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ALTERAÇÕES AO EDITAL EACH/CPG 068/2019 

 

Considerando a atual impossibilidade de realização de atividades acadêmicas presenciais, em 

decorrência das recomendações de isolamento em resposta à pandemia de COVID-19, ficam 

definidas as seguintes alterações no Edital EACH/CPG 068/2019 para o Processo Seletivo do 

segundo semestre de 2020 no Programa de Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos 

da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP). 

 

2.  Processo Seletivo 

O item 2.3 passa a ter a seguinte redação: 

2.3 A segunda fase consiste na prova oral de arguição sobre o plano de pesquisa e experiência 

acadêmica e profissional do candidato, com peso 2 (dois) e peso 1 (um), respectivamente. Os 

candidatos farão a prova de arguição remotamente, através do Google Meet. O candidato deverá 

possuir acesso à internet, um computador com webcam, microfone e alto-falantes/fones de ouvido 

funcionando perfeitamente. O resultado da primeira fase, bem como data/horário da arguição e link 

de acesso ao Google Meet, será divulgado na página oficial do programa. Candidatos que não 

comparecerem à prova de arguição serão desclassificados. 

 

3. Proficiência em Língua Estrangeira 

Adicionalmente aos itens 3.1, 3.2 e 3.3, fica acrescido o item 3.4, com a seguinte redação: 

3.4 Adicionalmente aos certificados de proficiência em inglês descritos no item 3.1, será também 

aceito o certificado de proficiência EF SET (https://www.efset.org), nas seguintes condições: 

a) A realização do exame será realizada à distância (online), através do Google Meet, sob a 

supervisão remota de um membro da Comissão de Admissão.  

b) O candidato deverá possuir acesso à internet, um computador com webcam, microfone e 

alto-falantes/fones de ouvido funcionando perfeitamente. (Embora não obrigatório, é 

recomendável que o candidato utilize fones de ouvido, para melhor aproveitamento na 

“Listening Section” do referido exame.) 

c) O interessado em realizar este exame deverá enviar, até o dia 26/06/2020, um e-mail para 

pgscx-each@usp.br e marcelolauretto@usp.br, para agendamento da realização online do 

referido exame. No campo “Assunto”, informar: 

“Edital Ingresso PPG-SCX – Agendamento de exame EF SET”   

d) O candidato será informado por e-mail, em até dois dias úteis de seu pedido de 

agendamento, da data e horário da realização do exame online. Neste e-mail, será também 

fornecido o link de acesso à chamada online.  



e) Na data e local informados, o candidato deverá iniciar a chamada remota através do link de 

acesso fornecido. Uma vez estabelecida a conexão, o candidato inicialmente apresentará seu 

documento de identificação com foto, através da Webcam. Em seguida fará o cadastro e 

login no site https://www.efset.org. Uma vez autenticado no referido site, habilitará o 

compartilhamento de tela e iniciará a execução do exame. Após o término do exame, 

exibirá na tela o certificado gerado pelo sistema. Todas essas etapas serão gravadas, para 

efeito de registro do processo. A duração total estimada neste processo será de 55 a 70 

minutos. (Recomenda-se que o candidato tenha à mão papel e caneta/lápis para anotações 

que poderão ser eventualmente úteis em algumas etapas do exame.) 

f) O certificado de proficiência deverá ser posteriormente enviado juntamente com os demais 

documentos da inscrição.  

g) A pontuação mínima no exame deverá ser de 50 pontos na média geral e 60 pontos na 

“Reading Section”.  

 

Os demais dispositivos do Edital permanecem inalterados. 

 

 

 

 


