa, conforme artigo 38 § 2º do Regimento 
Geral de Pós-Graduação, a Comissão de Pós-Graduação pode-
rá isentar do pagamento da taxa de inscrição em processo 
seletivo os servidores da Universidade de São Paulo, de outras 
Universidades amparadas por convênios de reciprocidade e os 
candidatos cuja situação econômica lhes impeça o atendimento 
da exigência.

1.5. A entrega dos documentos, relacionados no item 1.3, 
poderá ser efetivada pessoalmente, por portador ou por correio. 
No caso do envio pelo correio (preferencialmente por meio de 
serviço de entrega rápida com rastreamento): (i) o envelope 
com os documentos deverá ser endereçado para: Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia/
EESC/USP, Av. Trabalhador São-carlense, 400, São Carlos, SP, 
13566-590 e (ii) a cópia digital de todos os documentos e do 
comprovante de postagem deve ser enviada para o e-mail: bio-
engenharia@eesc.usp.br. Não serão aceitas inscrições com data 
de postagem posterior à data de encerramento do período das 
inscrições: 25-10-2019.

1.6. Deferimento das inscrições. Só serão deferidas as ins-
crições recebidas em conformidade com os prazos constantes no 
item 1.2, cuja documentação estiver completa. As inscrições defe-
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