
EDITAL CANCELADO 
 

Comunicado SPG 009/2020 

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 da FFCLRP USP diante do prolongamento do isolamento social, da incerteza conjuntural 

e da divulgação de ações conjuntas e amplas do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e no 

âmbito da Universidade de São Paulo, informa o cancelamento do Edital SPG/005/2020 de Abertura 

de Inscrições para o Mestrado e Doutorado Direto, do Programa de Pós-Graduação em Química da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, referente 

ao 2º semestre de 2020, publicado no D.O.E de 03/06/2020 (Poder executivo, Seção I, pág. 70). 

 

 

Edital SPG/005 

 

Edital de Abertura de Inscrições para o Mestrado e Doutorado Direto, do Programa de Pós- 

Graduação em Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, referente ao 2º semestre de 2020. 

 

Serão abertas no período de 15 de junho a 21 de agosto de 2020 as inscrições para o processo 

seletivo de ingresso para o 2 º semestre de 2020 do Programa de Pós-Graduação em QUÍMICA, 

sendo 40 vagas para o Mestrado e 30 vagas para o Doutorado Direto, para o exame a ser realizado 

no dia 04 de setembro de 2020 (ingresso no 2º semestre de 2020). 

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). 

Devido à pandemia do Covid-19, enquanto os funcionários estiverem em Teletrabalho (Lei 

13.979/2020), o candidato interessado em fazer a inscrição deverá entrar em contato com o 

Serviço de Pós-Graduação através do e-mail (posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br) para verificar se a 

inscrição deverá ser realizada de modo presencial ou remoto. 

(i) Modo presencial: o candidato realizará a inscrição pessoalmente ou por procuração, 

comparecendo à Rua Clóvis Vieira, casa 37, Campus da USP de Ribeirão Preto, das 8:00 às 11:30 e 

das 13:30 às 16:30 horas; ou via correio, endereçada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto – Serviço de Pós-Graduação (Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900, Campus da 

USP – Ribeirão Preto – SP, CEP: 14040-901). A postagem deve ser realizada dentro do período de 

inscrição. Documentos postados após 21 de agosto de 2020 serão indeferidos.  Será considerada a 

data da postagem, como data de inscrição. 

(ii) Modo remoto: o candidato deverá enviar a documentação via internet, com todos os 

documentos em PDF (cada documento em um arquivo separado) para 

(posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br). 

As inscrições para o Exame de Proficiência em Língua  Inglesa serão feitas  por  e-  mail, no 

endereço dq-pg-quimica@listas.ffclrp.usp.br. As inscrições receberão um e-mail de confirmação, 

que será considerado como comprovante de inscrição. Caso isso não ocorra num prazo máximo de 

24 horas do envio da inscrição, os candidatos deverão reenviar e-mail, solicitando novamente a 

mailto:dq-pg-quimica@listas.ffclrp.usp.br


inscrição. O período para as inscrições no exame de Proficiência em Língua Inglesa será até 21 de 

agosto de 2020. 

Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato utilizar aparelhos eletrônicos  de 

qualquer espécie ou qualquer aparelho que possibilite a comunicação com o  ambiente  externo à 

sala de realização das provas, devendo os  equipamentos ser desligados  e entregues  aos 

organizadores, sob pena de desclassificação e eliminação do processo seletivo. 

No ato da inscrição o candidato, obrigatoriamente deverá 

entregar: 

Para o Cursode Mestrado: 

- Inscrição - Pós-Graduação, (formulário 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. 

- 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 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 Cursode Doutorado Direto: 

- Inscrição - Pós-Graduação, (formulário disponível no site: http://sites.usp.br/quimica-rp/ 

– Pós-Graduação: Formulários); 

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

- 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. 

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 consistirá em uma prova escrita de conhecimento em Química contendo 16 

questões no total. 

Serão 4 questões de Química Geral e 12 questões específicas (duas de cada área) nas 

especialidades Bioquímica, Biotecnologia, Química Analítica, Química Inorgânica, Química 

Orgânica e Físico-Química. 

O(a) candidato(a) poderá responder o número máximo de 8 questões, sendo obrigatórias todas as 

4 questões de Química Geral. 

As demais 4 questões poderão ser escolhidas livremente, a critério do(a) canditado(a). 

Esta prova terá caráter eliminatório sendo considerados aprovados no processo seletivo, os 

candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) e demonstrarem proficiência em 

língua inglesa. 

Candidatos que se submeterem ao exame de ingresso no doutorado direto e obtiverem nota 

superior a 5,0 (cinco) na prova escrita poderão submeter ao ingresso no doutorado de  acordo 

com as normas constantes no site http://sites.usp.br/quimica-rp 

A prova escrita será realizada no dia 04 de setembro de 2020, a partir das 08:00 horas, 
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