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para Engenharia, 10a ed, Pearson, 2005. / 2. Hibbeler, R.C., 
Dinâmica: Mecânica para Engenharia, 10a ed, Pearson, 2005.

* Mecânica dos Sólidos: Membros carregados axialmente, 
torção de barras, forças de cisalhamento e momentos fletores, 
tensões em vigas, análise de tensão e deformação. Referência: 
1. Hibbeler, R.C., Resistência dos Materiais, 5a ed, Pearson, 2004.

* Mecânica dos Fluidos: Conceitos fundamentais, estática 
dos fluidos, equações básicas na forma integral, introdução à 
análise diferencial, dinâmica do escoamento incompressível não 
viscoso. Referência: 1. Fox, R.W. e McDonald, A.T., Introdução à 
Mecânica dos Fluidos, 6a ed, LTC, 2006.

* Termodinâmica: Trabalho e calor; Primeira e Segunda 
Leis da Termodinâmica para sistemas e volumes de controle, 
Entropia, Ciclos Termodinâmicos, Psicrometria. Referência: 1. 
Moran, M.J., Shapiro, H.N., Princípios de Termodinâmica Para 
Engenharia, 7ª ed., LTC, 2013.

3.3. Candidatos não residentes no Brasil ou que não pos-
sam se deslocar até São Carlos para a realização do exame de 
ingresso poderão apresentar, até o dia 27 de novembro de 2022, 
exame GRE (Graduate Record Examinations), desde que realiza-
dos nos últimos três anos contados retroativamente à data de 
27 de novembro de 2022, em substituição ao exame de ingresso. 
O comprovante do GRE deverá ser enviado para ps_posgrem@
eesc.usp.br até 23:59 hs (Horário de Brasília) do dia 27 de 
novembro de 2022. Para maiores informações sobre o GRE, 
inclusive datas de exame consulte: http://www.ets.org/gre. Serão 
aceitos exames GRE com nota mínima de 155 (Quantitativo).

Alternativamente, candidatos enquadrados nas condições 
acima mencionadas e que comprovarem a impossibilidade de 
realizar o GRE por questões financeiras, poderão entrar em 
contato pelo e-mail ps_posgrem@eesc.usp.br para se informar 
sobre a possibilidade de realizar o exame em outro local. O 
PPGEM se reserva o direito de decidir em quantas e quais 
localidades os exames de ingresso poderão ser realizados. Neste 
caso, serão divulgados no portal internet do Programa até dia 20 
de novembro de 2022, local, horário e pessoa responsável pela 
aplicação do exame nos demais locais, se existirem.

3.4. O processo de seleção será operacionalizado pela CCP/
PPGEM e a admissão é feita com base nos seguintes critérios:

3.4.1. Curso de Mestrado
Média Mestrado (MM) = 0,10 x M1 + 0,10 x M2 + 0,10 x 

M3 + 0,70 x M4
Sendo que:
M1: Histórico da Graduação (10%)
Caso ND\>=NA
M1 = 5 x ( ND – NA ) / ( NM -NA ) + 5
Caso ND\<NA
M1 = 5 + 5 x ( ND – NA ) / NA
ND = Média ponderada das disciplinas cursadas na gradua-

ção, incluindo reprovações (comprovada por meio de documento 
oficial emitido pela IES);

NA = Nota mínima para aprovação estabelecida pela(s) 
universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram cursadas 
(comprovada por meio de documento oficial emitido pela IES);

NM = Nota máxima que poder ser alcançada estabelecida 
pela(s) universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram 
cursadas (comprovada por meio de documento oficial emitido 
pela IES);

M2: Iniciação Científica (10%)
M2 = 10 x (Número de semestres de IC saturado em 4) / 4
Número de semestres comprovado por meio de documento 

oficial emitido pela IES ou por Agência de Fomento;
M3: Publicações (10%)
M3 = 10 x (1 x AP + 0,5 x AC + 0,25 x ACG) / 2
AP = Número de artigos publicados (ou aceitos para publi-

cação) em periódicos indexados no ISI Web of Knowledge ou 
SCOPUS ou Patentes concedidas ou licenciadas;

AC = Número de artigos publicados em anais de congressos 
(p.ex. COBEM, DINAME, ENCIT, COBEF, CILAMCE ou superiores) 
ou em periódicos não-indexados no ISI Web of Knowledge ou 
SCOPUS ou capítulo de livros ou Patentes depositadas;

ACG = Número de artigos ou resumos publicados em anais 
de congressos voltados à graduação (p.ex. SIICUSP, CREEM e 
similares);

Serão consideradas apenas as duas publicações mais 
importantes do candidato (na seguinte ordem de prioridade: AP 
\> AC \> ACG). As publicações em que o candidato conste entre 
os dois primeiros autores serão priorizadas e contabilizadas 
integralmente (1,0 ponto). As publicações em que o candidato 
não conste entre os dois primeiros autores serão contabilizadas 
parcialmente (0,5 ponto).

M4: Exame de ingresso (70%)
M4 = Nota obtida no exame de ingresso (ver item 3.2) para 

candidatos que o tenham realizado, sendo que cada questão 
correta corresponde a 2 pontos.

ou
M4 = [(GRE Quantitative Score) – 130]/4 (ver item 3.3)
3.4.2. Curso de Doutorado
Média Doutorado (MD) = 0,10 x D1 +0,10 x D2 + 0,10 x D3 

+ 0,30 x D4 + 0,40 x D5
Sendo que:
D1: Histórico da Graduação (10%)
Caso ND\>=NA
D1 = 5 x ( ND – NA ) / ( NM -NA ) + 5
Caso ND\<NA
D1 = 5 + 5 x ( ND – NA ) / NA
ND = Média ponderada das disciplinas cursadas na gradua-

ção, incluindo reprovações (comprovada por meio de documento 
oficial emitido pela IES);

NA = Nota mínima para aprovação estabelecida pela(s) 
universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram cursadas 
(comprovada por meio de documento oficial emitido pela IES);

NM = Nota máxima que poder ser alcançada estabelecida 
pela(s) universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram 
cursadas (comprovada por meio de documento oficial emitido 
pela IES);

D2: Histórico do Mestrado (10%)
Caso ND\>=NA
D2 = 5 x ( ND – NA ) / ( NM -NA ) + 5
Caso ND\<NA
D2 = 5 + 5 x ( ND – NA ) / NA
ND = Média ponderada das disciplinas cursadas no mestra-

do, incluindo reprovações (comprovada por meio de documento 
oficial emitido pela IES);

NA = Nota mínima para aprovação estabelecida pela(s) 
universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram cursadas 
(comprovada por meio de documento oficial emitido pela IES);

NM = Nota máxima que poder ser alcançada estabelecida 
pela(s) universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram cursa-
das (comprovada por meio de documento oficial emitido pela IES);

D3: Iniciação Científica (10%)
D3 = 10 x (Número de semestres de IC saturado em 4) / 4
Número de semestres comprovado por meio de documento 

oficial emitido pela IES ou por Agência de Fomento;
D4: Publicações (30%)
D4 = 10 x (1 x AP + 0,5 x AC) / 4
AP = Número de artigos publicados (ou aceitos para publi-

cação) em periódicos indexados no ISI Web of Knowledge ou 
SCOPUS ou Patentes concedidas ou licenciadas;

AC = Número de artigos publicados em anais de congressos 
(p.ex. COBEM, DINAME, ENCIT, COBEF, CILAMCE ou superiores) 
ou em periódicos não-indexados no ISI Web of Knowledge ou 
SCOPUS ou capítulo de livros ou Patentes depositadas;

Serão consideradas apenas as quatro publicações mais 
importantes do candidato (AP \> AC). As publicações em que o 
candidato conste entre os dois primeiros autores serão prioriza-
das e contabilizadas integralmente (1,0 ponto). As publicações 
em que o candidato não conste entre os dois primeiros autores 
serão contabilizadas parcialmente (0,5 ponto).

As inscrições serão efetuadas pelo sistema eletrônico de 
inscrições: http://ppgselecao.eesc.usp.br/.

Cópias digitalizadas dos seguintes documentos devem 
ser apresentadas no preenchimento do sistema eletrônico de 
inscrições:

a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá ser realizado através 
de pagamento de boleto gerado pelo sistema de inscrições.

b) Cópia do diploma da Graduação, frente e verso;
c) Cópia do histórico escolar da Graduação com a indicação 

da Média Ponderada (incluindo as reprovações) obtida pelo 
aluno, mesmo que incompleto para os formandos;

d) Declaração comprovando a média ponderada incluindo 
reprovações, caso o histórico escolar da graduação não apre-
sente esta informação;

e) Documento da Instituição de Ensino do curso da Gradua-
ção declarando qual é a nota mínima para aprovação e a máxi-
ma que pode ser alcançada em disciplinas, caso esta informação 
não conste no histórico escolar;

f) Declaração informando a data da colação de grau, caso 
não conste no histórico escolar;

g) Cópia do histórico escolar do Mestrado, para os candi-
datos ao Doutorado;

h) Para candidatos ao Doutorado, documento do Programa 
de Pós-Graduação no qual cursou o Mestrado declarando qual 
é a nota mínima (ou conceito mínimo) para aprovação em disci-
plinas e a nota máxima (ou conceito) que pode ser alcançada(o) 
, caso esta informação não conste no histórico escolar;

i) Para candidatos ao Doutorado Direto, documento com-
provando a classificação de seu coeficiente de rendimento na 
turma de graduação; ou documento comprovando realização de 
duplo diploma de graduação com parte da graduação realizada 
no exterior; ou documento comprovando realização de pelo 
menos 1 ano de Iniciação Científica ou atividade de pesquisa 
com bolsa de estudos;

j) Carta de manifestação de interesse na orientação (segun-
do modelo disponível no portal internet do Programa e no 
sistema eletrônico de inscrições) fornecida por orientador cre-
denciado no Programa;

k) Carta do candidato à bolsa declarando que não possui 
vínculo empregatício (quando for o caso);

l) Comprovante de proficiência em inglês como língua 
estrangeira (opcional);

m) Cópia de CPF, RG, Título de Eleitor e Certificado de Reser-
vista, para candidatos brasileiros;

n) Cópia de Certidão de Nascimento ou de Casamento;
o) Cópia de RNM (Registro Nacional Migratório) ou Passa-

porte, para candidatos estrangeiros;
p) Comprovante de Iniciação Científica: documento oficial 

emitido pela Instituição de Ensino (por exemplo, Comissão 
de Pesquisa ou similar da Instituição) ou Agência de Fomento 
declarando a vigência do Projeto de Iniciação Científica (IC);

q) Comprovante de artigos publicados ou patentes deposi-
tadas/concedidas: cópia completa dos artigos e referência com-
pleta (nome do congresso, DOI, ...), comprovante de depósito de 
pedido de registro de patente (ou registro de patente no caso 
de concedida) de invenção incluindo número e data do pedido 
junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), 
autoria e título do pedido.

Caso algum documento solicitado não se aplique para 
determinado candidato, apresentar um documento digitalizado 
no sistema de inscrição com o texto: “Não se aplica”.

As inscrições com documentação incompleta não serão 
habilitadas. Os candidatos receberão por e–mail a confirmação 
de habilitação de sua inscrição até o dia 18 de novembro de 
2022. O processo de habilitação da inscrição não corresponde a 
uma etapa de avaliação do Processo Seletivo.

Os candidatos não portadores do título de Graduação pode-
rão se inscrever no processo seletivo. No entanto, se o candidato 
for aprovado no processo, deverá atender o disposto no Artigo 
37 do Regimento de Pós-Graduação da USP.

Deve-se ressaltar que candidatos a Doutorado que obtive-
ram seus diplomas de Mestrado em outras instituições deverão, 
caso selecionados, solicitar equivalência do título pela USP. 
Neste caso, os candidatos aprovados serão matriculados no 
programa de Doutorado Direto. Posteriormente, após equivalên-
cia dos respectivos diplomas, poderão solicitar a passagem de 
Doutorado Direto para Doutorado.

Candidatos interessados em realizar Doutorado, sem o 
título de Mestrado com validade nacional, deverão realizar o 
processo seletivo para Doutorado Direto de acordo com proce-
dimentos descritos neste edital.

3. DA SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS
3.1. O processo seletivo consistirá de análise curricular, 

onde serão levados em consideração a adequação do perfil 
do candidato aos estudos vinculados ao Programa de Pós-
-Graduação, e avaliação de desempenho em exame de ingresso.

3.2. Os candidatos aos cursos de Mestrado, Doutorado 
e Doutorado Direto devem realizar o Exame de Ingresso, que 
envolve conhecimentos pertinentes a disciplinas comuns aos 
cursos de Engenharia Mecânica e correlatos. Este exame cons-
ta de 10 questões (uma de cada um dos conteúdos listados 
abaixo), sendo que o candidato deve escolher 5 questões para 
resolver.

O exame escrito será realizado no dia 27 de novembro de 
2022, a partir das 9h00 (horário de Brasília) e com duração de 
três horas, no Bloco de Aulas C da Escola de Engenharia de São 
Carlos/USP, situado na Av. Trabalhador São-Carlense, 400, São 
Carlos, SP. Os candidatos deverão se apresentar com antece-
dência mínima de 20 minutos para sua identificação, munidos 
de documento de identidade com foto. O exame é sem consulta 
e o uso de calculadoras eletrônicas simples (não-programáveis) 
é permitido.

A seguir estão relacionados os tópicos do Exame de 
Ingresso bem como uma sugestão de referências bibliográficas 
referentes aos tópicos:

* Álgebra Linear e Geometria Analítica: Matrizes e determi-
nantes: operações básicas e propriedades. Auto-valores e auto-
-vetores. Produtos escalar e vetorial: aplicações. Referências: 1. 
Callioli, C.A., Domingues, H.H. e Costa, R.C.F., Álgebra Linear 
e Aplicações, 6a ed, Saraiva, 2003 / 2. Boulos, P., Oliveira, I.C. 
Geometria Analítica - Um Tratamento Vetorial, McGraw-Hill, São 
Paulo, 3a edição-2004.

* Cálculo Diferencial e Integral: Funções de uma variá-
vel: limite, continuidade, derivadas e integrais. Referência: 1. 
Stewart, J., Cálculo Vol. 1, 5a ed, Thomson, 2003.

* Computação: Algoritmos, estruturas de dados, implemen-
tação. Referências: 1. Kernighan, B.W. and Ritchie, D.M. C Pro-
gramming Language, 2nd Edition / 2. Sedgewick, R. Algorithms 
in C, 3rd. edition, Addison-Wesley/Longman, 1998 / 3. Menezes, 
N.N.C. Introdução à Programação com Python, Novatec, 2ª 
Edição, 2014.

* Eletrônica: Associações de resistores, indutores e capaci-
tores. Diodos retificadores e diodos Zener. Transistores bipolares 
NPN. Circuitos básicos com amplificadores operacionais. Refe-
rências: 1. Hayt Jr, W.H., Kemmerly, J.E. e Durbin, S.M. Análise de 
Circuitos em Engenharia, McGraw-Hill, 2008.

* Controle: Transformada de Laplace e diagramas de blo-
cos. Análise da resposta transitória de sistemas de primeira e 
segunda ordem. Análise da Resposta em Frequência: diagramas 
de Bode. Controladores básicos. Referência: 1. Ogata, K., Enge-
nharia de Controle Moderno, 4a ed, 2003.

* Materiais: Diagramas de fase; formulação e processamen-
to de metais, cerâmica, polímeros e compósitos; comportamento 
mecânico dos materiais. Referência: 1. Callister Jr., W.D., Ciência 
e Engenharia de Materiais: Uma Introdução, 5a ed, LTC, 2002.

* Mecânica Geral: Estática dos sistemas, estática dos sóli-
dos, dinâmica dos sistemas, cinemática e dinâmica de partículas 
e corpos rígidos. Referência: 1. Hibbeler, R.C., Estática: Mecânica 

da Universidade de São Paulo, e a emissão de histórico escolar 
de sua pós-graduação stricto sensu em curso.

§ 1º - A declaração e o histórico escolar mencionados no 
caput deste artigo deverão ser emitidos pelo Sistema Janus.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas neste edital serão deferidos pela 
Coordenação do curso de especialização.

§ 3º - Recursos contra o eventual indeferimento de incrição 
poderão ser encaminhados à Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo, por meio do e-mail afontan@usp.br.

DA SELEÇÃO
Artigo 10 - A seleção consistirá na análise da documentação 

do candidato e de entrevista individual, realizada pelo coorde-
nador do curso de especialização e por mais um docente USP do 
curso de especialização;

Artigo 11 - A entrevista será realizada pelo Google Han-
gouts Meet, em 24/10/2022, às 14:00.

DO RESULTADO
Artigo 12 - O resultado da seleção será divulgado, por 

meio de mensagem eletrônica enviada aos candidatos e da 
publicação no sítio eletrônico da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo.

Artigo 13 - Recursos contra o resultado deverão ser encami-
nhados para afontan@usp.br.

Artigo 14 - O resultado dos recursos será divulgado, por meio de 
mensagem eletrônica enviada ao candidato impetrante do recurso.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Artigo 15 – O calendário de etapas deste edital está defini-

do da seguinte forma:
Atividade Período
Inscrições de candidatos 10/10/2022 a 19/10/2022
Divulgação de inscrições 20/10/2022
Período de recursos sobre indeferimento de inscrições 20 a 24/10/2022
Divulgação dos resultados dos recursos
sobre indeferimento de inscrições 25/10/2022
Entrevistas 27/10/2022
Divulgação de resultados 31/10/2022
Período de recursos sobre resultados 1 a 3/11/2022
Divulgação dos resultados dos recursos sobre os resultados 4/11/2022
Divulgação de resultados finais 4/11/2022
Assinatura e envio do Termo de Compromisso pelo
bolsista à coordenação do projeto 7 a 9/11/2022
Início da bolsa 22/12/2022

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 15 - A coordenação do curso de especialização pode-

rá cancelar ou suspender a bolsa a qualquer momento.
Artigo 16 - A participação não estabelecerá vínculo empre-

gatício com a Universidade de São Paulo.
Artigo 17 - Outras informações poderão ser obtidas pelo 

e-mail afontan@usp.br.
Artigo 18 - O aluno selecionado deverá realizar a abertura 

de conta corrente individual no Banco do Brasil. Deverá ser for-
malizado o termo de compromisso com o bolsista selecionado, 
cujos termos e prazos estão vinculados a este edital.

Artigo 19 - Os casos omissos serão decididos pelo coorde-
nador do curso de especialização.

ANEXO 1 - ATIVIDADES DO BOLSISTA
Ações do Bolsista:
a) Zelar para que o espaço de aula esteja sempre preparado, 

incluindo:
1) Garantir que a sala de aula esteja em condição de uso 

(Número de Cadeiras Suficientes, limpa, sem outra atividade no 
mesmo momento);

2) Liberar o acesso dos alunos à sala de aula;
3) Disponibilizar ao docente a chamada do dia;
4) Verificar se os equipamentos de multimidia estão fun-

cionando;
5) Verificar se os alunos possuem copos e outros itens, 

inclusive material didático.
b) Trazer as demandas dos discentes do curso de espe-

cialização para a coordenação do curso, que não foram antes 
manifestadas pelo e-mail;

c) Trazer demandas dos docentes da especialização para 
a coordenação de curso, que não foram antes manifestadas 
pelo e-mail;

d) Acompanhar os discentes da especialização em ações 
externas à sala de aula, quando necessário, assim como auxiliar 
na organização de atividades culturais, recreativas e esportivas;

e) Organizar o “repositório” do curso nas redes sociais e 
comunicar aos alunos sobre atualizações no drive;

f) Garantir que a sala de aula esteja em acordo com as 
normas sanitárias da universidade;

g) Se necessário, ajudar o docente, com informações, para 
consolidação de notas e faltas;

h) Participar das reuniões com docentes e coordenadores do 
curso, quando solicitado;

i) Assessorar à coordenação do curso em atividades admi-
nistrativas, quando necessário;

j) Ser o intermediário entre os discentes do curso e a 
Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, 
quando necessário;

k) Circular comunicados internos, quando solicitado;
l) Informar à coordenação a eventual ausência do professor, 

em aula marcada;
m) Recolher atestados médicos e outros documentos junto 

ao corpo discente, quando necessário;
n) Controlar o fluxo de pessoas estranhas ao ambiente 

escolar;
o) Comunicar a coordenação eventuais irregularidades na 

oferta do curso de especialização;
p) Entregar material didático, incluindo livros, ao corpo discente;
q) Lembrar normas, regras e procedimentos, se necessário, 

aos alunos.
r) Enviar os boletos ao corpo discente, por meio de mensa-

gem eletrônica, se solicitado.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS – EESC/USP
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELE-

TIVO – 2023/1º sem
PROGRAMA DE ENGENHARIA MECÂNICA –
MESTRADO, DOUTORADO e DOUTORADO DIRETO
A Comissão Coordenadora de Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica (CCP/PPGEM) da Escola de Engenharia 
de São Carlos, da Universidade de São Paulo, torna público que 
estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos aos 
cursos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto do Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM) e estabe-
lece as normas para o processo de seleção de alunos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos 

que completarem cursos de Graduação até a data de matrícula, 
conforme disposto no item 6.2.

1.2. O candidato poderá se inscrever em uma das seguintes 
áreas de concentração: (i) Aeronáutica; (ii) Dinâmica e Mecatrô-
nica; (iii) Projeto, Materiais e Manufatura; e (iv) Termociências e 
Mecânica de Fluidos.

1.3. Aos egressos dos referidos cursos serão outorgados o 
título de Mestre ou Doutor em Ciências, Programa de Engenha-
ria Mecânica, com a indicação da área de concentração em que 
o aluno efetuou sua matrícula.

1.4. A realização do processo seletivo será coordenada pela 
CCP/PPGEM.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. O período de inscrições para este processo seletivo 

ocorrerá entre os dias 10 de outubro e 11 de novembro de 2022 
(até às 23h59min).

ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO PARA FINS DE CONCORRER À RESERVA 

DE VAGAS
Declaro para o fim específico de atender ao estabelecido 

nos itens 10 e 11 do Edital do Procedimento de Seleção de 
Estagiários de Direito da Procuradoria Regional de São Carlos, 
que sou

1. ( ) preto(a) ( ) pardo(a);
2. ( ) indígena
3. ( ) portador de..................................................................

...............................
(informar, se o caso, as ajudas técnicas e condições especí-

ficas necessárias à realização da prova e apresentar, na data da 
prova, à Comissão Organizadora laudo médico atestando o tipo 
de deficiência e o seu grau, com expressa referência ao CID).

Declaro, ainda, que as informações prestadas são de minha 
inteira responsabilidade, estando ciente de que a constatação 
de declaração falsa implicará eliminação do procedimento 
seletivo ou, se já tiver sido contratado, implicará desligamento 
do estágio.

Pede deferimento.
São Carlos, ............ de .................. de .........
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 PRÓ-REITORIAS
 Pró-Reitoria de Pós-Graduação
 Resultado do Edital PRPG 56/2022
Edital de Apoio à Manutenção de Websites dos Programas 

de Pós-Graduação
Programas Contemplados na Etapa 1 e habilitados para 

a Etapa 2
Unidade PPG Unidade PPG
EACH Mudança Social e Participação Política FMUSP Ciências Médicas
ECA PROLAM FMUSP Fonoaudiologia
EE Gerenciamento de Enfermagem FMUSP Dermatologia
EEFERP Educação Física e Esportes FMUSP Gastrenterologia
EEL Engenharia de Materiais FMUSP Patologia
EESC Ciência e Engenharia de Materiais FO Diagnóstico Bucal
EP Engenharia Química FO Odontologia
EP Engenharia Mecânica FO Ciências Odontológicas
EP Engenharia de Minas e de Petróleo FORP Odontopediatria
FCF Ciência dos Alimentos FZEA Engenharia de Alimentos
FCF Fisiopatologia e Toxicologia FZEA Gestão e Inovação
FD Direito FZEA Biociência Animal
FE Educação FZEA Engenharia e Ciências de Materiais
FFLCH Língua Espanhola FZEA Zootecnia
FFLCH Geografia Física HRAC Ciências da Reabilitação
FFLCH Letras Clássicas ICB Farmacologia
FFLCH MP LETRAS ICB Microbiologia
FFLCH Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades ICB Fisiologia Humana
FFLCH Filologia e Língua Portuguesa IEE Ciência Ambiental
IAU Arquitetura e Urbanismo IF/FE/IQ/IB Ensino de Ciência

Remanejamento dos recursos da etapa 10/10/2022
Etapa 2
Os 40 programas selecionados que receberam o incentivo 

na Etapa 1 participarão automaticamente desta etapa. Nesta 
etapa, a comissão formada pela PRPG analisará o projeto finali-
zado de acordo com os critérios listados na etapa 1 e selecionará 
10 projetos que receberão R$ 10.000,00 (dez mil reais) em verba 
orçamentária USP.

Importante
Etapa 2 terá início 5 meses após o fim da etapa 1.
Da prestação de contas
Todos os 40 programas selecionados devem encaminhar à 

PRPG relatório de prestação de contas e melhorias implementa-
das no website do programa.

Cronograma:
Etapa 2
Análise da etapa 2: 01/03/2023 a 31/03/2023
Divulgação do resultado da etapa 2: 03/04/2023
Remanejamento do recurso: de 04/04 a 10/04/2023.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
Edital EACH/ATAc/47
Abertura de inscrições para seleção de 01 (um) bolsista para 

o apoio ao programa de pós-graduação lato sensu denominado 
Curso de Especialização Administração Pública e Gestão Gover-
namental, edição 2022-2023

A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo torna público o presente edital, visando a seleção 
de 01 (um) bolsista em nível de pós-graduação stricto sensu 
para atuar no programa de pós-graduação lato sensu denomi-
nado Curso de Especialização Administração Pública e Gestão 
Governamental, edição 2022-2023.

DA FINALIDADE
Artigo 1º - O objetivo da bolsa é o apoio ao programa de 

pós graduação lato sensu denominado Curso de Especialização 
Administração Pública e Gestão Governamental, edição 2022-
2023.

DA BOLSA E DOS REQUISITOS
Artigo 2º - Será concedida 01 (uma) bolsa para discente 

em nível de pós-graduação stricto sensu, com vigência de 
22/12/2022 a 21/11/2023. Caso o curso de especialização 
encerre-se antes do término da bolsa, esta será interrompida 
na mesma data.

Artigo 3º - O valor da bolsa é de R$ 750,00 mensais.
Artigo 4º - A bolsa será atribuída, exclusivamente, para 

discentes regularmente matriculados em programas de pós-
-graduação stricto sensu da Universidade de São Paulo.

§ 1º - Em caso de desligamento do bolsista, o mesmo 
deverá informar com antecedência mínima de 15 dias, por meio 
de documento feito de próprio punho, com os motivos para este 
desligamento;

§ 2º - O documento deve ser datado e assinado;
§ 1º - Poderá ocorrer substituição de bolsista no período 

estipulado no Artigo 2º, desde que seja substituído por um 
discente inscrito neste edital.

Artigo 5º - As atividades do bolsista no curso de especiali-
zação deverão ser compatíveis com suas atividades discentes, 
e terão a carga-horária de 12 horas semanais. As atividades do 
bolsista encontram-se descritas no final deste edital (Anexo 1).

Artgo 6º - O bolsista não poderá acumular outra bolsa ou 
estágio pago com recursos financeiros da Universidade de São 
Paulo, exceto os apoios da Superintendência de Assistência 
Social da USP (SAS), no período de vigência da bolsa.

Artigo 7º - O aluno deverá elaborar um relatório de ativida-
des trinta dias antes da conclusão da bolsa.

Artigo 8º - O aluno deverá participar das atividades do 
Laboratório de Gestão Governamental da Escola de Artes, Ciên-
cias e Humanidades da Universidade de São Paulo.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 9º - O pedido de inscrição será recebido na Coor-

denação do Curso de Especialização Administração Pública e 
Gestão Governamental, por meio do e-mail afontan@usp.br, 
mediante declaração de que o candidato está regularmente 
matriculado em um programa de pós-graduação stricto sensu 
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