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Edital de seleção para ingresso no PPG-ECM - Aluno Especial 

1°°°° Semestre Letivo de 2017 
 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais (PPG-ECM) torna 
pública a abertura de inscrições e estabelece normas para o Processo Seletivo para as inscrições em 
disciplinas de Alunos Especiais referente ao 1º semestre letivo de 2017. 
 
DATAS IMPORTANTES 
 
Dia 03/02/2017: Último dia para o recebimento das inscrições para o processo de seleção (será 
considerada a data de chegada dos documentos no endereço citado no item 2.2 e não a data de 
postagem); 
Dia 03/03/2017 - Divulgação da lista com os nomes dos candidatos aprovados; 
Dia de 08 à 09/03/2017 - Matrícula dos candidatos aprovados; 
Início das aulas: a partir de 13/03/2017 
 
1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais é um Programa de ensino 
de pós-graduação stricto sensu, em níveis de mestrado e doutorado, que tem como característica a 
interdisciplinaridade. 

1.2. Poderão participar do processo de seleção, na modalidade Aluno Especial, os portadores de 
diploma de graduação, reconhecido pelo MEC, ou de pós-graduação, recomendado pela CAPES, 
nas áreas de engenharia, física, química e áreas afins e alunos de graduação regularmente 
matriculados em cursos de graduação nas áreas acimas citadas. 

1.3. O processo de seleção será conduzido pela Comissão de Seleção do PPG-ECM. 

1.4. Todos os interessados em ingressar no PPG-ECM como Alunos Especiais deverão participar 
deste Processo Seletivo. 

1.5. As disciplinas oferecidas pelo PPG-ECM, nas quais os candidatos poderão se inscrever, serão 
divulgadas na página do Programa. 

1.6. Cada candidato poderá se inscrever no máximo em duas disciplinas. As mesmas serão 
oferecidas no campus da UNIFESP de SJC e Diadema, conforme especificado na página do 
Programa. 

1.7. Os candidatos inscritos e aprovados neste processo seletivo deverão cursar as disciplinas em 
dias e horários estabelecidos pela Coordenação do Programa, não cabendo solicitações de ajustes 
por parte dos aprovados. 

1.8. As datas e horários para o oferecimento das disciplinas poderão sofrer mudanças em qualquer 
momento, ou mesmo disciplinas serem extintas, em função de atendimento de demandas 
administrativas e/ou acadêmicas, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de 
qualquer natureza por parte dos candidatos e alunos aprovados neste edital. 

1.9. Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos. 
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2 - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições para o processo seletivo de alunos especiais serão recebidas de 27/01/2017 à 
03/02/2017, das 9h às 12h e das 14h às 16h, exceto feriados e pontos facultativos. 

2.2. As inscrições serão recebidas pessoalmente ou através de correspondência por via postal, em 
um dos endereços abaixo. O candidato deve encaminhar a documentação para a Secretaria do 
campus que ele deseja cursar a(s) disciplina(s). 

 
Endereços para entrega ou envio da documentação: 

Universidade Federal de São Paulo – Campus São José dos Campos 
Secretaria da Pós-Graduação 
Rua Talim, 330 - São José dos Campos - São Paulo 
CEP 12231-280 
 
Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema 
Secretaria da Pós-Graduação 
Rua São Nicolau, 210, 5° andar (Unidade José Alencar), Diadema – São Paulo 
CEP 09913-030 

 
2.2.1. As inscrições enviadas através dos Correios deverão ser postadas na modalidade SEDEX - ou 
equivalente - com Aviso de Recebimento. Só serão válidas as inscrições recebidas pela Secretaria 
de Pós-Graduação até o encerramento das inscrições, conforme item 2.1 deste edital. (Não será 
considerada a data de postagem do documento). 

2.2.2. A ficha de inscrição (modelo disponível na página do Programa, no endereço 
www.unifesp.br/campus/sjc/ppgecm deverá ser preenchida, assinada e entregue, acompanhada de 
cópia simples dos seguintes documentos: 

a-) Cópia dos documentos pessoais: CPF, RG ou Passaporte/RNE para candidatos estrangeiros (ou 
protocolo); 
b-) Cópia do histórico escolar da graduação, mesmo que incompleto no caso dos formandos; 
c-) Para candidatos que já concluíram uma pós-graduação ou estejam matriculados em algum curso 
de pós-graduação, como aluno regular, cópia do histórico escolar da pós-graduação; 
d-) Uma carta de recomendação; 
 
2.3. As inscrições com documentação incompleta serão indeferidas. 
 
3 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
3.1. O processo de seleção, de caráter eliminatório e classificatório, será constituído da análise do(s) 
histórico(s) escolar(es) e da carta de recomendação. 

3.2. A nota do candidato variará de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação até a primeira casa 
decimal, considerando-se habilitados os candidatos que atingirem nota igual ou superior a 6 (seis). 
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3.3. Será eliminado automaticamente do processo seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 6 
(seis). 

3.4. Não haverá revisão da avaliação dos históricos escolares e/ou carta de recomendação. 

3.5. O aceite do aluno especial fica condicionado à existência de vaga e/ou infraestrutura para 
atendê-lo nas disciplinas oferecidas pelo PPG-ECM. A simples aprovação do candidato neste 
Processo Seletivo não implica em garantia de vaga em disciplina ofertada pelo Programa. 

 
4 - CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente de nota, com base na 
média final obtido pelos candidatos. 

4.2. Os resultados finais deste processo seletivo são válidos apenas para matrícula no Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais no 1º semestre de 2017. 

4.3. A classificação final dos candidatos será divulgada até o dia 03/03/2017, mediante publicação 
na página do Programa: www.unifesp.br/campus/sjc/ppgecm. 

4.4. Os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado do processo seletivo no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da publicação do resultado. 

4.5. À Coordenação do Programa e à Comissão de Ensino de Pós-graduação reserva-se o direito de 
resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente edital. 

4.6. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA: A qualquer tempo, o presente edital 
poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Comissão de 
Ensino de Pós-graduação do PPG-ECM, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em 
decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 
natureza. 

 

5 - CONTATO 
 
5.1. Os candidatos aprovados interessados em esclarecer eventuais dúvidas devem entrar em contato 
com a Secretaria Acadêmica pelo e-mail: pos.sjc@unifesp.br 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                Prof. Manuel H. Lente 
                                                                                                                  Coordenador do PPG-ECM 

São Paulo, 27 de janeiro de 2017 


