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Comunicado  

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 

Entomologia, 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, acrescenta novas 

orientações ao edital publicado no D.O.E. de 08/02/2020 (Poder executivo, Seção I, págs. 99 e 100): 

 

Aos candidatos que se inscreveram para o Processo seletivo de ingresso de 04 vagas para o 

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Entomologia FFCLRP USP (de portadores de diploma de 

curso superior de formação profissional centrada nas áreas ligadas à Biologia e portadores do Título de 

Mestre em Ciências Biológicas e áreas afins), cujas inscrições foram recebidas até o dia 13 de março de 

2020 e deferidas pela Comissão Coordenadora do Programa, informamos que o Exame de Seleção será 

realizado por meio de: a) Análise e Arguição do Projeto de Pesquisa. Na análise, serão avaliadas a 

qualificação do projeto, sua viabilidade e a possibilidade de execução dentro do prazo previsto no 

Regulamento do Programa de Pós- Graduação em Entomologia para o Doutorado (entre o mínimo de 24 e o 

máximo de 48 meses). Para essa avaliação, os candidatos contarão com tempo máximo de 15 (quinze) 

minutos de apresentação do projeto de pesquisa, podendo utilizar recursos audiovisuais de sua escolha. 

Após a apresentação, a Comissão Examinadora entrevistará o candidato sobre o projeto apresentado. A 

nota de aprovação deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete); b) Análise Curricular, sendo considerados: 

publicação de artigos científicos relacionados ao Mestrado ou iniciação científica e demais trabalhos 

publicados em periódicos científicos; bolsa de Mestrado recebida; orientação de monografia ou iniciação 

científica; participação em bancas de trabalhos de conclusão de curso; apresentação de palestras e/ou 

participação em mesas-redondas (abrangência regional, pelo menos); cursos ministrados em eventos 

científicos (mínimo de 4 horas de duração); participações em reuniões científicas com trabalhos 

apresentados; participações como aluno regular em cursos de extensão e/ou aperfeiçoamento (duração 

mínima de 1 semana). A nota de aprovação deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete). Serão considerados 

aprovados os candidatos que atingirem média igual ou superior a 7,0 (sete). Os candidatos aprovados serão 

classificados em ordem crescente de acordo com a média aritmética das notas da Análise do Projeto de 

Pesquisa e do Curriculum Vitae.  

O Exame de Seleção será realizado nos dias: 22 e 24 de abril de 2020 - Arguição, a partir das 

8:00 horas, de maneira remota podendo ser utilizado as ferramentas Skype, Google Hangouts, ou outros da 



mesma natureza. Por se tratar de um exame realizado totalmente de maneira remota, será de 

responsabilidade de cada candidata(o) ter um local com boa conexão à internet e conhecimento de 

utilização das ferramentas acima mencionadas. Na impossibilidade da realização da arguição, o candidato 

será desclassificado, não podendo ser agendada outra data. 

A documentação entregue no ato da inscrição permanecerá no Serviço de Pós-Graduação da 

Unidade por 60 (sessenta) dias, a contar do resultado final. Findado o prazo acima, e não havendo 

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

Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail (renataa@ffclrp.usp.br) e se aprovado, o 

candidato que obtiver aceitação do orientador devidamente credenciado na Área para o nível em que se 

inscreveu, deverá efetuar sua matrícula, no período de 04 a 06 de maio de 2020, encaminhando os 

seguintes formulários (disponíveis no site www.ffclrp.usp.br - Pós-Graduação – Formulários ou em 

http://sites.usp.br/entomologia/formularios-2), preenchidos e escanceados para o e-mail 

posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br: 

a) Matrícula – Ingressantes Doutorado; 

b) Uma foto 3 x 4; 

d) Candidatos ao curso de doutorado que, no ato da inscrição não haviam defendido a dissertação de 

mestrado, deverão apresentar cópia do certificado de defesa contendo a data da homologação. 
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