UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA
Edital de seleção para ingresso no Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Química (PPG-EQ) - Aluno Especial
1° Semestre Letivo de 2018

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
1º semestre letivo de 2018, Engenharia Química oferecido pela Universidade Federal de São Paulo,
no campus Diadema.

DATAS IMPORTANTES
Processo Seletivo para Aluno Especial – 1º semestre de 2018.

04/12/2017: Publicação do edital para processo seletivo: Aluno Especial – 1º semestre 2018;
08/01/2018 a 02/02/2018: Período de inscrição no processo seletivo para Aluno Especial – 1º
semestre 2018;
09/02/2018: Divulgação da lista dos candidatos aprovados para Aluno Especial – 1º semestre 2018;
15/02 a 22/02/2018: Matrícula dos Alunos Especiais – 1º semestre 2018;
05/03/2018: Início do Primeiro 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 documentação comprobatória.
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.
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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. Estarão abertas de 08/01/2018 a 02/02/2018, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12 h e das
13h30 às 16h00, exceto finais de semana, feriados e pontos facultativos, na secretaria de pósgraduação da UNIFESP - Campus Diadema, na Unidade José Alencar, sito à rua São Nicolau, 210,
5°andar, Diadema – São Paulo.
2.2. As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente pelo candidato ou por terceiros mediante
procuração simples ou através de correspondência por via postal no endereço abaixo:
A/C Coordenador do PPG-EQ
Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema
Secretaria da Pós-Graduação
Rua São Nicolau, 210, 5°andar (Unidade José Alencar), Diadema – São Paulo
CEP 09913-030

2.2.1. As inscrições enviadas através dos Correios deverão ser postadas exclusivamente na
modalidade SEDEX com Aviso de Recebimento. Só serão válidas as inscrições com data de postagem
até a data estipulada no item 2.1 deste edital. Inscrições postadas via Correios após 02/02/2018
serão consideradas nulas e a documentação será descartada. Os candidatos com inscrições
indeferidas terão um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para buscar sua documentação na
secretaria do PPG-EQ. Após este prazo a documentação será descartada.
2.2.2. Documentos para a inscrição





A ficha de inscrição deverá ser preenchida, assinada e entregue, 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/processoseletivo/aluno-especial);
Cédula de Identidade (RG), ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), ou Passaporte para
candidatos estrangeiros;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
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Diploma ou declaração de previsão de conclusão de curso de graduação reconhecido pelo
MEC. É obrigatória a apresentação de diploma para os candidatos. O candidato que ainda
não concluiu um curso de nível superior deverá apresentar uma declaração oficial expedida
pela coordenação do seu curso de origem que ateste a matrícula e informando a data
prevista para a conclusão do seu curso;
Histórico escolar atualizado da graduação.
Curriculum Lattes (disponível para preenchimento e impressão na Internet no sítio do CNPq
(Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br)). Observação: Para preenchimento do Curriculum
Lattes, o candidato deve seguir o roteiro do Anexo I deste Edital. Todas as atividades
declaradas deverão estar devidamente documentadas. Se não houver apresentação de
documento comprobatório, a correspondente atividade declarada não será considerada para
efeito de pontuação.

2.3. O simples recebimento da documentação do candidato pela Secretaria de Pós-graduação não
garante que a documentação atende a todas as exigências deste edital. 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) e do Currículo Lattes.
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.

4 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1. Os resultados finais deste processo seletivo são válidos apenas para matrícula no Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Química no 1º semestre de 2018.
4.2. A classificação final dos candidatos será divulgada até o dia 09/02/2018, 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.
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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 ppgeq.unifesp@gmail.com.

Prof. Dr. Eliezer Ladeia Gomes
Coordenador do PPG-EQ
Diadema, 22 de Novembro de 2017.
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ANEXOS
Anexo I
Roteiro SUGERIDO para o preenchimento do Curriculum Lattes (http://lattes.cnpq.br):
Em nenhuma hipótese este roteiro substitui as instruções estabelecidas no site do CNPq.
Formação Acadêmica: incluir cursos de graduação, cursos técnicos, cursos de especialização,
mestrado e doutorado, finalizados ou em andamento.
Atuação Profissional: indicar nome da instituição ou empresa e o período onde foi desenvolvido o
vínculo profissional. Informar no campo “Outras informações” carga horária e atividades principais
desenvolvidas. Neste campo, indicar experiência em Iniciação Científica, Monitoria e Estágios, caso
possua. Se já foi bolsista, no campo “Outras Informações”, indicar a agência de fomento
correspondente (exemplo: CNPq, FAPESP, etc.).
Área de Atuação: indicar a(s) área(s) de atuação em que tem experiência científica.
Produção Científica e Tecnológica: indicar a produção bibliográfica e técnica. Neste campo informar:
artigos científicos publicados; resumos publicados em eventos científicos e apresentações de
trabalhos em reuniões científicas/congressos, informando, para cada produção, o título, os nomes
dos autores, local do evento e o respectivo período de realização. Ainda neste campo, é possível
acrescentar dados sobre outras produções técnicas desenvolvidas pelo candidato, como o Trabalho
de Conclusão de Curso, por exemplo.
Eventos: neste campo, informar dados sobre a participação em eventos e a produção bibliográfica
obtida com a participação no evento. Neste item é possível informar o tipo de apresentação
(oral/pôster), natureza do evento (congresso, simpósio, entre outros) e a classificação do evento
(internacional, nacional, regional, local). Também é possível informar a participação em organização
de eventos, envolvendo dados específicos sobre a efetiva atuação do candidato (organizador,
colaborador ou comitê de apoio) no respectivo evento (congressos, semanas científicas, seminários,
etc.).

