
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EDITAL EACH/CPG 38/2017  

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO  

Abertura de inscrições para ingresso no curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Modelagem de Sistemas Complexos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da 

Universidade de São Paulo (USP) para o segundo semestre de 2017. 

 

1.      Inscrições 

 

1.1. Estarão abertas de 09 de junho a 07 de julho de 2017 as inscrições para ingresso no 

curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas 

Complexos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 

para início no segundo semestre de 2017. 

 

1.2. As inscrições devem ser encaminhadas ao Serviço de Pós-Graduação da Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, localizado na Rua 

Arlindo Bettio, 1000, CEP 03828-000, Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, em 

envelope fechado contendo todos os documentos especificados no item 1.3 deste 

edital. No envelope deverá constar a informação “Processo Seletivo 2017/2 – Mestrado 

em Modelagem de Sistemas Complexos”. 

 

a. Inscrições realizadas pelos Correios devem ser postadas via SEDEX com aviso de 

recebimento até o último dia de inscrição. Somente serão consideradas inscrições 

recebidas pelo Serviço de Pós-Graduação da EACH até três dias úteis após o 

encerramento das inscrições. 

 

b. Alternativamente, os documentos podem ser entregues pessoalmente – em envelope 

fechado - pelo candidato ou seu procurador legalmente constituído na secretaria do 

Serviço de Pós-Graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 

de São Paulo até as 17h00 do último dia de inscrição. Neste caso o candidato receberá 

um protocolo de entrega da documentação, que deverá manter consigo para verificações 

posteriores. 

 

1.3. No ato de inscrição deverão ser enviados os seguintes documentos em cópias 

simples: 

 

a. Ficha de inscrição disponível na página do programa devidamente preenchida e 

assinada        (http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-em-modelagem-de-

sistemas-complexos/); 

 

b.      Diploma da graduação ou certificado de colação de grau; 

 

c.      Histórico escolar recente de curso superior; 

 

d.      Versão impressa do Currículo Lattes atualizado (lattes.cnpq.br); 

 

e.      Certidão de nascimento ou de casamento; 

 

f. Cédula de identidade (RG) para candidatos brasileiros ou RNE para candidatos 

estrangeiros residentes no Brasil ou passaporte para candidatos estrangeiros; 



g.      CIC/CPF; 

 

h.      Prova de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino; 

 

i. Título de eleitor válido acompanhado de certidão de quitação eleitoral válida obtida a 

partir da página do TSE (www.tse.gov.br); 

 

j.       Uma foto 3x4 recente; 

 

k. Comprovante de proficiência em língua inglesa, exceto para candidatos oriundos de 

países de língua inglesa, conforme itens 3.1 e 3.2 deste edital; 

 

l. Comprovante de proficiência em língua portuguesa para candidatos estrangeiros que 

possuem outra língua materna, conforme item 3.3 deste edital. 

 

1.4. Candidatos estrangeiros estão dispensados da apresentação dos itens 1.3 (d), (e), (g), (h) 

e (i) e devem apresentar currículo de elaboração própria conforme modelo disponível na 

página do programa (http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-em-modelagem-de-

sistemas-complexos/). 

 

1.5. Os comprovantes de proficiência em língua estrangeira, itens 1.3 (k) e (l), poderão ser 

entregues ao Serviço de Pós-Graduação da EACH/USP após a realização da inscrição 

e da prova específica, em data especificada no item 3.1 deste edital. 

 

2.  Processo Seletivo 

2.1. O processo seletivo consistirá de prova específica e apresentação de comprovante de 

proficiência em língua estrangeira conforme itens 1.3 (k) e (l) e 1.5 deste edital. 

 

2.2. A prova específica será realizada no dia 15 de julho de 2017 das 9h00 às 13h00 na 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo em São Paulo, 

SP, em local (sala) a ser divulgado posteriormente aos candidatos por email e na página 

do programa (http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-em-modelagem-de-

sistemas-complexos/). 

 

2.3.   A prova específica consistirá de avaliação escrita em duas partes: 

 

a. Parte A: conhecimentos de lógica, matemática elementar, probabilidade, estatística, 

cálculo e metodologia da pesquisa científica em nível de graduação, valendo 10,0 (dez) 

pontos; 

 

b. Parte B: avaliação crítica de artigo científico escolhido pelo candidato dentre aqueles 

listados no item 5.1 deste edital e competência em comunicação escrita na língua 

portuguesa, valendo 10,0 (dez) pontos. 

 

2.4. A nota final do candidato na prova específica corresponde à média de suas notas nas 

partes A e B. A média mínima para aprovação na prova específica é 7,0 (sete). 

Candidatos que obtiverem nota inferior a 4,0 (quatro) na parte A da prova específica não 

terão sua parte B corrigida e estão automaticamente reprovados. 

 

http://www.tse.gov.br/
http://www.each.usp.br/site/pos-programas.php?item=scx
http://www.each.usp.br/site/pos-programas.php?item=scx


2.5. Durante a prova o candidato poderá consultar apenas sua cópia do artigo escolhido 

dentre aqueles listados no item 5.1 deste edital, que não deve possuir anotações ou 

marcações de qualquer natureza sob pena de eliminação do processo seletivo. 

 

2.6. Poderão solicitar dispensa da prova específica candidatos que apresentarem qualquer dos 

seguintes comprovantes obtidos há no máximo 2 (dois) anos da data de inscrição no 

processo seletivo, exceto para o item (e), que possui validade indeterminada: 

 

a.      Exame da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), 

com resultado final entre 1
a 

e 100
a 

colocação; 

 

b.      Exame nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

(ANPAD), com resultado final superior a 300 pontos; 

 

c. Exame nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP), com 

resultado final superior à nota média dos demais candidatos no mesmo exame, conforme 

informada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC); 

 

d.      Aprovação em pelo menos 2 (duas) disciplinas do Programa de Pós-Graduação em 

 

Modelagem de Sistemas Complexos, com conceitos finais A e A ou A e B.  Este critério 

não se aplica aos ex-alunos regulares do programa. 

 

2.7. Os candidatos que apresentarem comprovantes 2.6 (a), (b), (c) e (d) serão classificados 

na primeira etapa do processo seletivo a partir da normalização de seus resultados 

segundo sua localização percentil na classificação do respectivo exame. 

 

2.8.   Os candidatos que desejem apresentar aproveitamento em disciplinas, conforme item 2.6 (e) 

deste edital deverão: 

 

a. Manifestar essa intenção no ato de inscrição em folha manuscrita de próprio punho e 

assinada, que deverá ser anexada aos demais documentos que constituem sua inscrição, 

listando as disciplinas (código “SCX” e nome por extenso) que pretende apresentar para 

aproveitamento e os conceitos obtidos; 

 

b. Os candidatos que fizerem jus ao aproveitamento em disciplinas serão classificados na 

primeira etapa do processo seletivo com nota 9,0 (nove) caso tenham obtido dois 

conceitos A e 8,0 (oito) caso tenham obtido um conceito A e outro conceito B nas 

disciplinas cursadas. 

 

2.9. O resultado da prova específica e da primeira fase será divulgado a partir do dia 20 de 

julho de 2017. 

 

 

3.      Proficiência em Língua Estrangeira 

 

3.1. Candidatos aprovados na prova específica devem apresentar certificado de proficiência 

em língua estrangeira ao Serviço de Pós-Graduação da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, da Universidade de São Paulo, no ato da matrícula, impreterivelmente. 

 



3.2. Serão aceitos os seguintes certificados de proficiência em inglês, com as respectivas 

pontuações mínimas: 

 

a. União Cultural Brasil-Estados Unidos (2 “skills”): aproveitamento maior ou igual a 60%; 

 

b. Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas: aprovado; 

 

c.      First Certificate in English (FCE), Cultura Inglesa: C; 

 

d. Test of English as a Foreign Language (TOEFL): 190 pontos para Computer-based 

Test (CBT), 500 pontos para Paper-based Test (PBT) ou 68 pontos para Internet- 

based Test (iBT); 

 

e.      International English Language Testing System (IELTS): 5,5 pontos;  

 

f.       Graduate Management Admission Test (GMAT – EUA): aprovado;  

 

g.      Graduate Record Examinations (GRE): aprovado. 

 

3.3. Candidatos estrangeiros oriundos de países que não sejam de língua portuguesa devem 

apresentar também o “Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros CELPE-Bras” do Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, com nota na prova de proficiência maior ou igual a 6,0 (seis). 

 

3.4. O agendamento de exames de certificação e a emissão de certificados de proficiência em 

língua estrangeira são de responsabilidade exclusiva do candidato, com exceção do 

certificado expedido pelo Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, que disponibilizará datas específicas aos candidatos do programa, a serem 

informadas pela Secretaria de Pós-Graduação da EACH e na página official do programa  

(http://www5.each.usp.br/mestrado-academico-em-modelagem-de-sistemas-complexos/). 

 

 

4.      Classificação Final e Vagas 

 

4.1.   O programa oferece 20 (vinte) vagas de mestrado para início no segundo semestre de 2017, 

a serem preenchidas pelos candidatos classificados no processo seletivo segundo sua nota 

final. 

 

4.2. Empates na classificação dos candidatos serão dirimidos com base nas notas 

apresentadas nos exames de proficiência em língua estrangeira, conforme itens 3.2 e 

3.3 deste edital, normalizadas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 

4.3. O programa possui um número limitado de bolsas de estudos de agências federais de 

apoio (CAPES, CNPq) que podem, mediante disponibilidade, ser concedidas aos alunos 

que satisfaçam as condições daquelas agências. 

 

a. O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos não 

implica, automaticamente, concessão de bolsa de estudo aos alunos.  

 

b. A distribuição das bolsas eventualmente disponíveis segue a classificação dos 

candidatos no processo seletivo. 

 

http://www.each.usp.br/site/pos-programas.php?item=scx


4.4. O resultado deste processo seletivo terá validade de 270 dias corridos a partir da 

divulgação da classificação final dos candidatos na prova específica. 

 

5.      Programa da Prova Específica 

 

5.1. Parte A: exame de múltipla escolha acerca de conhecimentos de lógica, matemática 

elementar, probabilidade, estatística, cálculo e metodologia da pesquisa científica em 

nível de graduação, valendo 10,0 (dez) pontos: 

 

a. Lógica: sentido lógico-matemático convencional dos conectivos; argumentos, 

metáforas e falácias; proposições e declarações compostas; operações lógicas 

elementares; tabelas-verdade; tautologias e contradições; equivalência lógica; 

argumentos válidos; sistemas dedutivos; 

 

b. Matemática elementar: conjuntos e funções; operações com conjuntos; exponenciais e 

logaritmos; técnicas básicas de contagem: permutações e combinações com e sem 

repetições; propriedades dos números inteiros: mínimo múltiplo comum (MMC), 

máximo divisor comum (MDC), princípio da indução finita; progressões aritméticas e 

geométricas; sistemas lineares simples; 

 

c. Probabilidade: eventos e espaço amostral; axiomas da teoria das probabilidades e 

aplicações simples; probabilidade condicional; eventos independentes; variáveis 

aleatórias; distribuições de probabilidade discretas: Bernoulli, binomial e Poisson; 

distribuição de probabilidade contínua: normal (gaussiana); 

 

d. Estatística: representação gráfica de variáveis; gráficos de barras e histogramas; 

medidas de posição: média, mediana, moda e quantis; medidas de dispersão: 

variância e desvio padrão; 

 

e. Cálculo: limites e continuidade de funções; teorema do valor médio; derivação de 

funções elementares; regra da cadeia; máximos e mínimos de funções e aplicações; 

integração de funções elementares; 

 

f. Metodologia da pesquisa científica: o que é ciência; ciência versus pseudociência; 

método científico: dedução e indução; explicação em ciência; comunicação científica: 

formas e características; componentes do texto científico; uso da literatura e demais 

fontes de informação; normas técnicas; redação de projetos e de relatórios de pesquisa; 

código de ética e boas práticas científicas. 

 

5.2. Parte B: avaliação crítica e de competência em comunicação escrita na língua portuguesa 

a partir de questões dissertativas acerca as principais questões, relevância, alcance e 

limitações das hipóteses de trabalho, métodos, técnicas e conclusões apresentados em um 

dos artigos listados a seguir, de livre escolha do candidato: 

 

a. BETTENCOURT, L. M. A., LOBO, J., HELBING, D., KÜHNERT, C., WEST G. B. 

(2007). Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. Proceedings of the 

National Academy of Sciences USA, v. 104, n. 17, pp. 7301-7306. 

 

b. CHEN, X., LUPI, F., AN, L., SHEELY, R., VIÑA, A., LIU, J. (2012). Agent-based 

modeling of the effects of social norms on enrollment in payments for ecosystem 

services. Ecological Modelling, v. 229, pp. 16-24. 

 



c. COUTINHO R. M., KRAENKEL, R. A., PRADO, P. I. (2015). Catastrophic regime shift 

in water reservoirs and São Paulo water supply crisis. PLoS ONE, v. 10, n. 9, art. 

e0138278. 

 

d.      KERR, B., RILEY, M. A., FELDMAN, M. W., BOHANNAN, B. J. M. (2002). Local 

dispersal promotes biodiversity in a real-life game of rock-paper-scissors. Nature, v. 418, 

n. 6894, pp. 171-174. 

 

e.     SCHEFFER, M., et al. (2012). Anticipating critical transitions. Science, v. 338, n. 6105, pp. 

344-348. 

 

f. WESTERHOFF, F. (2010). An agent-based macroeconomic model with interacting 

firms, socio-economic opinion formation and optimistic/pessimistic sales expectations. 

New Journal of Physics, v. 12, n. 7, art. 075035. 

 

5.3. O candidato que não puder obter os artigos por conta própria pode solicitá-los à 

secretaria do Programa de Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos 

através do email pgscx-each@usp.br no máximo até 20 de novembro de 2015. 

 

6.      Leituras Complementares 

 

6.1. Os seguintes textos de leitura não obrigatória visam orientar o candidato em sua 

preparação para a parte A da prova específica do processo seletivo: 

 

a.   FAPESP (2014). Código de Boas Práticas Científicas. São Paulo: FAPESP. 

Disponível em: http://www.fapesp.br/boaspraticas/. 

 

b.      KÖCHE, J. C. (2010). Fundamentos de Metodologia Científica. 27a. edição. Rio de 

Janeiro: Vozes. 

 

c.      MAGALHÃES, M. N., LIMA, A. C. P. (2013). Noções de Probabilidade e Estatística. 7a. 

edição. São Paulo: EDUSP. 

 

d. SEVERINO, A. J. (2000). Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez. 

e. STEWART, J. (2009). Cálculo. Volume 1, 5a. edição. São Paulo: Pioneira-Thomson. f.       

VOLPATO, G. L. (2013). Ciência: Da Filosofia à Publicação. 6a. ed. São Paulo: 

Cultura Acadêmica. 

 

7.      Informações Complementares 

 

7.1. Com exceção dos exames de proficiência em língua estrangeira e dos exames 

nacionais mencionados nos itens 3.2 e 3.3 deste edital, o processo de aplicação e 

avaliação das provas e a divulgação dos resultados são de responsabilidade da 

Comissão de Seleção indicada pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós- 

Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos da EACH/USP. 

 

7.2. A matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo deverá ser realizada junto ao 

Serviço de Pós-Graduação da EACH/USP mediante apresentação dos originais de todos 

os documentos enviados na inscrição, inclusive do diploma ou certificado de colação de 

grau, até a data de efetivação da matrícula, a ser divulgada posteriormente no site do 

Programa. 

mailto:pgscx-each@usp.br
http://www.fapesp.br/boaspraticas/


 

7.3. Candidatos em fase de conclusão do curso de graduação poderão inscrever-se para o 

processo seletivo, ficando sua matrícula condicionada à apresentação dos comprovantes 

de conclusão de curso e de colação de grau até a data fixada para a matrícula. 

 

7.4. A documentação dos candidatos reprovados poderá ser retirada no Serviço de Pós- 

Graduação da EACH/USP até 30 dias após a divulgação dos resultados. Após esse 

período a documentação será destruída. 

 

7.5. Casos omissos serão encaminhados para atenção da Comissão Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos da EACH/USP. 


