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Edital de seleção para ingresso no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química (PPG-EQ) - Aluno Especial 

EDITAL Nº 004/2020/PPG-EQ 
 

2° Semestre Letivo de 2020  
 
 
 
 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPG-EQ), curso de Mestrado Acadêmico, 

torna pública a abertura de inscrições em disciplinas para Alunos Especiais referentes ao 2º semestre 

letivo de 2020, Engenharia Química oferecido pela Universidade Federal de São Paulo, no campus 

Diadema. 

 
 

DATAS IMPORTANTES 
 

Processo Seletivo para Aluno Especial – 2º semestre de 2020. 
 
 
11/07/2020: Publicação do edital para processo seletivo Aluno Especial – 2º semestre 2020; 
 
11/07 à 23/07/2020: Período de inscrição no processo seletivo para Aluno Especial – 2º semestre 
2020; 
 
24/07/2020: Divulgação das inscrições deferidas para Aluno Especial – 2º semestre 2020; 
 
27/07 à 31/07/2020: Inscrição em disciplinas para Alunos Especiais – 2º semestre 2020; 
 
03/08/2020: Início do Segundo Semestre Letivo. 
 

 

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Engenharia Química está estabelecido no 

Campus Diadema da UNIFESP, sendo composto e estruturado por docentes deste campus. O PPG-EQ 

visa formar recursos humanos qualificados para desenvolver atividades ligadas à pesquisa, ensino, 

extensão e desenvolvimento científico e tecnológico do país na área de Engenharia Química. 

 
1.2. Poderão participar do processo de seleção os portadores de diploma de graduação ou alunos 
cursando o último ano da graduação mediante apresentação de histórico do curso. 

 
1.3. O processo de seleção será conduzido pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo do 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Química. 

 
1.4. Todos os interessados em ingressar no PPG-EQ como Alunos Especiais deverão participar deste 
Processo Seletivo. 

 
1.5. Cada candidato poderá se inscrever no máximo em duas disciplinas que serão oferecidas no 
campus da UNIFESP Diadema, conforme especificado na página do Programa.  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA 

 
 
 
 
 

1.7. Os candidatos inscritos e aprovados neste processo seletivo deverão cursar as disciplinas em dias 

e horários estabelecidos pela Coordenação do Programa, não cabendo solicitações de ajustes por 

parte dos aprovados. 

 

1.8. As datas e horários para o oferecimento das disciplinas poderão sofrer mudanças em qualquer 

momento, ou mesmo disciplinas serem extintas, em função de atendimento de demandas 

administrativas e/ou acadêmicas, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de 

qualquer natureza por parte dos candidatos e alunos aprovados neste edital. 
 

1.9. Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos. 
 

 
2 - INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições estarão abertas de 11/07 à 23/07/2020. Todos os documentos devem ser encaminhados 

para o e-mail: ppgeq.unifesp@gmail.com. O assunto do e-mail deverá obedecer ao seguinte formato: 
“INSCRIÇÃO ALUNO ESPECIAL EDITAL 004/PPGEQ/2020 – NOME DO CANDIDATO”. 

 

2.2.3. Documentos para a inscrição 

 

 A ficha de inscrição deverá ser preenchida, assinada e entregue digitalizada, acompanhada 

da cópia dos documentos solicitados (não são necessárias cópias autenticadas). Link: 

Formulário_EQM0.doc: Ficha de Inscrição Aluno Especial, disponível na página do PPG-EQ, 

no endereço (http://ppgeq.sites.unifesp.br/index.php/pt/ingresso-no-programa/processo-

seletivo/aluno-especial);


 Cédula de Identidade (RG), ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), ou Passaporte para 
candidatos estrangeiros;

 Cadastro de Pessoa Física (CPF);   
 Histórico escolar atualizado da graduação, podendo ser histórico fornecido digitalmente 

pela página do curso.

  
2.3. As inscrições com documentação incompleta serão indeferidas. 

 

 

3 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO. 

 

3.1. O processo de seleção, de caráter classificatório, será constituído da análise do(s) histórico(s) 
escolar(es). 

 

3.2. O aceite do aluno especial fica condicionado à existência de vaga e/ou infraestrutura para 

atendê-lo nas disciplinas oferecidas pelo PPG-EQ. A simples aprovação do candidato neste Processo 

Seletivo não implica em garantia de vaga em disciplina ofertada pelo Programa. 
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4 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.2. A classificação final dos candidatos será divulgada até o dia 24/07/2020, mediante publicação na 
página do Programa: http://ppgeq.sites.unifesp.br. 

 

4.3. À Coordenação do Programa e à Comissão de Ensino de Pós-graduação reserva-se o direito de 
resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente edital. 

 

4.4. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA: A qualquer tempo, o presente edital poderá ser 

revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Comissão de Ensino de 

Pós-graduação do PPG-EQ, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão 

fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

 

5 – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. O processo seletivo deste edital terá validade até a data de publicação do próximo edital para a 
seleção de alunos especiais junto ao PPG-EQ. 
 
 

6 - CONTATO 

 

Quaisquer dúvidas referentes ao conteúdo deste edital ou situações não abordadas neste 
instrumento devem ser dirigidas ao Coordenador da PPG-EQ no e-mail ppg.eq@unifesp.br. 
 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. Rogério de Almeida Vieira 
Coordenador do PPG-EQ 

Diadema, 08 de julho de 2020. 
 
 
 
 

 


