
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO. 

 

A Presidência da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto USP, considerando a deliberação da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Química, FFCLRP USP, diante da incerteza conjuntural e a divulgação de ações 

conjuntas e amplas do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e no âmbito da Universidade de 

São Paulo, retifica o Edital publicado no D.O.E. de 05/02/2020 (Poder Executivo, Seção I, pág. 113), 

que trata sobre o Processo Seletivo para ingresso no 2º semestre de 2020 do Programa de Pós-

Graduação em Química, nos cursos de Mestrado e Doutorado Direto. 

Encontram-se abertas no Serviço de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, as inscrições para o processo seletivo de ingresso 

para o 2º semestre de 2020 do Programa de Pós-Graduação em QUÍMICA, sendo 40 vagas para o 

Mestrado e 30 vagas para o Doutorado Direto. 

Poderão inscrever-se os portadores de diploma de curso superior em Química, Engenharia Química, 

Farmácia ou cursos afins para a Área de Química (Mestrado e Doutorado). 

As inscrições para o  ingresso no Programa serão feitas exclusivamente por meio digital no 

endereço posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br até o dia 22 de maio de 2020 às 16h30 min, para o 

exame a ser realizado no dia 05 de junho de 2020 (ingresso no 2º semestre de 2020). 

Para o Curso de Mestrado: 

- requerimento de inscrição (disponível no site: http://sites.usp.br/quimica-rp/ – Pós-Graduação: 

Formulários); 

- declaração de aprovação no Exame de Proficiência em Língua Inglesa realizado gratuitamente 

pelo próprio programa em datas previamente divulgadas no site http://sites.usp.br/quimica-rp/ 

ou comprovante de inscrição no Exame de Proficiência a ser oferecido para os dias pré- 

estipulados neste edital. Alternativamente serão aceitos os seguintes certificados: TOEFL 

(Test of English as a Foreign Language), - Paper based test: 477 pontos - Computer based 

test: 153 pontos - Internet based test: 53 pontos; TOEIC (Test of English for International 

Communication): 300; IELTS (International English Language Testing System): nota 4,5; 

Cambridge: nível PET Merit, WAP: B1 CEFW. Os Exames de Proficiência em Língua Inglesa 

oferecido pelo programa estão suspensos em função da Pandemia do Covid-19. 

Excepcionalmente, atendendo a circular CoPGr 36-2020, a entrega do certificado de 

proficiência em língua inglesa fica adiada até o próximo exame presencial oferecido pelo 

programa. Este deverá ser marcado oportunamente quando finalizar as restrições de 

confinamento na Universidade de São Paulo. 

- cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 

- cópia  da  Cédula  de  Identidade  –  RG  (não  é  aceita  a  carteira  de  habilitação 

para  fins acadêmicos); 

- cópia do CPF (se este não consta do RG) 

- cópia do Título de Eleitor; 

- cópia do Certificado de Reservista; 

- cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros; 

  carta de manifestação de interesse do futuro orientador, que deverá ser docente devidamente 

credenciado neste Programa. 

- cópia frente e verso do diploma de curso superior ou certificado de conclusão com colação de 

grau ou declaração da Instituição de Ensino de que o candidato cursa o último semestre; 

- cópia do histórico escolar do curso superior; 

- "curriculum vitae" – modelo obrigatório (disponível no site: http://sites.usp.br/quimica-rp/ 

Formulários); 

- Para alunos que fizeram graduação fora da USP ou em outras Faculdades da USP, apresentar 

duas sugestões de nomes de docentes de outras Instituições, com telefone e e-mail. Para alunos 

que fizeram graduação na FFCLRP/USP esta exigência não é necessária. 

Para o Curso de Doutorado Direto: 

- requerimento de inscrição (disponível no site: http://sites.usp.br/quimica-rp/ Formulários); 
- termo de compromisso do futuro orientador (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós- 
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Graduação: Formulários); 

- declaração de aprovação no Exame de Proficiência em Língua Inglesa realizado gratuitamente 

pelo próprio programa em datas previamente divulgadas no site http://sites.usp.br/quimica-rp/ 

ou comprovante de inscrição no Exame de Proficiência para os dias pré-estipulados neste 

edital. Alternativamente serão aceitos os seguintes certificados: TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language), - Paper based test: 510 pontos - Computer based test: 180 pontos - 

Internet based test: 64 pontos; TOEIC (Test of English for International Communication): 

150; IELTS (International English Language Testing System): nota 5,5; Cambridge: FCE C, 

WAP: B2 CEFW. Exames de Proficiência em Língua Inglesa oferecido pelo programa estão 

suspensos em função da Pandemia do Covid-19. Excepcionalmente, atendendo a circular 

CoPGr 36-2020, a entrega do certificado de proficiência em língua inglesa fica adiada até o 

próximo exame presencial oferecido pelo programa. Este deverá ser marcado oportunamente 

quando finalizar as restrições de confinamento na Universidade de São Paulo. 

- cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 

- cópia  da  Cédula  de  Identidade  –  RG  (não  é  aceita  a  carteira  de  habilitação  para  fins 

acadêmicos); 

- cópia do CPF (se este não consta do RG) 

- cópia do Título de Eleitor; 

- cópia do Certificado de Reservista; 

- cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros; 

- cópia frente e verso do diploma de curso superior; 

- cópia do histórico escolar do curso superior; 

- "curriculum vitae" – modelo obrigatório (disponível no site: http://sites.usp.br/quimica-rp/ 

Formulários); 

- Para alunos que fizeram a pós-graduação fora da USP ou em outras Faculdades da USP, 

apresentar duas sugestões de nomes de docentes de outras Instituições, com telefone e e-mail. 

Para alunos que fizeram pós-graduação na FFCLRP/USP esta exigência não é necessária. 

- uma via do Projeto de Pesquisa. 

- carta de manifestação de interesse do futuro orientador, que deverá ser docente devidamente 

credenciado neste Programa. 

Os candidatos que se inscreverem com documentação incompleta, ou não atenderem as 

exigências de inscrição da Área, terão suas inscrições indeferidas pela coordenação do programa.  

O processo seletivo no segundo semestre de 2020 no programa, excepcionalmente, consistirá 

da análise do currículo do candidato, seguido de uma entrevista remota com a banca examinadora. 

Os mesmos serão considerados aprovados ou reprovados pela banca examinadora. Neste processo 

seletivo de ingresso no Programa de Química, excepcionalmente, não será considerada classificação 

para fins de indicação de bolsa do programa. Havendo cotas disponíveis, a prova de classificação 

para bolsa de Mestrado e Doutorado Direto será realizada oportunamente em data, horário e local a 

ser divulgado amplamente pelo programa. A prova do exame de proficiência em língua inglesa será 

oferecida no mesmo dia da prova de classificação de bolsa. 

Os candidatos terão 10 dias, a partir da data de divulgação dos resultados, para solicitar à CCP, 

por escrito, revisão da decisão da avaliação proferida 

  A análise do currículo e entrevistas para ingresso no programa será realizada no dia 05 de 

junho de 2020, a partir das 08:00 horas, através do Google Meet e por ordem alfabética dos inscritos. 

Todos os candidatos receberão um convite via Google Meet, para participar da entrevista, com os 

respectivos horários. A entrevista terá duração de até 30 minutos. 

Adicionalmente, os candidatos que se submeterem ao exame de ingresso no doutorado direto 

terão seus projetos de pesquisa e currículo vitae avaliados por outra banca composta de 3 docentes 

do Programa, que analisarão a originalidade, coerência e viabilidade do projeto para uma tese de 

doutorado dentro do Programa. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,0, 

numa escala de 0 a 10. 

Os portadores do título de mestre com validade nacional poderão inscrever-se no Programa de 

doutorado em qualquer época, conforme norma disponível no http://sites.usp.br/quimica-rp/. 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química encaminhará ao Serviço de Pós-

Graduação da FFCLRP/USP a relação dos candidatos aprovados no processo seletivo. 
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A documentação entregue no ato da inscrição permanecerá no Serviço de Pós-Graduação da 

Unidade por 60 (sessenta) dias, a contar da data do resultado final. Findo o prazo acima, e não 

havendo manifestação por parte dos inscritos e não aprovados para retirada, a documentação será 

descartada para reciclagem. 

Maiores informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-Graduação da Faculdade, onde, se 

aprovado, o candidato deverá efetuar sua matrícula, em período a ser estabelecido em calendário 

aprovado pela Comissão de Pós-Graduação, apresentando os seguintes formulários (disponíveis no 

site http://sites.usp.br/quimica-rp/ – Formulários): 

a) Matricula – Ingressantes Mestrado/Doutorado 

b) Uma foto 3 X 4; 

c) Os candidatos que, no ato da inscrição não haviam concluído a graduação, deverão apresentar 

cópia da declaração de conclusão do curso superior contendo a data em que colou grau. 


