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02.A Preparação Pedagógica deverá ser realizada anterior-
mente ao Estágio Supervisionado em Docência, não sendo mais 
permitida a realização de ambas as etapas paralelamente.

03.Das inscrições:
a) Poderão se inscrever alunos de pós-graduação da 

Universidade de São Paulo que preencham todos os seguintes 
requisitos:

a1) Tenham concluído ou estejam cursando a Preparação 
Pedagógica no 1° semestre de 2018;

a2) Esteja com a matrícula regular no curso de mestrado 
ou doutorado;

a3) Não esteja com a matrícula trancada ou em licença 
maternidade durante o período do estágio;

a4) Tenham data limite para depósito da tese ou dissertação 
posterior a 30-11-2018.

b) É obrigatória a avalização da inscrição do aluno por parte 
do Orientador e do Supervisor da disciplina no Sistema Janus. 
Caso não ocorra a manifestação de ambos ou ocorra a negativa 
por parte de um deles, a inscrição do aluno será cancelada;

b1) O aluno poderá checar se sua inscrição foi avalizada 
pelos docentes acessando sua Inscrição no sistema Janus;

c) Apenas as disciplinas de graduação do IGc/USP, que 
estiverem listadas no sistema Janus, são elegíveis para o desen-
volvimento do estágio;

c1) os critérios para a seleção das disciplinas elegíveis para 
o estágio serão definidos pela Comissão Coordenadora do PAE 
do IGc-USP e avalizados pela Comissão de Pós-Graduação do 
IGc-USP;

d) O aluno de mestrado/doutorado somente poderá se 
inscrever para realizar o Estágio Supervisionado em Docência 
em uma disciplina de graduação por semestre;

e) O candidato deverá acessar o Sistema Janus e efetuar 
a inscrição:

e1) Clicar em PAE\>Inscrição\>2º semestre de 2018\> 
Adicionar/Alterar;

e2) Na categoria “Disciplina” da Etapa de Preparação 
Pedagógica – EPP deverá apontar disciplinas da EPP que tenha 
concluído ou esteja cursando;

e3) Nas modalidades “Conjunto de Conferências” e 
“Núcleo de Atividades” deverá entregar, no Serviço de Pós-
-Graduação, cópia dos comprovantes listados até o último dia 
de inscrição;

e4) Digitar Plano de Trabalho em campo específico;
e5) Assinar confirmação de inscrição no Serviço de Pós-

-Graduação até o último dia de inscrição;
e6) No momento da confirmação de inscrição presencial o 

aluno deverá indicar obrigatoriamente outras 2 (duas) discipli-
nas dentre aquelas elegíveis.

04.O Plano de Trabalho, indispensável para a integração 
do aluno ao PAE, deverá constar o plano de atividades a ser 
desenvolvido pelo aluno na disciplina específica escolhida, sob 
a supervisão do professor responsável por esta.

05. É permitido ao estagiário, sob a supervisão do docente 
responsável, participar de seminários, experimentos de labo-
ratório, estudos dirigidos e discussão de tópicos em pequenos 
grupos, bem como organizar e participar de plantões para eluci-
dar dúvidas e aplicar provas e exercícios. Fica clara a proibição 
da substituição de docentes pelo aluno PAE, sendo obrigatória 
a presença física do supervisor acompanhado a prática da 
regência do aluno.

06.Os participantes do Programa poderão receber auxílio 
financeiro mensal, dependendo da disponibilidade de recursos 
financeiros da USP, que será calculado com base na remu-
neração horária do docente, na categoria Assistente em RTP, 
incluindo-se a gratificação de mérito.

07.Da seleção:
a) A seleção dos candidatos será feita pela Comissão Coor-

denadora do PAE no Instituto de Geociências, com aprovação 
da CPG;

b) Os critérios de classificação obedecem as seguintes 
prioridades:

b1) Bolsistas CAPES, curso de doutorado, que ainda não 
realizaram o estágio;

b1.1) desempenho acadêmico avaliado pelo Histórico Escolar;
b2) Alunos que não realizaram o estágio ou alunos que 

realizaram estágio como voluntários;
b2.1) desempenho acadêmico avaliado pelo Histórico Esco-

lar (média e número de disciplinas cursadas com máximo 
desempenho), com prioridade para alunos do curso de dou-
torado;

b2.2) alunos que não recebem bolsa na Pós-Graduação, no 
programa que estão cursando

b2.3) desempenho no processo seletivo de ingresso na 
Pós-Graduação;

b3) Alunos que já realizaram o estágio:
b3.1) menor número de vezes em que o aluno participou do 

estágio, com bolsa PAE;
b3.2) desempenho acadêmico avaliado pelo Histórico Esco-

lar (média), com prioridade para alunos do curso de doutorado.
08.Da concessão do auxílio financeiro:
a) A concessão do auxílio financeiro aos participantes do 

Estágio Supervisionado em Docência obedecerá os critérios de 
seleção e classificação do item 7.

b) Pedidos de alunos inscritos em programas de pós-
-graduação de outras unidades da USP não concorrem às 
bolsas do IGc.

09.Da distribuição de vagas para as disciplinas:
a) Disciplina obrigatória: máximo de 1 aluno;
b) Respeitando-se a classificação, se houver 2 (dois) ou 

mais inscritos em uma mesma disciplina obrigatória, os demais 
inscritos serão realocados em uma das disciplinas informadas 
na confirmação presencial, priorizando-se nesta realocação as 
disciplinas com trabalhos de campo e atividades práticas.

10. Da supervisão:
a) A supervisão do plano de trabalho ficará a cargo do 

professor responsável pela disciplina de graduação;
b) Cabe ao supervisor orientar e acompanhar as atividades 

desenvolvidas pelo aluno no estágio;
c) O estagiário tem a obrigatoriedade de entregar o Boletim 

de Frequência no Serviço de Pós-Graduação até o dia 25 de 
cada mês. O descumprimento ocasionará o não recebimento do 
auxílio financeiro (para os estagiários contemplados) referente 
ao período.

11.O desligamento da Etapa de Estágio Supervisionado em 
Docência, antes do término do prazo estabelecido dar-se-á por:

a) Trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do 
curso;

b) Não cumprimento da carga horária firmada no termo 
de compromisso;

c) Não cumprimento do plano de atividades.
12.Da conclusão:
a) O estudante participante da Etapa de Estágio Super-

visionado em Docência deverá elaborar um relatório (modelo 
disponível no Serviço de Pós-Graduação) detalhado de todas as 
atividades realizadas no decorrer do estágio;

b) O supervisor deverá encaminhar a Ficha de Avaliação do 
estudante participante do Estágio Supervisionado em Docência 
à Comissão Coordenadora do PAE;

c)A conclusão do Estágio com aproveitamento dará ao 
aluno direito de receber um certificado de participação no 
Programa e à obtenção de créditos, na forma estabelecida pela 
Comissão de Pós-Graduação. O aluno que participar do Estágio 
mais de uma vez terá direito a receber declarações.

8. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
EVENTO - DATA/PERÍODO
• Pedido de isenção ou redução das taxas – 14 a 21-05-2018
• Divulgação do resultado dos pedidos de isenção e redu-

ção das taxas – 25-05-2018
• Inscrição no Processo Seletivo – 14 a 30-05-2018
• Divulgação da lista dos candidatos selecionados na 

avaliação do projeto de pesquisa e convocação para a arguição 
– até 04-06-2018

• Pedido de vistas da avaliação realizada na Primeira Etapa 
– até 08-06-2018

• Pedido de Recurso da Primeira Etapa – até 22-06-2018
• Resultado do Recurso da Primeira Etapa – 25-06-2018
• Arguição sobre o projeto de pesquisa – 29-06-2018
• Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo e 

Orientação sobre a Matrícula no Programa – 29-06-2018
• Pedido de vistas da avaliação realizada na Segunda 

Etapa – 02-07-2018
• Pedido de recurso da Segunda Etapa – até 04-07-2018
• Resultado do recurso da segunda etapa – 06-07-2018
• Matrícula – de 11 a 13-07-2018
9. DA MATRÍCULA
9.1 Os candidatos selecionados deverão realizar a matrí-

cula no período a ser divulgado no site do Programa após a 
divulgação do resultado final, mediante a entrega dos seguintes 
documentos:

• Formulário de Primeira Matrícula no Programa
• Cópia do diploma do Curso de Mestrado (frente e verso) 

reconhecido pelo MEC/CAPES devidamente registrado ou certi-
ficado de conclusão de curso de mestrado, indicando a portaria 
CAPES de reconhecimento do Curso (caso não tenha sido apre-
sentado na inscrição do Processo Seletivo);

• Cópia do histórico escolar completo do Curso de Mestra-
do (caso não tenha sido apresentado na inscrição do Processo 
Seletivo);

• Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e 
verso, em caso de averbação);

• Cópia do Visto Temporário ou Permanente que autorize o 
candidato estrangeiro a estudar no Brasil;

• Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário ou superior (para 
candidato estrangeiro, oriundo de país que não integra a Comu-
nidade de Países de Língua Portuguesa - CLP).

• Cópia do documento de quitação com o Serviço Militar 
(para candidato brasileiro do sexo masculino);

• Cópia do Título de Eleitor;
• Comprovante de votação na última eleição, ou compro-

vante de justificativa de não votação, ou certidão de quitação 
eleitoral, emitida por cartório eleitoral ou pela internet no 
endereço www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-
-eleitoral (para candidato brasileiro).

• Comprovante de residência
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Ao inscrever-se no Processo Seletivo, o candidato reco-

nhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital e no Regu-
lamento do Programa de Pós-Graduação ao qual se inscreve.

10.2 Após a confirmação de sua inscrição, o candidato não 
poderá alterar os dados de sua inscrição ou substituir documen-
tos anexados;

10.3 Em nenhuma hipótese a taxa de inscrição no Processo 
Seletivo será devolvida;

10.4 O candidato selecionado que já ingressou em algum 
programa de pós-graduação em qualquer Unidade da USP e 
dele foi desligado deverá atender, também, o previsto no Art. 50 
do Regimento de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo.

10.5 A matrícula será isenta do pagamento de taxas.
10.6 Será desclassificado e automaticamente excluído do 

Processo Seletivo, o candidato que:
a. Não cumprir os prazos e as condições estipulados neste 

Edital;
b. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em 

quaisquer das etapas de seleção;
c. Não comparecer a quaisquer das fases do Processo Seleti-

vo nas datas e nos horários previstos para o seu início;
d. Não confirmar sua matrícula no Programa, na data espe-

cificada neste Edital, no caso de ser selecionado.
10.7 Todos os resultados/comunicados serão divulgados 

pelo Serviço de Pós-Graduação do IEE/USP, no endereço citado 
no item 1.4 e na página eletrônica do Instituto, www.iee.usp.br.

10.8 A documentação do candidato não aprovado permane-
cerá no Serviço de Pós-Graduação do IEE/USP por um período de 
até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado final. Findo 
este período, os documentos serão inutilizados, salvo se o candi-
dato providenciar envelope endereçado e pagamento das taxas 
postais para sua devolução via correio, ou retirar pessoalmente. 
O setor não se responsabilizará por quaisquer documentos e/
ou encadernações, textos, revistas, livros e outros, que tenham 
sido entregues junto à documentação solicitada e o interessado 
queira receber de volta após o término do processo de seleção.

10.9 Casos omissos serão resolvidos pela CPG, de acordo 
com o Regulamento do Programa e demais normas vigentes, 
conforme as suas competências.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

 Despacho do Diretor, de 27-4-2018
Ratificando o ato declaratório de dispensa de licitação de 

acordo com o artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
combinado com o artigo 1º, inciso I, alínea “h”, da Portaria 
GR-6.561, de 16-06-2014, ressaltando que a responsabilidade 
da justificativa técnica é do docente que assina a mesma. Uni-
dade interessada: IFSC - Instituto de Física de São Carlos. Proc. 
2018.1.00576.76.9. Objeto: Aquisição de Material para Pes-
quisa. Recurso "Convênio FINEP 01-11-0405.00". Contratada: 
Rogeria Aparecida Cardoso - EPP - R$ 9.053,57.

 Termo de Coooperação
Processo: 17.1.957.76.1
Partícipes: Universidade de São Paulo/IFSC/EESC, Prefeitura 

Municipal de São Carlos-PMSC, Universidade Federal de São 
Carlos-UFSCar.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-EBSERH e o 
Instituto INOVA.

Objeto: Cooperação entre as partes para execução das 
etapas necessárias para a implantação do CITESC.

VigÊncia: 5 anos a partir da data de assinatura.
Data da Assinatura: 19-04-2018.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

 SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
 Comunicado
Edital de Inscrição e Seleção de Alunos de Pós-Graduação 

ao Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) - Estágio 
Supervisionado em Docência - 2º Semestre de 2018.

Estarão abertas, no período de 02-05-2018 a 21-05-2018, 
nos termos da Portaria GR-3588 de 10-05-2005, modificada pela 
Portaria GR-4601, de 19-11-2009, as inscrições para o Estágio 
Supervisionado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento 
de Ensino. A inscrição será feita pelo Sistema Janus e confirmada 
pessoalmente das 10h às 12h e das 14h às 16h, no Serviço de 
Pós-Graduação do IGc/USP (Rua do Lago, 562 - sala 328 - São 
Paulo, SP).

01.O PAE é composto de duas etapas: Preparação Pedagó-
gica e Estágio Supervisionado em Docência.

2.1.7. Terá a inscrição homologada pela CPG apenas o 
candidato que prestar corretamente todas as informações solici-
tadas e realizar o pagamento da taxa de inscrição, se for o caso, 
no prazo estipulado neste Edital.

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção será realizado em duas etapas: A 

Primeira Etapa consiste na Avaliação do Projeto de Pesquisa e a 
Segunda Etapa consiste na Arguição sobre o Projeto de Pesquisa 
do candidato.

3.1. PRIMEIRA ETAPA (eliminatória e classificatória)
Consiste na avaliação do Projeto de Pesquisa por Comissão 

de Seleção designada pela Comissão Coordenadora do Progra-
ma de Pós Graduação em Ciência Ambiental do IEE/USP.

Será atribuída uma nota ao projeto, a partir da avaliação 
dos itens descritos abaixo, sendo eliminado o candidato que 
obtiver nota inferior a 5,00 (cinco) na escala de 0,00 (zero) a 
10,00(dez).

Serão avaliados os seguintes itens no Projeto de Pesquisa:
a. Fundamentação teórica sobre o tema abordado no 

projeto;
b. Perguntas científicas do estudo;
c. Hipóteses claramente formuladas;
d. Adequação dos métodos e das técnicas de coleta e aná-

lise de dados propostos;
e. Integração do projeto de pesquisa às linhas de pesquisa 

do Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental;
f. Originalidade da contribuição científica do projeto.
O resultado desta fase será divulgado no site do Programa 

de Pós-graduação em Ciência Ambiental Até 04-06-2018.
3.2. SEGUNDA ETAPA (eliminatória e classificatória):
As entrevistas serão realizadas no dia 29-06-2018, a partir 

das 8h30, em ordem alfabética dos candidatos. Consiste na 
arguição do candidato selecionado, sobre o Projeto de Pesquisa, 
a ser realizada no IEE, no endereço indicado no item 1.4 deste 
Edital, conduzida pela Comissão de Seleção. O candidato deverá 
comparecer a esta etapa de seleção 30 (trinta) minutos antes do 
horário previsto para o seu início, munido de documento original 
de identidade que contenha fotografia.

Será atribuída uma nota à arguição, na escala de 0,00 
(zero) a 10,00 (dez), a partir da avaliação dos itens descritos 
abaixo, sendo eliminado o candidato que obtiver nota inferior 
a 7,00 (sete).

a. Domínio sobre o tema proposto no Projeto de Pesquisa;
b. Capacidade de defender a proposta de trabalho.
O resultado final do processo seletivo será divulgado no 

site do Programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental até 
o dia 29-06-2018.

3.3. CLASSIFICAÇÃO, RESULTADO FINAL NO PROCESSO 
SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS

O Resultado Final será obtido através da média aritmética 
entre as notas dadas em cada etapa do processo de seleção, a 
avaliação do projeto de pesquisa e a arguição.

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 
no mínimo média 7,00 (sete). Os demais candidatos estarão eli-
minados. A Classificação se dará em ordem decrescente de nota.

Serão abertas 10 vagas para o curso de Doutorado, para a 
turma ingressante em julho de 2018.

4. PROFICIÊNCIA
Para a inscrição no Curso de Doutorado, é exigida com-

provação de proficiência em língua inglesa, que será obtida 
por meio de prova específica elaborada pela instituição União 
Cultural com aproveitamento mínimo de 70%.

4.1. O candidato poderá ser dispensado da prova de 
proficiência em língua inglesa da União Cultural mediante apre-
sentação de certificado dos seguintes exames de proficiência, 
respeitados os respectivos prazos de validade e as pontuações 
ou conceitos mínimos exigidos:

TOEFL: Paper Based Test (PBT) com resultado mínimo de 550 
pontos, Computer Based Test (CBT) com resultado mínimo de 
213 pontos ou Internet Based Test (IBT) com resultado mínimo 
de 79 pontos;

IELTS: International English Language Testing System com 
resultado mínimo de 6,5 pontos;

CAMBRIDGE: Certificate of Proficiency in English (CPE) com 
conceito mínimo B e Certificate in Advanced English (CAE) com 
conceito A.

4.2. Candidato estrangeiro, oriundo de país que não integre 
a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), deverá 
comprovar também proficiência em Língua Portuguesa no ato da 
matrícula, mediante apresentação do Certificado de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível 
intermediário ou superior, ou ser aprovado em exame de profici-
ência em língua portuguesa do Centro de Línguas da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo (FFLCH/USP).

5. DA REDUÇÃO DO VALOR DAS TAXAS
5.1. Nos termos da Lei Estadual 12.782, de 20-12-2007, será 

concedido desconto de 50% no valor referido no item 2.1.2 do 
presente Edital ao candidato que comprovar, cumulativamente:

a) ser estudante regularmente matriculado em curso de Pós 
Graduação, mediante apresentação de atestado de matrícula, e

b) perceber remuneração mensal inferior a dois salários 
mínimos, mediante apresentação de comprovação de renda, 
ou estar desempregado, mediante declaração por escrito de 
tal condição.

5.2. Para pleitear a redução do valor das taxas, o candidato 
deverá realizar sua inscrição, conforme o previsto nos itens 
2.1.4 e 2.1.5, enviando os comprovantes indicados por e-mail, 
no prazo estabelecido.

6. DA ISENÇÃO DAS TAXAS
6.1. Nos termos da Lei Estadual 12.147, de 12-12-2005, 

será concedida isenção da taxa de inscrição referida no item 
2.1.2 do presente Edital ao candidato que comprovar ser doador 
de sangue, mediante apresentação de documento expedido pela 
entidade coletora.

6.1.1. Para ter direito à isenção, o doador deve residir no 
Brasil e comprovar a doação de sangue, que não poderá ser 
inferior a 3 (três) vezes em um período de 12 (doze) meses.

6.1.2. Para pleitear a isenção das taxas, o candidato deverá 
realizar sua inscrição, conforme o previsto nos itens 2.1.4 e 
2.1.5, enviando o comprovante indicado por e-mail, no prazo 
estabelecido.

6.1.3. Considera-se, para enquadramento ao beneficio pre-
visto pela Lei 12.147, somente a doação de sangue promovida 
a órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado 
ou por Município.

7. DAS VISTAS DA AVALIAÇÃO E RECURSOS
7.1 Para conhecer o mérito de sua avaliação específica 

realizada pela comissão de seleção, na primeira ou na segunda 
etapa, o candidato interessado deverá solicitar vistas da avalia-
ção por meio do e-mail posgraduacao@iee.usp.br, até o prazo de 
2(dois) dias úteis após a divulgação dos respectivos resultados 
de cada uma das etapas.

7.2 O candidato que proceder a solicitação prevista no item 
7.1, receberá o conteúdo de sua avaliação após 4(quatro) dias 
úteis da divulgação dos resultados de cada Etapa.

7.3 Para recorrer do resultado da primeira etapa, o candida-
to interessado deverá apresentar recurso pessoalmente, junto à 
Secretaria de Pós-graduação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis 
após a divulgação do resultado da primeira etapa.

7.4 Para recorrer do resultado final do processo seletivo, o 
candidato interessado deverá apresentar recurso pessoalmente 
junto à Secretaria de Pós-graduação no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis após a divulgação do resultado final, como previsto 
no art. 254 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS 
E DE COMPUTAÇÃO

 Retificações do D.O. de 14-4-2018
Na Portaria CGCSC-2, de 13-4-2018, que dispõe sobre 

a eleição dos representantes discentes junto à Comissão de 
Planejamento Acadêmico (CPAcad) do Campus USP de São 
Carlos, publicada na página 70, onde se lê: “Artigo 1º - (...) no 
dia 23-05-2018, das 8 às 17 horas (...); leia-se: “Artigo 1º - (...) 
no dia 23-05-2018, das 8 às 19 horas (...)”; e onde se lê: “Artigo 
10 - (...) no dia 23-05-2018, das 8h às 12h e das 14h às 17h 
(...)”; leia-se “Artigo 10 - (...) no dia 23-05-2018, das 8h às 12h 
e das 14h às 19h (...)”.

 INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

 Comunicado
EDITAL CPG/IEE/001/2018 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

AO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA AMBIENTAL DO INSTITUTO DE 
ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 
CURSO DE DOUTORADO.

A Comissão de Pós Graduação do Instituto de Energia e 
Ambiente da Universidade de São Paulo torna pública a abertura 
de inscrições e estabelece as normas para o processo de seleção 
de candidatos ao curso de Doutorado, para a turma ingressante 
em julho de 2018.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo de seleção consiste das seguintes etapas:
1ª etapa - análise do projeto – eliminatória e classificatória
2ª etapa - arguição sobre o projeto de pesquisa do candida-

to – eliminatória e classificatória.
1.2. Poderá inscrever-se no Processo Seletivo candidato 

portador do título de mestrado obtido em curso oficialmente 
reconhecido no país, bem como estudante em fase de conclusão 
do curso de mestrado. A comprovação de conclusão do curso, 
mediante a apresentação do diploma ou de certificado oficial da 
instituição de ensino superior, é obrigatória e deve ser feita até 
o ato da matrícula. O candidato que não comprovar, ainda que 
aprovado e selecionado, será desclassificado.

1.3. O candidato portador de título de mestrado obtido em 
instituição estrangeira deverá ter o reconhecimento ou a revali-
dação por instituição brasileira reconhecida pelo MEC, anterior 
à data de matrícula.

1.4. A apresentação de documentos e eventual matrícula do 
candidato poderão ser realizadas pessoalmente ou por terceiros, 
nos dias úteis, nos horários das 10h às 12h e das 14h às 16h, 
junto ao Serviço de Pós-Graduação, localizado à Av. Professor 
Luciano Gualberto, 1289 – Prédio N – 2º andar - Cidade Univer-
sitária, São Paulo, SP - Instituto de Energia e Ambiente (IEE/USP).

1.5. Inscrições poderão ser enviadas por via postal, desde 
que atendam ao presente edital e cheguem ao endereço citado 
no item 1.4 dentro do período de inscrição estabelecido por 
este edital.

2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
2.1. DA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA
2.1.1. A inscrição para o processo seletivo do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE/USP, para o segun-
do semestre letivo de 2018, deverá ser efetuada no período de 
14 a 30-05-2018, conforme item 2.1.3.

2.1.2. O recolhimento da taxa de inscrição ao Processo 
Seletivo, no valor de R$ 105,00, deverá ser feito previamente ao 
momento da inscrição e por meio de depósito, na conta corrente 
130411-9, agência 7009-2 do Banco do Brasil, em nome do 
Instituto de Energia e Ambiente. Caso o depósito seja feito por 
DOC/ TED, o CNPJ é 63.025.530/0042-82. O comprovante do 
depósito/ transferência deverá ser enviado à Tesouraria do IEE 
através do e-mail tesouraria@iee.usp.br que emitirá o recibo 
de recolhimento da taxa a ser apresentado no ato da inscrição.

2.1.3. O ato de inscrição compreende a entrega da seguinte 
documentação:

• Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assi-
nado, disponível no site www.iee.usp.br;

• 1 (uma) Foto recente 3x4;
• 1 (uma) Cópia da carteira de identidade com apresenta-

ção da original ou cópia autenticada, em caso de inscrição por 
terceiros ou via postal. Ao candidato estrangeiro não residente 
no Brasil pede-se que, em lugar da Carteira de Identidade, seja 
apresentado o Passaporte;

• 1 (uma) Cópia do Cadastro de Pessoa Física, quando 
pertinente;

• 1 (uma) Cópia frente e verso do diploma de graduação 
devidamente registrado, com apresentação do original ou cópia 
autenticada, em caso de inscrição por terceiros ou via postal;

• 1(uma) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
• 1(uma)Cópia frente e verso do diploma do Curso de Mes-

trado devidamente registrado, com apresentação do original ou 
cópia autenticada em caso de inscrição por terceiros ou via pos-
tal, ou Certificado de Conclusão de Curso de Mestrado original;

• 1(uma) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado;
• Recibo de recolhimento da taxa de inscrição conforme 

item 2.1.2. com exceção dos candidatos que obtiveram a 
isenção da taxa;

• Formulário de Aceite Prévio de Orientador Credenciado no 
Programa disponível no site www.iee.usp.br;

• 1 (uma) Cópia do Certificado de Proficiência em língua 
inglesa (conforme descrito no item 4 – PROFICIÊNCIA deste 
edital) com apresentação do original ou cópia autenticada, em 
caso de inscrição por terceiros ou via postal;

• 3 (três) Cópias do Curriculum vitae no formato da Plata-
forma CNPq (CV Lattes);

• 3 (três) Cópias do Projeto de Pesquisa que deverá ter no 
máximo 20 (vinte) páginas impressas frente e verso, com espaço 
2, fonte Times New Roman tamanho 12, e ser apresentado 
contendo os seguintes tópicos:

a. Capa contendo o título, nome do candidato e do orien-
tador pretendido;

b. Resumo;
c. O problema de pesquisa;
d. Hipóteses científicas;
e. Referencial teórico;
f. Objetivos;
g. Justificativa da contribuição científica do estudo;
h. Métodos;
i. Cronograma,
j. Referências citadas.
• Os seguintes arquivos em PDF deverão ser enviados à 

secretaria da Pós-graduação do IEE por e-mail (posgraduacao@
iee.usp.br): Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes; 
Histórico Escolar do curso de Graduação e de Mestrado; Projeto 
de Pesquisa; e Dissertação do Mestrado.

2.1.4. Caso o candidato pretenda solicitar redução ou 
isenção da taxa de inscrição, deverá encaminhar tal solicitação 
no período de 14 a 21-05-2018, enviando os documentos com-
probatórios das condições previstas nos itens 5 e 6 deste Edital 
ao e-mail posgraduacao@iee.usp.br com o título “Redução ou 
Isenção da Taxa de Inscrição”, no mesmo período acima.

2.1.5. Na hipótese do item 2.1.4, a documentação também 
poderá ser entregue pessoalmente ou por terceiros no endereço 
indicado no item 1.4 e dentro do prazo previsto no item 2.1.4.

2.1.6. Os pedidos de isenção de que trata o item 2.1.4 serão 
analisados pela Secretaria de Pós-Graduação e os resultados 
divulgados no dia 25-05-2018. O candidato cujo pedido de 
isenção da taxa de inscrição for indeferido deverá realizar o 
depósito observando os prazos estabelecidos no item 2.1.2. O 
mesmo prazo se aplica ao recolhimento parcial da taxa pelo 
candidato que tiver o pedido de redução do valor deferido. 
Caso a compensação do depósito ou da transferência não seja 
efetuada por qualquer razão até o prazo definido no item 2.1.1, 
a inscrição não poderá ser realizada.
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