sábado, 7 de abril de 2018
a. Formulário de inscrição devidamente preenchido e
assinado, solicitando inscrição em uma das linhas de pesquisa
(“Ciência e Tecnologia Ambiental” ou “Gestão Ambiental”), com
sugestão opcional de nomes de orientadores do PPG-Sustentabilidade. O formulário (Ficha de Inscrição) encontra-se disponível
no site do Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade
da EACH (http://www5.each.usp.br/mestrado-e-doutorado-em-sustentabilidade/)
b. Três cópias do projeto de pesquisa de no máximo 15 páginas para Mestrado e 20 para Doutorado, digitadas em espaço
duplo, fonte Times New Roman, tamanho 11, contendo:
- Título;
- Resumo (máximo de 20 linhas);
- Introdução e justificativa (respaldadas em bibliografia
pertinente e atual);
- Objeto de pesquisa (recorte claro e bem definido);
- Objetivos;
- Método de pesquisa;
- Plano de trabalho e cronograma de sua execução em 24
meses para mestrado e 48 meses para Doutorado e
- Bibliografia.
c. Histórico escolar da graduação para candidatos ao Mestrado e histórico escolar da graduação e do Mestrado (realizados
em curso com validade nacional) para os candidatos ao Doutorado (definitivo ou provisório, caso o aluno ainda esteja cursando).
No caso do doutorado será exigida a ata de aprovação final da
dissertação ou o diploma de mestre no ato da matrícula dos
aprovados pelo processo seletivo, conforme o regimento da
pós-graduação da USP.
d. Uma Foto 3x4 recente colada na ficha de inscrição (não
pode ser cópia);
e. Comprovante de proficiência em língua inglesa.
f. Comprovante de proficiência em língua portuguesa,
apenas nos casos em que esta não for a língua materna do
candidato.
g. Comprovante de submissão ou publicação de artigo científico em veículo classificado pela CAPES (https://qualis.capes.
gov.br/) para candidatos ao doutorado.
h. Três cópias do Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/)
1.5.1. As versões em PDF (não serão aceitos outros formatos) dos documentos a. Formulário de Inscrição, b. Projeto
de Pesquisa e h. Currículo Lattes deverão ser enviadas para o
email sustentabilidade-each@usp.br até às 23h59 do último
dia de inscrição.
1.5.2. Observação: As inscrições somente serão realizadas
com a documentação solicitada completa.
1.5.3. A lista dos candidatos homologados na Inscrição do
Processo Seletivo será divulgada na página do programa.
1.6. Proficiência em língua inglesa
1.6.1. Para o Mestrado e Doutorado é exigida, no ato da
inscrição para o processo seletivo, comprovação de proficiência
na língua inglesa, obtida por meio de prova específica da área
de Ciências Ambientais na modalidade reading comprehension
aplicada pelo Instituto Educacional União Cultural (http://
uniaocultural.org.br/exames-de-proficiencia/uniao-proficiency-exams/). Os aproveitamentos mínimos são: 60% para Mestrado
e 70% para Doutorado. Ficam dispensados do exame de proficiência os candidatos portadores de certificados com as seguintes
pontuações:
- TOEFL (ITP - Level 1) - 540 pontos para Doutorado e 510
pontos para Mestrado;
- TOEFL (IBT) - 79 pontos para Doutorado e 71 pontos para
Mestrado;
- TOEFL (PBT) - 550 pontos para Doutorado e 530 pontos
para o Mestrado;
- TOEFL (CBT) - 213 pontos para Doutorado e 197 pontos
para o Mestrado;
- IELTS Academic - 6,5 pontos para Doutorado e 6.0 pontos
para o Mestrado;
- Cambridge (CPE) - A ou B para o Doutorado e A, B ou C
para o Mestrado;
- Cambridge (CAE) - A para o Doutorado e a ou B para o
Mestrado;
- Michigan (ECPE) - Examination for the Certificate of Proficiency in English (para o Doutorado e Mestrado).
1.6.2. A validade do comprovante de proficiência para efeito
de inscrição no programa é de 3 (três) anos ou de acordo com o
período estipulado pelo teste. Portadores de títulos de graduação e pós-graduação obtidos em países de língua inglesa ficam
dispensados do exame de proficiência tanto para Mestrado
quanto para Doutorado.
2. Do Processo Seletivo
2.1. O processo seletivo será constituído por avaliação
escrita e avaliação oral. As avaliações serão realizadas presencialmente em data e local a serem divulgados na página do
programa. Após o início da avaliação escrita, não será admitida
a entrada de candidatos na sala.
2.2. Os candidatos estrangeiros, além de comprovar proficiência em língua inglesa, devem comprovar proficiência
em língua portuguesa emitido pela Celpebras, nível mínimo:
intermediário superior, ou mediante documentação que ateste
vínculo de estágio, trabalho e/ou curso de pelo menos um
semestre em instituições de ensino e/ou pesquisa em país de
língua portuguesa, ou ser aprovado em exame de proficiência
em língua portuguesa do Centro de Línguas da FFLCH - USP.
2.3. Os candidatos realizarão uma prova escrita específica
para a linha de pesquisa escolhida no momento da inscrição.
Esta prova constituirá a primeira fase deste processo seletivo
e será realizada com base na bibliografia indicada neste edital,
sendo 7,0 (sete) a nota mínima para aprovação.
2.4. Os candidatos devem estudar a bibliografia indicada
para a linha de pesquisa selecionada na inscrição para o processo seletivo.
2.4.1. Candidatos inscritos para a linha de pesquisa Ciência
e Tecnologia Ambiental devem estudar a bibliografia indicada
no item 5.1.
2.4.2. Candidatos inscritos para a linha de pesquisa Gestão
Ambiental devem estudar a bibliografia indicada no item 5.2.
2.5. A correção da avaliação escrita é feita pela banca examinadora, observando-se os seguintes princípios:
2.5.1. Correção cega: no início da avaliação escrita, cada
candidato receberá um código numérico que não será conhecido
pela banca. O candidato deve usar apenas este código para se
identificar na prova, mantendo-o em sigilo.
2.5.2. Correção dupla: cada questão é corrigida independentemente por dois membros da banca.
2.6. O resultado da avaliação escrita será divulgado na
página do programa, sendo os candidatos aprovados convocados para a avaliação oral nas datas a serem divulgadas na
página do programa, em horário a ser determinado pela banca
examinadora.
2.7. A avaliação oral versará sobre o projeto de pesquisa do
candidato e a articulação do projeto com o PPG-Sustentabilidade, seu histórico escolar em nível de graduação e Mestrado (para
candidatos ao Doutorado) e seu currículo Lattes, sendo 7,0 (sete)
a nota mínima para aprovação.
2.8. A classificação dos candidatos aprovados no processo
seletivo será divulgada na página do programa.
3. Da disponibilidade de Vagas
O programa oferece até 25 vagas de Mestrado e até 15
vagas de Doutorado. Poderão ser aceitos no Programa, mediante
disponibilidade de orientador, os candidatos que obtiverem nota
superior ou igual a 7,0 (sete) em cada uma das avaliações:
3.1. Avaliação escrita, conforme o edital;
3.2. Avaliação oral, conforme o edital.
3.3. Aqueles com nota superior ou igual a 7,0 (sete) nas
duas avaliações, não aceitos por um orientador do programa
no decorrer do processo seletivo, poderão requerer matrícula no
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programa até o período de matrícula do semestre subsequente
sem passar novamente por processo seletivo. Nestes casos, a
matrícula será condicionada ao aceite por um orientador do
programa.
3.4. Será disponibilizada na página do programa uma lista
de orientadores e as vagas disponíveis para cada um no nível de
mestrado e doutorado.
4. Da validade do Resultado da Seleção
O processo seletivo terá validade até o período da matrícula
do segundo semestre de 2018; ou até o período da matrícula do
primeiro semestre de 2019 para aqueles enquadrados no item
3.3 deste edital.
5. Referências bibliográficas para a avaliação escrita:
5.1. Referencias para a linha de pesquisa Ciência e Tecnologia Ambiental
Miller, G.T.; Spoolman, S.E. (2015) Ciência Ambiental. São
Paulo, Cengage Learning. Tradução 14. ed.
Ruddiman W. F. (2008) Earth's climate past and future. 2a
Edição. W.H. Freeman. - Parte 5, capítulos 16, 17 e 18
5.2. Referências para a linha de pesquisa Gestão Ambiental
Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective
for social-ecological systems analyses. Global environmental
change, 16(3), 253-267.
Goodland, Robert. The concept of environmental sustainability. Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 26
(1995), pp.1-24.
Jackson, T. (2013). Prosperidade sem Crescimento Vida Boa
em um Planeta Finito. São Paulo: Abril. Capítulos 3 (Redefinindo
Prosperidade), 4 (O dilema do crescimento), 5 (O Mito do Desacoplamento) e 6 (A “gaiola de ferro” do consumismo).
Martinez-Alier, J. (2012). Environmental justice and economic degrowth: an alliance between two movements. Capitalism
Nature Socialism, 23(1), 51-73.
Moran, Emílio F. Meio ambiente e ciências sociais: interações homem-ambiente e sustentabilidade. São Paulo: Editora
SENAC, São Paulo, 2011. - Capítulos, 1, 2, 7 e 8.
Steffen, W, Richardson, K, Rockström, J, Cornell, S. E, Fetzer,
I, Bennett, E. M, ... & Folke, C. (2015). Planetary boundaries:
Guiding human development on a changing planet. Science,
347(6223), 1259855.
6. Da Matrícula
6.1. Matrícula dos aprovados: A matrícula dos candidatos
aprovados no processo seletivo do Programa de Pós-graduação
em Sustentabilidade, cursos de Mestrado e Doutorado, deverá
ser realizada no campus da EACH/USP, em local, data e horários
a serem divulgados no site do programa. A matrícula somente
será efetivada se a documentação original exigida estiver
completa.
6.2. Documentação exigida a ser entregue no ato da
matrícula:
a. Diploma de graduação com data de colação de grau.
Caso o diploma ainda não esteja pronto, será aceito o certificado
de conclusão de curso, onde conste obrigatoriamente a colação
de grau (original e cópia simples);
b. Diploma ou certificado de defesa do mestrado (para candidatos ao doutorado). No verso do diploma de mestrado deverá
constar o número da Portaria/MEC que atesta o reconhecimento
do curso com validade nacional. No caso de candidatos ao
doutorado que ainda não possuam diploma de mestrado, além
do certificado de defesa homologado, deverá ser entregue uma
declaração de reconhecimento do curso com validade nacional
emitido pela Instituição em que conste o número da Portaria/
MEC. (original e cópia simples)
d. Certidão de nascimento ou certidão de casamento (original e cópia simples);
e. Cédula de Identidade - RG (não serão aceitas carteiras de
habilitação) ou RNE (ou passaporte com visto de estudante, no
caso de candidatos estrangeiros que ainda não tenham RNE);
f. Cadastro de pessoas físicas/CPF - dispensado caso conste
no RG (original e cópia simples);
g. Comprovante de quitação com o serviço militar - somente
para candidatos brasileiros do sexo masculino (original e cópia
simples);
h. Título de eleitor (original e cópia simples) e comprovante
de quitação eleitoral (disponível no site http://www.tse.jus.br/);
i. Formulário de matrícula de aluno regular devidamente
preenchido e assinado (http://www5.each.usp.br/wp-content/
uploads/2016/01/POS-FORM-FormularioMatriculaGERAL.docx).
j. Comprovante de visto temporário ou permanente que o
autorize a estudar no Brasil (no caso de candidato estrangeiro
sem RNE).
6.3. Matrícula de alunos reingressantes. De acordo com o
artigo 53 do regimento da Pós-graduação da USP, todo candidato que for desligado de um mestrado ou de um doutorado
na USP e reingressar no mesmo nível (seja no mesmo curso
ou em outro) deverá apresentar um pedido de nova matrícula,
conforme instruído abaixo:
http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/01/
POS-FORM-NovaMatricula.docx
7. Das vistas da avaliação e dos recursos
7.1. Para conhecer o mérito de sua avaliação específica
realizada pela comissão de seleção, na primeira ou na segunda
etapa, o candidato interessado deverá solicitar vistas da avaliação por meio do e-mail sustentabilidade-each@usp.br, até o
prazo de 2 (dois) dias úteis após a divulgação dos respectivos
resultados de cada uma das etapas.
7.2 O candidato que proceder a solicitação prevista no item
7.1, receberá o conteúdo de sua avaliação após 4 (quatro) dias
úteis da divulgação dos resultados de cada Etapa.
7.3 Para recorrer do resultado da primeira etapa, o candidato interessado deverá apresentar recurso pessoalmente, junto à
Secretaria de Pós-graduação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis
após a divulgação do resultado da primeira etapa.
7.4 Para recorrer do resultado final do processo seletivo, o
candidato interessado deverá apresentar recurso pessoalmente
junto à Secretaria de Pós-graduação no prazo de até 10 (dez)
dias úteis após a divulgação do resultado final, como previsto
no art. 254 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo.
8. Informações Complementares
8.1. À exceção dos exames de proficiência em língua inglesa
e língua portuguesa, o processo de aplicação das avaliações e a
divulgação dos resultados são de responsabilidade da Comissão
de Seleção, indicada pela Comissão Coordenadora do Programa
de Pós-graduação em Sustentabilidade (CCP).
8.2. O ingresso na pós-graduação não implica em compromisso de concessão de bolsa de estudo.
8.3. O plano de pesquisa apresentado pelo candidato será
avaliado pelo potencial orientador e estará sujeito a alterações
após eventual aprovação no processo seletivo.
8.4. A documentação apresentada pelos candidatos reprovados deverá ser retirada no Serviço de Pós-Graduação até 30
dias após a publicação da lista de aprovados. Após este período,
a documentação será descartada.
8.5. Os casos omissos serão avaliados pela Comissão de
Seleção do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade
da USP.

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E
ZOOTECNIA
Comunicado
Edital PG/FMVZ 005/2018
A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) comunica que estarão abertas as inscrições para ingresso
no Programa de Pós-Graduação em Patologia Experimental
e Comparada. As inscrições deverão ser feitas no Serviço de
Pós-Graduação sito a Av. Orlando Marques de Paiva, 87, anexo

do Bloco 17, piso superior, Cidade Universitária - São Paulo –
Capital, no período de 10-04-2018 a 18-05-2018, dias úteis,
das 9 às 17 horas.
1. Disponibilidade de Vaga
Nível Mestrado: 10
Nível Doutorado: 10
Parágrafo único: Estão aptos a candidatura graduandos de
áreas biológicas e áreas afins.
2. Da inscrição:
I. formulário de inscrição, devidamente preenchido (disponível em http://posgraduacao.fmvz.usp.br/formulario);
II. cópia da certidão de nascimento ou de casamento;
III. cópia do documento de identidade (Registro Geral ou
RNE/Passaporte para estrangeiros);
IV. cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) (os estrangeiros
deverão entregar na matrícula);
V. cópia do título de eleitor (com a quitação eleitoral);
VI. certificado de quitação com o Serviço Militar (quando
for o caso);
VII. 01 foto 3 x 4 identificadas no verso;
VIII. cópia frente e verso do Diploma do Curso de Graduação
ou Certificado de Colação de Grau;
IX. Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
X. O candidato que não concluiu a Graduação deverá apresentar declaração de que está cursando o último ano, emitida
pela instituição de Ensino Superior;
XI. cópia frente e verso do Diploma de Mestre ou Certificado
de Conclusão do MESTRADO e o Histórico Escolar, candidaturas
para o DOUTORADO;
XII. 03 cartas de referência de três pessoas, constando
nome, cargo e endereço (Formulário Carta de Referência, disponível em http://posgraduacao.fmvz.usp.br/formulario;
XIII. carta de aceite de orientador credenciado no Programa
de Pós-Graduação em Patologia Experimental e Comparada;
XIV. Curriculum vitae documentado. Não serão consideradas, para efeito de avaliação, atividades sem comprovação;
XV. Pré-Projeto de dissertação ou tese;
XVI. Pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 200,00,
por meio de boleto bancário.
§1º Os documentos solicitados no item 2 deverão ser apresentados na ordem solicitada, separadas do Curriculum Vitae;
§2º Serão aceitas inscrições por procuração e pelos Correios,
desde que postadas no período de inscrição.
3. Da seleção
O Processo Seletivo constará das seguintes etapas:
I. Exame escrito eliminatório;
II. Análise de curriculum vitae e histórico escolar;
III. Entrevista técnica eliminatória.
3.1 Do Exame escrito
O Exame escrito será realizado no dia 04-06-2018, das 9 às
13 horas, no Anfiteatro Jacarandá do Departamento de Patologia
da FMVZ/USP sita a Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87,
Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, bloco 17,
piso inferior.
3.1.1 O exame escrito, de caráter eliminatório, terá duração
de 4 (quatro) horas e constará de:
I. Dissertação de dois temas de uma lista de dez pontos
de cada área: Patologia Geral, Farmacologia e Toxicologia e
Ornitopatologia, os quais serão apresentados e sorteados no
dia do Exame;
II. As listas de pontos serão base para o sorteio de dois
pontos com os temas previstos no item 3.1.2;
III. O candidato deverá sortear dois destes temas para
discorrer, dentre as bibliografias descritas nas listas de pontos;
IV. Interpretação de um texto científico, redigido em língua
inglesa, no qual o aluno deverá resumidamente referir o(s)
objetivo(s) e a conclusão do estudo.
§1º - Na seleção dos candidatos, o aproveitamento do
resultado de provas escritas realizados em datas anteriores será
possível, desde que o exame tenha ocorrido, no máximo, nos
quatro semestres anteriores ao processo seletivo;
§2º - Durante a prova não será permitida consulta a qualquer tipo de material e cada um dos pontos sorteados terá o
valor máximo de 4 (quatro) e a interpretação do texto científico
de 2 (dois), do conceito total da prova;
§3º - Somente os candidatos com nota igual ou superior
a 7 (sete) na prova escrita, serão convocados para entrevista.
3.1.2 Temas
I. Patologia Geral (Mestrado e Doutorado)
1. Lesões Reversíveis e Adaptação Celular
2 . Lesões Irreversíveis e Morte Celular
3. Desordens Vasculares e Trombose
4. Alterações Vasculares do Processo Inflamatório Agudo
5. Quimiotaxia e Fagocitose
6. Inflamação Crônica
7. Restituição Tecidual: Regeneração e Cicatrização
8. Conceito de Neoplasia e Diferenciação entre Tumores
Malignos e Benignos
9 . Etiologia das Neoplasias e Carcinogênese
10. Mecanismos de Disseminação dos Tumores
Bibliografia:
Bases da Patologia em Veterinária, 4ª ed, (2009) – McGavin
& Zachary (Mosby/Elsevier)
Patologia: Bases Patológicas das Doenças, 8ª ed, (2010)
Robbins & Cotran (Saunders/Elsevier)
Introdução à Patologia Veterinária, 3ª ed, (2009) – Chevile
(Manole)
Cells, Tissues, and Disease – 2ª ed, (2004) – Majno & Joris
(Oxford Univerty Press)
II. Farmacologia e Toxicologia (Mestrado e Doutorado)
1. Neurotransmissão e medicamentos que atuam no SNC;
2. Antimicrobianos: conceitos, classificação e usos;
3. Farmacocinética e farmacodinâmica;
4. Medicamentos imunoestimulantes e imunossupressores;
5. Medicamentos que atuam na hipófise e córtex adrenal;
6. Avaliação de toxicidade: estudos pré-clínicos;
7. Toxicologia dos praguicidas: anticolinesterásicos, piretróides e lactonas macrocíclicas;
8. Toxicologia das plantas: princípios gerais;
9. Zootoxinas: serpentes, escorpiões e aranhas;
10. Princípios da toxicologia: conceitos, vias de exposição,
dose/concentração, duração/frequência de exposição, propriedades físico-química e susceptibilidade individual;
Bibliografia
Spinosa, H.S; Górniak, S.L; Bernardi, M.M. Farmacologia
Aplicada à Medicina Veterinária. 6ª ed, Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2017, 950 p.
Spinosa, H.S.; Górniak, S.L, Palermo-Neto, J. Toxicologia
Aplicada à Medicina Veterinária. Barueri, Manole, 2008, 942p.
III. Ornitopatologia (Mestrado e Doutorado)
1. Doença de Newcastle
2. Influenza Aviária
3. Micoplasmose aviária
4. Salmoneloses aviárias
5. Bronquite Infecciosa das Galinhas
6. Doença de Marek
7. Coccidiose aviária
8. Micotoxinas
9. Biosseguridade em avicultura
10. Vacinação de aves
Bibliografia
BERCHIERI, JR, A. et al. Doenças das aves. 2ª Edição, FACTA.
2009.
SAIF, Y. M. et al. Diseases of Poultry, AAAP. Blackwell
Publishing. 2008.
REVOLLEDO, L & FERREIRA, A. J. P. Patologia Aviária. Ed.
Manole, 2008.

São Paulo, 128 (64) – 409
3.2 Divulgação do resultado do Exame Escrito
Dia 05-06-2018, no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo.
3.3 Análise do Curriculum Vitae
A análise do Curriculum será realizada no dia 05-06-2018,
das 9 às 17 horas no Departamento de Patologia da FMVZ, sem
a presença dos candidatos.
3.3.1 Critérios para Análise de Curriculum e Histórico Escolar (Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto)
I. Iniciação Científica: 0,25 pontos para cada mês de iniciação científica, para no máximo de 16 meses/4,0 pontos.
II. Monitoria/Estágio: 0,25 pontos por semestre no máximo
1,0 ponto.
III. Histórico Escolar: no máximo 3,0 pontos (será considerado o tempo de formação e média aritmética das disciplinas
cursadas).
IV. Publicações: no máximo 2,0 conforme tabela abaixo:
categoria de publicação - Pontuação
a) Artigo em Periódico Internacional indexado -1,00
b) Artigo em Periódico Nacional indexado - 0,50
c) Resumo em Congresso Internacional - 0,20
d) Resumo em Congresso Nacional - 0,10
§1º - trabalhos em congresso, só poderão ser contados se
já apresentados;
§2º - trabalhos aceitos para publicação em revista serão
contados se devidamente documentados.
§3º - não serão computados pontos de informações sem
comprovação.
3.4 Entrevista técnica
A entrevista técnica com a Banca Examinadora será realizada no dia 06-06-2018, das 9 às 12 horas no Departamento
de Patologia da FMVZ, terá duração máxima de 30 minutos e
obedecerá ao seguinte roteiro:
I. Arguição sobre pré-projeto de dissertação/tese;
II. Arguição do curriculum vitae;
3.4.1 Os candidatos deverão apresentar no ato da entrevista, os seguintes documentos:
I. Resumo do projeto de pesquisa com, no máximo, cinco
páginas, onde deverá constar: título, breve introdução, objetivos,
material e métodos e bibliografia essencial;
II. os candidatos ao Doutorado devem apresentar comprovante de trabalho enviado para publicação em revista indexada,
nacional ou estrangeira, referente à sua Dissertação de Mestrado. Poderá ser aceito comprovante de trabalho já publicado em
revista indexada, nacional ou estrangeira, não necessariamente
referente à sua dissertação de Mestrado, mas desde que publicado num período máximo de dois anos.
§1º A avaliação do desempenho dos candidatos na entrevista será expressa na forma de conceito de 0 (zero) a 10 (dez),
atribuída por cada um dos membros da banca examinadora;
§2º Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem conceito igual ou superior a 7 (sete).
§3º A Proclamação do resultado final será divulgada na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Patologia Experimental e Comparada, após a homologação da Comissão de
Pós-Graduação.
4. Exame de conhecimento em língua inglesa
Será exigida, na matrícula, a aprovação no Exame de
conhecimento em língua inglesa, aplicado nos seguintes termos:
I. exame de conhecimento em língua inglesa aplicada por
tradutor juramentado que constitui de provas específicas para
o Mestrado (nota mínima 6 pontos) e para o Doutorado (nota
mínima 7 pontos). Informações sobre o exame e agendamento
disponível em http://posgraduacao.fmvz.usp.br/avaliacao-de-lingua-estrangeira/
II. TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Internet
Based Test - IBT (eletrônico), pontuação mínima de 80 pontos;
III. ITP-TOEFL (Institutional Testing Program – TOEFL): com a
seguinte pontuação mínima: Total 550 pontos; Oral: 70 pontos;
Composition: 70 pontos
IV. IELTS (International English Language Testing System):
pontuação mínima 5,5 pontos.
§1º - O Exame de Conhecimento em língua inglesa terá
validade de 4 anos.
§2º - O candidato estrangeiro oriundo de país cuja língua
oficial não seja o português, deverá, no momento da matrícula,
além de comprovar proficiência em língua inglesa, comprovar
certificação de proficiência em língua portuguesa, em nível intermediário, pela Celpe-Bras do Ministério da Educação.
5. Da matrícula
A matrícula será realizada no Serviço de Pós-Graduação
da FMVZ/USP, em data a ser divulgada. Aos brasileiros será
permitida a realização da matrícula por procuração simples (o
procurador deverá apresentar o Registro Geral original)
5.1 A matrícula dos selecionados nos cursos de MESTRADO
e DOUTORADO fica condicionada à entrega dos seguintes
documentos:
I. Formulário “Ingressantes”, disponível em http://posgraduacao.fmvz.usp.br/matricula/
II. Comprovante de submissão do projeto na Comissão de
Ética de Uso de Animais – CEUAVet;
III. Aprovação na prova de conhecimento em língua inglesa,
conforme item 3 do presente Edital;
IV. Certificado de proficiência em língua portuguesa (Celpe-Bras), nível intermediário, se estrangeiro;
V. cópia do Visto Temporário Tipo IV – Estudante, se
estrangeiro.
6. Das disposições finais
6.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento
e a aceitação tácita das instruções e condições estabelecidas
no presente Edital, em relação as quais não poderá alegar
desconhecimento.
6.2 Serão eliminados, em qualquer tempo, os candidatos
que não atenderem às condições estabelecidas no presente
Edital.
6.3 O candidato deverá manter atualizado seu endereço
e endereço eletrônico durante todo o prazo de validade do
processo seletivo.
6.4 É responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados do processo seletivo na Secretaria do Programa.
6.5 É imprescindível, aos estrangeiros, a regularização dos
vistos de permanência no país, sob pena de desligamento.
6.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Programa e pela Comissão de Pós-Graduação da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo.
7. Informações adicionais
Na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Patologia
Experimental e Comparada ou no endereço eletrônico ppg.
pecvet@usp.br.

INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE
Convocação
Convocação para nomeação de Professor-Doutor
Edital-IEE/001/2018 - Convocação
O Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São
Paulo convoca o candidato Maurício Parra Amézquita a comparecer à Seção de Pessoal do IEE/USP, sito à Av. Prof. Luciano
Gualberto, 1289, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da
publicação deste Edital, das 08 às 11 horas e das 14 às 16
horas, munido de todos os documentos para dar andamento à
nomeação como Professor Doutor, cargo 1234366, referência
MS-3, em RDIDP, junto à Área de Conhecimento Tecnologia da
Energia, conforme Editais SVACAD_IEE/001/2017 e SVACAD/
IEE/002/2018 de abertura de inscrições e de homologação do
relatório final, respectivamente.
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