
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM TEORIA DA RELATIVIDADE

QUARTA CIRCULAR – 12/02/2019

_ _ _ CURSO GRATUITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO _ _ _

Certificação: Especialista em Teoria da Relatividade.
Público-alvo: Pessoas graduadas (bacharelado ou
licenciatura) em Física, Astronomia, Matemática,
Engenharias, Ciências Moleculares ou áreas afins das
ciências exatas que contenham Física e Cálculo na
graduação.

Local das aulas: Campus Diadema da UNIFESP (Rua São Nicolau, 210 – Centro – Diadema – SP)
Acesso fácil por transporte público. Por exemplo, do metrô Jabaquara sai ônibus para o Terminal de Diadema por uma 
via exclusiva (corredor), e este terminal está a 300m do campus.

Duração: um ano (2 semestres com 18 semanas cada um)
Horário das aulas: aos sábados, das 8:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:30h
Estrutura curricular: 3 disciplinas por semestre mais 12 horas de atividade extracurriculares e sem 
TCC (Total de 372 horas)
Coordenação: Drª Nadja Magalhães
Vice-Coordenação: Dr. Rodolfo Valentim
O corpo docente é composto por pesquisadores/as com doutorado.

Número de vagas: 15 (quinze)

Seleção: O processo seletivo será composto por três fases:
1. Primeira fase: peso 4; de caráter eliminatório e classificatório; consistirá em análise de 
curriculum vitae.
O currículo deve ser cadastrado na Plataforma Lattes: <https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio>.
Na inscrição deve ser carregado um arquivo PDF com o histórico acadêmico da graduação (vide abaixo).
2. Segunda fase: peso 4; de caráter classificatório e eliminatório; consistirá da prova escrita.
Detalhes sobre a prova escrita serão divulgados em 15/02/2019 na página eletrônica abaixo.
3. Terceira fase: peso 2; de caráter classificatório; consistirá de entrevista individual.

Os processos avaliativos da primeira e da segunda fase têm caráter eliminatório para os(as) 
candidatos(as) que não obtiverem o percentual mínimo de 60%. 

Página eletrônica: https://cliviars.wixsite.com/relatividadegeral 
Facebook: https://www.facebook.com/Especialista-em-Relatividade-Geral-2227418467580206/
E-mail: coord.pg.relatividade.unifesp@gmail.com
Divulgação institucional:
 https://www.unifesp.br/eventos-anteriores/item/3680-curso-de-pos-graduacao-lato-sensu-em-
teoria-da-relatividade 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio
mailto:coord.pg.relatividade.unifesp@gmail.com


Datas importantes: 

Inscrições: De 28/02/2019 a 11/03/2019. Gratuitas.
Devem ser realizadas pela página <http://sistemas.unifesp.br/acad/inscricao-lato-
sensu/index.php?page=INS&tipo=E&codc=2203&anoc=2019>
ou pela página <http://www.unifesp.br/reitoria/proex/pos-graduacao/informacoes-ao-
candidato/2014-05-23-17-41-47>, nesta com as seguinte opções:
Campi: Diadema
Nível: Especialização
Modalidade: Presencial
Situação: Inscrições Abertas.
Então clicar sobre o nome do curso que deverá aparecer naquela página. 
Em ambos os caminhos acima surgirá a página onde o(a) candidato(a) inserirá o CPF e começará a 
preencher o formulário de inscrição.
IMPORTANTE: A preencher a aba “Formação” desse formulário, no item “Incluir no formato PDF 
Carta de motivação para realizar o curso (Se solicitado pelo curso)“ carregar não uma carta de 
motivação mas sim um arquivo PDF com seu Histórico Acadêmico da Graduação. Não carregue 
seu currículo Lattes ali, pois há um campo próprio para inserir o link para esse currículo na mesma 
página. A falta desse histórico impossibilitará a participação na primeira fase da seleção.

O edital geral de inscrições está disponível em 
<https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/latosensu/documentos/Edital%20para
%20inscri%C3%A7oes%20lato%20sensu%20candidato.pdf>.

Processo seletivo:
1. Primeira fase (análise de curículo): 20/03/19.
2. Segunda fase (prova escrita): 23/03/19, das 14:00h às 17:00h.
3. Terceira fase (entrevista): 30/03/19, das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (horário exato 
será agendado oportunamente com candidatos(as) aprovados(as) na segunda fase).

Matrículas: De 15/04/2019 a 23/04/2019. Gratuitas.
O edital geral para matrículas está disponível em 
<https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/latosensu/documentos/Edital%20para
%20matricula%20Lato%20Sensu%20Aluno.pdf>.

Início e término do curso: De 29/04/2019 a 30/06/2020.

* * *
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