
Devido ao Coronavírus o Serviço de Pós-Graduação desta FFCLRP 
ficará fechado por tempo indeterminado, portanto a documentação 
exigida para a inscrição no processo seletivo abaixo, deverá ser 
encaminhada no formato de PDF para o e-mail 
posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br. 
 
Assim que o atendimento for normalizado entraremos em contato, se 
houver a necessidade da apresentação dos documentos impressos. 
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO. 

 
COMUNICADO 

 

   Estarão 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 no Programa de Pós-Graduação em QUÍMICA, nível Doutorado, oferecidas 40 vagas 

para o período de agosto de 2019 a Julho de 2020. 

   Poderão inscrever-se os portadores do Título de Mestre, de curso superior em 

Química, Engenharia Química, Farmácia ou cursos afins. 

   As inscrições serão recebidas até a penúltima segunda-feira de cada mês das 08h00 às 

11h30 e das 13h30 às 16h30. 

   As inscrições serão feitas pessoalmente pelo candidato, por procuração, ou via correio, 

para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Serviço de Pós-Graduação 

(Endereço: Rua Clóvis Vieira, casa 37 – Campus da USP - Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040-901). 

No ato da inscrição o candidato, obrigatoriamente deverá entregar: 

- requerimento de inscrição (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: 

Formulários); 

- termo de compromisso do futuro orientador (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós-

Graduação: Formulários); 

- declaração de Exame de Proficiência em Língua Inglesa realizado gratuitamente pelo próprio 

programa em datas previamente divulgadas no site www.ffclrp.usp.br. Alternativamente 

serão aceitos os seguintes certificados: TOEFL, pontuação: - Paper based test: 500 pontos - 
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Computer based test: 190 pontos - Internet based test: 64 pontos; IELTS: nota 5,5; 

Cambridge: nível FCE C; Michigan: nível ECPE. WAP – nível B2. 

- 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; 

- 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; 

- cópia frente e verso do diploma de Mestre ou Certificado de Conclusão acompanhado da 

declaração da Portaria de Reconhecimento do curso; 

- cópia do histórico escolar do mestrado; 

- "curriculum vitae" – modelo obrigatório (disponível no site: www.ffclrp.usp.br – Pós-

Graduação: Formulários); 

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

- uma via do Projeto de Pesquisa. 

- um exemplar da dissertação. 

 

Sobre o Exame de Seleção: 

 

O exame será realizado sempre na última segunda-feira de cada mês, nas dependências do 

Departamento de Química, com exceção do mês de Dezembro. 

As inscrições são recebidas no Serviço de Pós-Graduação (Rua Clóvis Vieira, casa 37) em horário 

comercial, até a penúltima segunda-feira de cada mês. 

O exame consiste na avaliação do projeto de pesquisa de DO, onde será atribuída nota de 0 a 

10. Esta avaliação é realizada por uma 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.  

Maiores informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-Graduação da Faculdade.  

 

Formulários para a matrícula: (disponíveis no site sites.usp.br/quimica-rp/formularios-2) 

http://www.ffclrp.usp.br/


a) Matrícula – Ingressantes Doutorado 

b) Uma foto 3 X 4; 

 


