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EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA PARA PROGRESSÃO AOS CURSOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA AO 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

2019 

O Departamento Ciências do Mar (DCMAR) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) do 

Campus Baixada Santista, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Seleção 

Interna para progressão aos Cursos de Formação Específica ao Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-Mar).  

1 Objetivo 

O presente edital visa estabelecer o processo de seleção interna aos graduandos do Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-Mar) para ingresso nos cursos de formação 

específica listados na Tabela 1. 

Os resultados do processo de seleção serão válidos, unicamente, para progressão no primeiro 

semestre de 2019. 

2 Cursos, Vagas, Pré-Requisitos e Tempo de Integralização 

A Tabela 1 apresenta a lista dos cursos de progressão à formação específica ao BICT-Mar que 

integram o processo de seleção estabelecido neste edital, com os respectivos períodos de 

funcionamento, os números de vagas e os tempos máximos de integralização. 

 



EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA – 2019 – V1 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 
Tabela 1: Cursos de Progressão à Formação Específica ao Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 

Mar com processo seletivo estabelecido neste Edital. 

SIGLA CURSO PERÍODO VAGAS 
TEMPO MÁXIMO DE 

INTEGRALIZAÇÃO 

EPR Engenharia de Petróleo  Integral* 40 4,5 ANOS 

EAP Engenharia Ambiental  Noturno 40 4,5 ANOS  

 * O Curso de Engenharia de Petróleo será realizado no período Integral (vespertino e noturno) 

3 Público-Alvo 

Estão habilitados a se inscrever para ocupar as vagas disponíveis, os graduandos do curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar da UNIFESP em 2018, campus 

Baixada Santista e que estejam em conformidade com as condições relacionadas no item 2. 

4 Processo de Inscrição 

4.1 As inscriçõ es serã õ reãlizãdãs ãtrãve s de fõrmulã riõ eletrõ nicõ dispõnibilizãdõ nõ site. 

4.2 Nã dãtã estipulãdã nõ item 7, õ cãndidãtõ deverã  ãcessãr õ sistemã eletrõ nicõ pãrã 

indicãr, em õrdem de prefere nciã, ã suã escõlhã dentre õs cursõs listãdõs nã Tãbelã 1. 

4.3 O cãndidãtõ põderã  õptãr, em õrdem de priõridãde, pelõs cursõs õferecidõs, desde que 

respeite õ dispõstõ nõ item 3. 

4.4 O cãndidãtõ sõmente pãrticipãrã  dõ prõcessõ de seleçã õ pãrã õs cursõs que ele tenhã 

indicãdõ neste ãtõ. 

5 Critério de Seleção 
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5.1 O crite riõ de seleçã õ serã  õ cõeficiente gerãl de rendimentõ (CR) bãseãdõ nõ histõ ricõ 

ãcãde micõ dõ cãndidãtõ. 

5.2 Os cãndidãtõs inscritõs e ãptõs serã õ clãssificãdõs em õrdem decrescente de CR 

õcupãndõ ã vãgã dõ cursõ inscritõ nã Tãbelã 1. 

5.2.1 O candidato melhor classificado ocupará uma vaga no curso inscrito na Tabela 1 e 

diminuir-se-á uma vaga livre para esta opção. Repete-se o procedimento para os demais 

candidatos, na ordem de classificação. 

5.2.2 Se, no processo, algum candidato tiver sua primeira opção não atendida por ausência de 

vagas, ele será automaticamente indicado para ocupar uma vaga na segunda opção de 

sua ordem de escolha, desde que nesta ainda haja vagas disponíveis. 

5.2.3 Caso todas as vagas das listadas na Tabela 1 estejam ocupadas, o candidato ficará sem 

ocupar uma vaga para a progressão aos cursos de formação específica ao curso de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. 

5.3 Se necessã riõ, õs crite riõs de desempãtes serã õ nã õrdem: 

[ 1 ] O cãndidãtõ que se fõrmõu primeirõ nõ BICT-Mãr; 

[ 2 ] O cãndidãtõ cõm mãiõr idãde. 

6 Matrícula 

6.1 Os cãndidãtõs seleciõnãdõs pãrã õcupãr ãs vãgãs dispõní veis serã õ cõnvõcãdõs põr 

meiõ dõ site ã cõmpãrecer nã secretãriã ãcãde micã pãrã reãlizãr ã efetivãçã õ dã 

mãtrí culã nõ cursõ em que fõi seleciõnãdõ (dãs 9:00hrs ãs 11:30rhs e dãs 13:45hrs ãs 

16:15hrs). 
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6.2 Os seguintes dõcumentõs deverã õ ser ãpresentãdõs nã mãtrí culã. A ãpresentãçã õ dõs 

dõcumentõs õriginãis e  õbrigãtõ riã pãrã cõnferenciã e vãlidãçã õ dãs fõtõcõ piãs. 

[ 1 ] 1 (uma) fotocópia legível da certidão de nascimento ou casamento. 

[ 2 ] 1 (uma) fotocópia legível da cédula de identidade (RG ou RNE). 

[ 3 ] 1 (uma) fotocópia legível do Histórico Escolar do Ensino Médio. 

[ 4 ] 1 (uma) fotocópia legível do Atestado de Conclusão do Bacharelado. 

[ 5 ] 1 (uma) fotocópia legível do Título de eleitor com comprovante de votação ou 

justificativa de ausência 

[ 6 ] 1 (uma) fotocópia legível do Certificado de Reservista (para homens) 

6.3 De ãcõrdõ cõm ã lei nõ. 12.089 de 11 de nõvembrõ de 2009, nã õ serã  permitidã ã 

mãtrí culã em cursõs dã UNIFESP Cãmpus Bãixãdã Sãntistã cãsõ õ cãndidãtõ jã  estejã 

mãtriculãdõ em ãlgum cursõ de grãduãçã õ em umã instituiçã õ pu blicã de ensinõ 

superiõr nõ territõ riõ nãciõnãl. 

6.4 A cõnfirmãçã õ dã mãtrí culã estã  sujeitã ã  ãpresentãçã õ dã cõ piã dõ Certificãdõ de 

Cõnclusã õ dõ Bãchãrelãdõ Interdisciplinãr em Cie nciãs e Tecnõlõgiã dõ Mãr (BICT-

Mãr) em dãtã ã ser divulgãdã, pelã UNIFESP Cãmpus Bãixãdã Sãntistã.  

6.5 O cãndidãtõ que nã õ ãpresentãr õ Certificãdõ de Cõnclusã õ dõ Bãchãrelãdõ 

Interdisciplinãr em Cie nciãs e Tecnõlõgiã dõ Mãr (BICT-Mãr) nã dãtã determinãdã pelã 

UNIFESP Cãmpus Bãixãdã Sãntistã terã  ã suã mãtrí culã cãncelãdã. 

6.6 O nã õ CUMPRIMENTO DOS PRAZOS fixãdõs pãrã ã mãtrí culã õu ã fãltã de 

dõcumentãçã õ necessã riã ãcãrretãrã õ ã perdã dã vãgã, ficãndõ õ cãndidãtõ excluí dõ de 

quãlquer cõnvõcãçã õ põsteriõr, nã õ hãvendõ põssibilidãde de mãtrí culã fõrã dõ prãzõ.  
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7 Calendário 

7.1 O prõcessõ seletivõ terã  õ seguinte cãlendã riõ: 

DATA AÇÃO 

15/12/2018 a 21/12/2018 Período de Inscrição (on-line) (até as 23:59 hrs) 

10/01/2019 
Divulgação do Resultado Preliminar 

(a partir das 16:00 hrs) 

10/01/2019 a 15/01/2019 Período para Interposição de Recurso 

18/01/2019 Divulgação do Resultado Final (a partir das 16:00 hrs) 

21/01/2019 a 22/01/2019 
Matrícula no curso Formação Específica do BICT-Mar 

(Das 9:00hrs as 11:30hrs e Das 13:45hrs as 16:15 hrs). 

 

7.2 O prõcessõ de inscriçã õ, ã divulgãçã õ dõ resultãdõ preliminãr, ã interpõsiçã õ de 

recursõ, ã divulgãçã õ dõ resultãdõ finãl e ã cõnvõcãçã õ pãrã ã reãlizãçã õ dã mãtrí culã 

õcõrrerã õ põr meiõ dõ site. 

8 Interposição de Recursos 

8.1 O cãndidãtõ que desejãr interpõr recursõ cõntrã õ resultãdõ preliminãr deverã  sõlicitã -

lõ põr meiõ dõ site, cõnfõrme perí õdõ estãbelecidõ nõ cãlendã riõ discriminãdõ nõ item 

7. 

8.2 Nã õ serã  ãceitõ recursõ fõrã dõ prãzõ nem pedidõ de revisã õ de recursõ que tenhã sidõ 

indeferidõ. 
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9 Disposições Finais 

9.1 Ficã fãcultãdõ ã  UNIFESP õ direitõ de prõceder ã  cõnfere nciã, inclusive juntõ ã õ rgã õ 

õficiãis, dãs infõrmãçõ es prestãdãs pelõs cãndidãtõs nõ decõrrer dõ prõcessõ seletivõ 

e dãqueles que venhãm ã ser cõnvõcãdõs õu mãtriculãdõs, sendõ que, mediãnte ã 

cõnstãtãçã õ de fãlsidãde dãs infõrmãçõ es prestãdãs, ã UNIFESP ãdõtãrã  ãs medidãs 

judiciãis cãbí veis, ãle m de: 

9.1.1 Excluir o candidato do processo seletivo. 

9.1.2 Indeferir a matrícula do candidato convocado. 

9.1.3 Cancelar a matrícula do candidato matriculado. 

9.2 A pãrticipãçã õ nõ prõcessõ implicã õ recõnhecimentõ e ãceitãçã õ de tõdãs ãs cõndiçõ es 

previstãs nõ editãl. 

9.3 Os cãsõs õmissõs neste editãl serã õ resõlvidõs pelã Cã mãrã de Grãduãçã õ e 

Cõngregãçã õ dõ Institutõ. 

9.4 Este editãl entrãrã  em vigõr nã dãtã dã suã publicãçã õ. 

 

Santos, 14 de Novembro de 2018. 
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