
 
 

 

EDITAL No. 001/2018 – PROPG-UNESP / CETEC-CPS 
 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA ESTUDOS DE MESTRADO E DOUTORADO NA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

 
  ABERTURA DE VAGAS PARA DOCENTES DO CENTRO PAULA SOUZA 

 

A. DA APRESENTAÇÃO  

 

O Programa de Qualificação UNESP/Centro Paula Souza (UNESP/CPS) consiste no 
oferecimento de vagas de estudo nos Cursos de Mestrado e Doutorado oferecidos pelos 
Programas de Pós-Graduação da UNESP (PPG). Estes cursos estão dirigidos, exclusivamente, a 
docentes com vínculo formal no Centro Paula Souza. 

O Centro Paula Souza, no que couber, dará todo o suporte para que o professor inscrito no 
programa possa realizar todas as atividades exigidas para a conclusão do curso de Mestrado ou 
de Doutorado.  

Na sequência estão listados os Programas de Pós-graduação da UNESP que receberão 
inscrições: 

 

Obs: Verificar no ANEXO I os requisitos adicionais para seleção nos programas. 

 

Programa de Pós-
Graduação 

Unidade Página Web do Programa de Pós-Graduação MP MA DA 

AGRONOMIA 
FE / Ilha 
Solteira 

http://www.feis.unesp.br/#!/ppga    4 2 

AGRONOMIA 
(AGRICULTURA) 

FCA / 
Botucatu 

http://www.fca.unesp.br/pg-agricultura   2 2 

AGRONOMIA (CIÊNCIA 
DO SOLO) 

FCAV / 
Jaboticabal 

http://www.fcav.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-pg/agronomia-ciencia-do-
solo/processo-seletivo/ 

  1 1 

AGRONOMIA (ENERGIA 
NA AGRICULTURA) 

FCA / 
Botucatu 

http://www.fca.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto-
sensu/energia-na-agricultura/ 

  1 2 

AGRONOMIA 
(ENTOMOLOGIA 
AGRÍCOLA) 

FCAV / 
Jaboticabal 

http://www.fcav.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-pg/agronomia-entomologia-
agricola/ 

    2 

AGRONOMIA (GENÉTICA 
E MELHOR.DE 
PLANTAS) 

FCAV / 
Jaboticabal 

http://www.fcav.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-pg/agronomia-genetica-e-
melhoramento-de-plantas/ 

  1 1 

AGRONOMIA 
(PROTEÇÃO DE 
PLANTAS) 

FCA / 
Botucatu 

http://www.fca.unesp.br/#!/pg-protecao-de-plantas   1 1 
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ANIMAIS SELVAGENS 
FMVZ / 
Botucatu 

http://www.fmvz.unesp.br/#!/pos-graduacao/animais-
selvagens/ 

  2 2 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

FAAC / Bauru 
http://www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-
e-doutorado/arquitetura-e-urbanismo/ 

  2   

BIOCIÊNCIAS E 
BIOTECNOLOGIA 
APLICADAS À 
FARMÁCIA 

FCF / 
Araraquara 

http://www2.fcfar.unesp.br/#!/pos-
graduacao/biociencias-e-biotecnologias-aplicadas-a-
farmacia/ 

  1 2 

BIOFÍSICA MOLECULAR 
IBILCE / São 
José do Rio 
Preto 

http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-de-pos-graduacao/biofisica-
molecular/apresentacao/ 

  4 4 

BIOLOGIA ANIMAL 
IBILCE / São 
José do Rio 
Preto 

http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-de-pos-graduacao/biologia-
animal/apresentacao/ 

  1 1 

BIOLOGIA GERAL E 
APLICADA 

IB / Botucatu 
http://ibb.unesp.br/#!/pos-graduacao/biologia-geral-e-
aplicada/ 

  7 7 

BIOMETRIA IB / Botucatu http://www.ibb.unesp.br/#!/pos-graduacao/biometria/   1 2 

BIOTECNOLOGIA 
IQ / 
Araraquarara 

http://www.iq.unesp.br/#!/pos-
graduacao/biotecnologia/  

  1 1 

BIOTECNOLOGIA 
ANIMAL 

FMVZ / 
Botucatu 

http://www.fmvz.unesp.br/#!/pos-
graduacao/biotecnologia-animal/ 

  1 1 

CIÊNCIA ANIMAL 
FMVA / 
Araçatuba 

http://www.fmva.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-
doutorado/ 

  2   

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

IBILCE / São 
José do Rio 
Preto 

http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-de-pos-graduacao/ciencia-da-
computacao/ 

  7   

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO 

FFC / Marília http://www.marilia.unesp.br/#!/posci    6 3 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
ANIMAL 

FCAT / 
Dracena 

http://www.feis.unesp.br/#!/cta    4   

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE MATERIAIS 

FC / Bauru http://www.fc.unesp.br/#!/posmat   15 15 

CIÊNCIA 
ODONTOLÓGICA 

FO / 
Araçatuba 

http://www.foa.unesp.br/#!/pos/ppgco/    3 3 
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CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
ICT / 
Sorocaba 

http://www.sorocaba.unesp.br/#!/pos-graduacao/pos-
ca/pagina-inicial/ 

2   3 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
(MICROBIOLOGIA 
APLICADA) 

IB / Rio Claro 
http://ib.rc.unesp.br/#!/pos-graduacao/secao-tecnica-
de-pos/programas/microbiologia-aplicada/ 

  2 2 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS(BOTÂNICA) IB / Botucatu 

http://www.ibb.unesp.br/#!/pos-graduacao/ciencias-
biologicas-botanica/ 

  

2   

CIÊNCIAS 
CARTOGRÁFICAS 

FCT / 
Presidente 
Prudente 

http://www.fct.unesp.br/#!/pos-graduacao/--ciencias-
cartograficas/ 

  2   

CIÊNCIAS DA 
MOTRICIDADE 

FC / Bauru 
http://ib.rc.unesp.br/#!/pos-graduacao/secao-tecnica-
de-pos/programas/motricidade/informacoes-
academicas/ 

  2   

CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS 

FCF / 
Araraquara 

http://www2.fcfar.unesp.br/#!/pos-graduacao/ciencias-
farmaceuticas/ 

  5 3 

CIÊNCIAS SOCIAIS 
FCL / 
Araraquara 

http://www.fclar.unesp.br/#!/pos-cienciassociais   3 3 

CIÊNCIAS SOCIAIS FFC / Marília http://www.marilia.unesp.br/#!/poscs    4 4 

COMUNICAÇÃO FAAC / Bauru 
http://www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-
e-doutorado/comunicacao/  

  2 2 

DESIGN FAAC / Bauru 
http://www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-
e-doutorado/design/ 

  1 1 

DIREITO 
FCHS / 
Franca 

http://www.franca.unesp.br/index.php#!/pos-
graduacao/stricto-sensu/direito/  

  5   

DOCÊNCIA PARA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

FC / Bauru http://www.fc.unesp.br/#!/posdocencia  2     

DOENÇAS TROPICAIS FM / Botucatu 
http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-
academico-e-doutorado/programas-de-pos-
graduacao/pgdoencastropicais/  

  6 3 

EDUCAÇÃO FFC / Marília http://www.marilia.unesp.br/#!/posedu   2 2 

EDUCAÇÃO PARA A 
CIÊNCIA 

FC / Bauru http://www.fc.unesp.br/#!/poseducacao    10 5 

ENFERMAGEM FM / Botucatu http://www.fmb.unesp.br/#!/pgenfermagemmd    2 2 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

FE / 
Guaratinguetá 

http://www2.feg.unesp.br/#!/pos-graduacao/pg-
producao---mestrado-academico/ 

  10   

ENGENHARIA 
MÊCANICA 

FE / Ilha 
Solteira 

http://www.feis.unesp.br/#!/departamentos/engenharia-
mecanica/pos-graduacao2409/pagina-inicial/ 

  2 2 

ENGENHARIA 
MÊCANICA 

FE / 
Guaratinguetá 

http://www.feg.unesp.br/#!/pos-graduacao/     2 
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ENSINO E PROCESSOS 
FORMATIVOS 

IBILCE / São 
José do Rio 
Preto 

http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-de-pos-graduacao/ensino-e-
processos-formativos/apresentacao/ 

  8   

ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS 

IBILCE / São 
José do Rio 
Preto 

http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-de-pos-graduacao/estudos-
linguisticos/apresentacao/ 

  2 2 

ESTUDOS LITERÁRIOS 
FCL / 
Araraquara 

http://www.fclar.unesp.br/#!/pos-estudosliterarios   4 4 

FÍSICA 
IGCE / Rio 
Claro 

http://igce.rc.unesp.br/#!/pgfisica    7   

FÍSICA 
FE / 
Guaratinguetá 

www.feg.unesp.br/#!/pos-graduacao/pg-fisica/   2 2 

GENÉTICA E 
MELHORAMENTO 
ANIMAL 

FCAV / 
Jaboticabal 

http://www.fcav.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-pg/genetica-e-melhoramento-
animal/ 

  5 5 

GEOCIÊNCIAS E MEIO 
AMBIENTE 

IGCE / Rio 
Claro 

http://igce.rc.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-
de-pos/geociencias-e-meio-ambiente/ 

  5 5 

GEOGRAFIA 
IGCE / Rio 
Claro 

http://igce.rc.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-
de-pos/geografia/ 

    3 

GEOGRAFIA 
FCT / 
Presidente 
Prudente 

http://www.fct.unesp.br/#!/pos-graduacao/--geografia-
mp/ 

5     

GEOGRAFIA 
FCT / 
Presidente 
Prudente 

http://www.fct.unesp.br/#!/pos-graduacao/--geografia/   7 7 

HISTÓRIA FCL / Assis 
http://www.assis.unesp.br/#!/pos-
graduacao/cursos/historia/apresentacao-do-programa/ 

  1 1 

HISTÓRIA 
FCHS / 
Franca 

http://www.franca.unesp.br/index.php#!/pos-
graduacao/stricto-sensu/historia/  

  1   

LETRAS 
IBILCE / São 
José do Rio 
Preto 

http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-de-pos-
graduacao/letras/apresentacao/  

  4 4 

LETRAS FCL / Assis 
http://www.assis.unesp.br/#!/pos-
graduacao/cursos/letras/ 

  2 2 

LING. E LÍNGUA 
PORTUGUESA 

FCL / 
Araraquara 

http://fclar.unesp.br/#!/pos-linguistica   4 4 

MEDICINA VETERINÁRIA 
FCAV / 
Jaboticabal 

http://www.fcav.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-pg/medicina-veterinaria/ 

  5 5 

MEDICINA VETERINÁRIA 
FMVZ / 
Botucatu 

http://www.fmvz.unesp.br/#!/pos-graduacao/medicina-
veterinaria/ 

  1 1 

MÍDIA E TECNOLOGIA FAAC / Bauru 
http://www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-
e-doutorado/midia-e-tecnologia/  

1     

MÍDIA E TECNOLOGIA FAAC / Bauru 
http://www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-
e-doutorado/midia-e-tecnologia---doutorado/ 

    1 
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http://www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/midia-e-tecnologia---doutorado/


 

MÚSICA 
IA / São 
Paulo 

http://www.ia.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto---
musica/ 

  1   

PATOLOGIA FM / Botucatu www.fmb.unesp.br/pgpatologia    5 5 

PESQUISA CLÍNICA FM / Botucatu http://www.fmb.unesp.br/pgpesquisaclinica/ 5     

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 
(BIOTECNOLOGIA 
MÉDICA) 

FM / Botucatu 
http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-
academico-e-doutorado/programas-de-pos-
graduacao/pdbiotecnologia/  

2     

PLANEJAMENTO E 
ANÁLISE DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

FCHS / 
Franca 

http://www.franca.unesp.br/#!/pospoliticaspublicas  2     

QUÍMICA 
IBILCE / São 
José do Rio 
Preto 

http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-
graduacao/programas-de-pos-graduacao/quimica/ 

  3 2 

RELACÕES 
INTERNACIONAIS 

FFC / Marília https://www.santiagodantas-ppgri.org/   1 1 

SAÚDE COLETIVA FM / Botucatu 
http://fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-
academico-e-doutorado/programas-de-pos-
graduacao/pgsaudecoletiva/apresentacao/  

  4 4 

ZOOTECNIA 
FMVZ / 
Botucatu 

http://www.fmvz.unesp.br/#!/pos-graduacao/zootecnia/   1 1 

 

MP = Mestrado Profissional 

MA = Mestrado Acadêmico 

DA = Doutorado Acadêmico 

 

B. DOS OBJETIVOS  

• Ampliar a participação da UNESP na formação de recursos humanos para a pesquisa; 

• Intensificar as relações colaborativas entre a UNESP e o Centro Paula Souza; 

• Aumentar a qualificação de professores universitários do Centro Paula Souza. 
 

C. DO PÚBLICO ALVO  

Professores vinculados formalmente ao Centro Paula Souza, com diploma de graduação para os 
candidatos ao Mestrado e com título de Mestre para os candidatos ao Doutorado, oferecidos pela 
UNESP que deverão ter início no 2o Semestre do ano letivo de 2018, ou no primeiro semestre de 
2019. 

 

D. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURAS 

• Ser professor vinculado formalmente (contratado por período indeterminado) ao Centro 
Paula Souza e contar com o aval expresso de sua unidade/instituição. 

• Possuir diploma de graduação outorgado por Instituição de Ensino Superior oficial ou 
reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação, para os candidatos ao Mestrado. 

• Possuir título de Mestre outorgado por Instituição de Ensino Superior oficial ou 
reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação, para os candidatos ao Doutorado. 

• Enviar o formulário de solicitação e a documentação solicitada no prazo definido neste 
Edital. 

 

http://www.ia.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto---musica/
http://www.ia.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto---musica/
http://www.fmb.unesp.br/pgpatologia
http://www.fmb.unesp.br/pgpesquisaclinica/
http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-graduacao/pdbiotecnologia/
http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-graduacao/pdbiotecnologia/
http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-graduacao/pdbiotecnologia/
http://www.franca.unesp.br/#!/pospoliticaspublicas
http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-de-pos-graduacao/quimica/
http://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-de-pos-graduacao/quimica/
https://www.santiagodantas-ppgri.org/
http://fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-graduacao/pgsaudecoletiva/apresentacao/
http://fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-graduacao/pgsaudecoletiva/apresentacao/
http://fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-graduacao/pgsaudecoletiva/apresentacao/
http://www.fmvz.unesp.br/#!/pos-graduacao/zootecnia/


 

E. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

 

A inscrição deverá ser efetuada através do website www.cpscetec.com.br, apresentando as 
seguintes informações: 

 

Formulário de inserção devidamente preenchido contendo: 

• Nome 

• E-mail 

• Telefone(s) - fixo e celular 

• Endereço residencial:  

• Cidade em que reside: 

• Nome da Unidade sede (ETEC ou FATEC) 

• Instituição de Ensino Superior e Curso de Graduação concluído: 

• Instituição de Ensino Superior e Programa/Curso de Mestrado concluído: 

• Grau de fluência em língua estrangeira:  
o Inglês: Básico -  Intermediário - Fluente 
o Espanhol: Básico - Intermediário - Fluente 
o Outra: Indicar: Básico - Intermediário - Fluente 

• Programa de Mestrado ou Doutorado pretendido 

• Descrever os aspectos de seu currículo que estão mais relacionados com a linha de 
pesquisa do curso de mestrado ou doutorado ao qual pretendido. 

• Descrever o objeto de pesquisa que pretende desenvolver no mestrado ou doutorado. 

• Descrever os possíveis benefícios da realização do curso para suas atividades no 
Centro Paula Souza. 

 
 

Fazer o Upload dos seguintes documentos 
 

• Cópia em formato PDF do Curriculum Lattes atualizado 

• Cópia legível do CPF e da Carteira de Identidade 

• Cópia do diploma de Graduação (frente e verso) 

• Cópia do histórico escolar completo da Graduação com data de conclusão do curso 

• Cópia do diploma de Mestrado de curso credenciado pela CAPES (quando for o caso) 

• Cópia do histórico escolar do Mestrado com data de conclusão de curso (quando for o 
caso) 

• Documento assinado pelo Diretor de sua Unidade do Centro Paula Souza que afirme a 
condição e vinculação do docente à instituição 

 

O conjunto de toda essa documentação, postada até a data limite de 13/junho/2018 no referido 
website, será completamente transferido para a Pró-reitoria de Pós-Graduação da UNESP que a 
submeterá ao Comitê Avaliador para verificação de atendimento ao Edital. Posteriormente será 
encaminhado à Coordenação de cada um dos Programas de Pós-Graduação da UNESP 
relacionados, para a análise, a seleção e o encaminhamento dos candidatos selecionados ao 
Comitê Avaliador, conforme prazos estabelecidos no presente Edital. 

 

F. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção dos candidatos será realizada pelos Programas de Pós-Graduação da UNESP e por 
um Comitê Avaliador designado pela Pró-reitoria de Pós-Graduação da UNESP que incluirá 
representantes do Centro Paula Souza.   

 

http://www.cpscetec.com.br/


 

 

O processo seletivo será efetuado levando-se em conta os seguintes critérios:  

• Avaliação do perfil acadêmico do solicitante - suas qualificações acadêmicas, outras 
titulações, experiências em ensino superior e em pesquisa e produção intelectual. 

• Adequação da solicitação e dos interesses do solicitante à linha de pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação da UNESP. 

• Benefícios do curso para o estudante solicitante e/ou para o Centro Paula Souza. 

• Importância e aval dados pela instituição implicada. Terão preferência aqueles solicitantes 
que estejam atuando em sala de aula. 

• Interesses estratégicos da UNESP. 

• Requisitos adicionais para a seleção, conforma indicado pelo Programa de Pós-
Graduação, conforme descrito no quadro inicial deste Edital.  

• Manifestação favorável do Programa de Pós-graduação aceitando e indicando o(s) 
candidato(s). 

 

G. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 

• Os candidatos selecionados deverão verificar no site www.cpscetec.com.br, toda e 
qualquer informação a respeito do processo.   

• Cabe ao candidato atender aos prazos definidos/estabelecidos para a efetivação da 
matrícula no Programa de Pós-Graduação da UNESP para o qual foi selecionado. 

• O candidato selecionado que deixar de matricular-se no curso na data definida pelo 
Programa de Pós-Graduação da UNESP através do programa de acordo com a tabela 
será considerado desistente.  

• O candidato selecionado e efetivamente matriculado será considerado aluno regular de 
pós-graduação da UNESP. 

• Ao final de cada ano, o aluno deverá apresentar relatório de suas atividades a uma comissão 
designada pela Pró-Reitoria de Pós-graduação da UNESP, bem como enviar documentação 
exigida pelo Centro Paula Souza.  

• Não caberá recurso ao candidato inscrito neste processo.  

 

H. DOS PRAZOS DO EDITAL 

 
O cronograma do Edital observará o seguinte calendário: 
 

 

DATA - 2018 ATIVIDADE 

07 – 27/março Prazo para manifestação dos Programas de Pós-graduação com 
relação a participação no Edital 

28/março a 27/abril Preparação do Edital 

03/Maio Divulgação do Edital 

04/Maio – 13/junho Período de inscrição para o processo seletivo 

11 - 13 /junho Análise das inscrições pelo Comitê Avaliador (adequação ao Edital) 

15/ junho Divulgação das Inscrições Indeferidas / motivos dos indeferimentos 
– www.cpscetec.com.br 

15/junho Encaminhamento da documentação aos Conselho de Curso dos 
Programas de Pós-graduação 



 

15/junho– 29/junho Período para análise das propostas pelos Programas de Pós-
graduação 

04/julho Encaminhamento ao Comitê Avaliador do resultado da avaliação 
(candidatos pré-aprovados) 

11/julho Reunião do Comitê Avaliador para finalização do processo seletivo 

13/julho Divulgação do resultado do processo seletivo no endereço 
www.cpscetec.com.br e no website da PROPG UNESP 
(https://www2.unesp.br/portal#!/propg)  

Calendário escolar 
de cada PPG 

Matrícula dos candidatos aprovados  

Calendário escolar 
do PPG 

Início no 2o. semestre letivo de 2018 
Aos programas anuais, inicio no 1º semestre de 2019 

 
 

São Paulo, 02 de maio de 2018 

 

 

 

João Lima Sant'Anna Neto 

Pró-Reitor de Pós-Graduação da UNESP

http://www.cpscetec.com.br/
https://www2.unesp.br/portal#!/propg


 

 

ANEXO I 

 

Programa de Pós-
Graduação 

Unidade Requisitos Adicionais para Seleção 

AGRONOMIA FE / Ilha Solteira 
Entrevista com o candidato, via Skype, Messenger ou 
WhatsApp 

AGRONOMIA 
(AGRICULTURA) 

FCA / Botucatu   

AGRONOMIA (CIÊNCIA 
DO SOLO) 

FCAV / Jaboticabal   

AGRONOMIA (ENERGIA 
NA AGRICULTURA) 

FCA / Botucatu   

AGRONOMIA 
(ENTOMOLOGIA 
AGRÍCOLA) 

FCAV / Jaboticabal Os selecionados dever possuir perfil com a área do Programa 

AGRONOMIA (GENÉTICA 
E MELHOR.DE 
PLANTAS) 

FCAV / Jaboticabal   

AGRONOMIA 
(PRODUÇÃO VEGETAL) 

FCAV / Jaboticabal 
Não temos interesse neste Edital. Tivemos muitos problemas 
no anterior, principalmente devido à não liberação dos 
candidatos pelas FATECs. 

AGRONOMIA 
(PROTEÇÃO DE 
PLANTAS) 

FCA / Botucatu docente ter relacionamento com fitossanidade 

ANIMAIS SELVAGENS FMVZ / Botucatu Atender aos requisitos do regulamento do Programa. 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

FAAC / Bauru 

Apresentação de projeto de pesquisa vinculado a linha de 
pesquisa do orientador indicado e Entrevista (arguição do 
projeto de pesquisa) com os candidatos na sede do 
PPGARQ. 

ARTES IA / São Paulo 
Em conformidade a decisão do Conselho em gestão anterior, 
o PPG ARTES não participará do referido edital. 

BIOCIÊNCIAS E 
BIOTECNOLOGIA 
APLICADAS À 
FARMÁCIA 

FCF / Araraquara   

BIOFÍSICA MOLECULAR 
IBILCE / São José 
do Rio Preto 

Entrevista com a comissão de bolsas sobre as potenciais 
atividades de pesquisa que o candidato deseja realizar. 

BIOLOGIA ANIMAL 
IBILCE / São José 
do Rio Preto 

Dentre os candidatos interessados, faremos uma avaliação 
da linha pretendida, potencialidade do candidato e pertinência 
de aceitação 



 

BIOLOGIA GERAL E 
APLICADA 

IB / Botucatu 

Só há docentes interessados em orientar nas seguintes 
áreas: 
Prof. Ney Lemke – área da Computação  
Prof. Edson Maistro – área de Mutagênese 
Prof. Deilson Elgui de Oliveira – área de Oncologia 
Prof. Pedro Padilha – área de Química 
Profa. Flávia Karina Delella – área de Histologia 
Prof. Luiz Claudio Di Stasi – área de Farmacologia  
Prof. Luis Fernando Barbisan – área de Histologia 

BIOMETRIA IB / Botucatu 
prova escrita com os tópicos de Cálculo diferencial e integral 
e de Introdução a probabilidade 

BIOTECNOLOGIA IQ / Araraquarara 

- carta de aceite do futuro orientador; 
 
- apresentação de um pré-projeto para o Doutorado com no 
máximo 10 páginas, 
contemplando: introdução, justificativa, objetivos, metodologia 
e referências bibliográficas; 
 
- diploma de graduação em cursos superiores recomendados 
pelo MEC em áreas correlacionadas à Biotecnologia. 

BIOTECNOLOGIA 
ANIMAL 

FMVZ / Botucatu Atender aos requisitos do regulamento do Programa. 

CIÊNCIA ANIMAL FMVA / Araçatuba 
A área de pesquisa que o candidato deverá se enquadrar: 
bioinformática (2 vagas de mestrado). 

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

IBILCE / São José 
do Rio Preto 

  

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO 

FFC / Marília 
Obrigatoriamente preencher as seguintes informações: Título 
do projeto de pesquisa, problema de pesquisa, objetivo geral 
da pesquisa. 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
ANIMAL 

FCAT / Dracena 
Público Alvo: graduados em Zootecnia, Agronomia, Ciência 
Biológicas, Medicina Veterinária e Áreas Afins 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE MATERIAIS 

FC / Bauru 

Prova escrita de conhecimentos específicos na área de 
materiais. Consistirá de uma prova com 10 (dez) questões 
objetivas e será eliminatória, conforme as regras atuais do 
POSMAT. 

CIÊNCIA 
ODONTOLÓGICA 

FO / Araçatuba Nenhum 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS ICT / Sorocaba   

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
(MICROBIOLOGIA 
APLICADA) 

IB / Rio Claro 
Comprovação de proficiência língua estrangeira (inglês) até o 
momento do exame geral de qualificação 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS(BOTÂNICA) IB / Botucatu 

  



 

CIÊNCIAS 
CARTOGRÁFICAS 

FCT / Presidente 
Prudente 

Critérios internos do PPGCC, tendo em vista o oferecimento 
de 2 vagas para o mestrado: 
1) Apresentar resumo (800 – 1200 palavras) da proposta de 
pesquisa a ser realizada, com a identificação da linha de 
pesquisa (http://www.fct.unesp.br/#!/pos-graduacao/--
ciencias-cartograficas/pesquisa/) onde se encaixa a proposta; 
2) Apresentar comprovante de suficiência em Inglês num dos 
testes aceitos pelo PPGCC, conforme seguintes pontuações 
mínimas:  
2.1) TOEFL (Paper Based Test: 400 pontos; Computer Based 
Test: 115 pontos; Internet Based Test: 40 pontos; ITP - 
Institutional Testing Program: 400 pontos); 
2.2) TOEIC: 400 pontos; 
2.3) IELTS: 3,1 pontos. 
3) A aceitação do candidato fica condicionada à 
disponibilidade de orientação para o tema de pesquisa 
proposto. 

CIÊNCIAS DA 
MOTRICIDADE 

FC / Bauru   

CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS 

FCF / Araraquara   

CIÊNCIAS 
ODONTOLÓGICAS 

FO / Araraquara   

CIÊNCIAS SOCIAIS FCL / Araraquara   

CIÊNCIAS SOCIAIS FFC / Marília   



 

COMUNICAÇÃO FAAC / Bauru 

I – LINHAS DE PESQUISA 
- Área de Concentração: Comunicação Midiática. 
- Linhas de Pesquisa: Processos Midiáticos e Práticas 
Socioculturais; Produção de Sentido 
na Comunicação Midiática; Gestão e Políticas da Informação 
e da Comunicação 
Midiática. 
A Comissão do Processo Seletivo do Programa de Pós-
graduação em Comunicação da 
Unesp se reserva o direito de não preencher todas as vagas 
oferecidas. 
 
II – DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
São exigidas cópias dos seguintes documentos aos 
candidatos ao Mestrado:  
a) Diploma / Certificado de Conclusão de curso ou documento 
que ateste a data prevista de conclusão  
b) Histórico Escolar do curso de graduação  
c) Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) atualizado.  
d) Projeto de pesquisa relacionado às temáticas de 
investigação do Programa. O projeto de pesquisa deverá ser 
apresentado de maneira clara e resumida, ocupando no 
máximo 10 páginas digitadas em Times New Roman, corpo 
12, entrelinha 1,5, margens de 2,0 cm, compreendendo: 
resumo de até 20 linhas; apresentação do tema com 
fundamentação teórica; problema de pesquisa; objetivos; 
justificativa; metodologia; cronograma; referências 
bibliográficas.  
Além dos documentos acima indicados, também são exigidas 
cópias dos seguintes documentos aos candidatos ao 
Doutorado:  
a) Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Mestrado  
b) Histórico Escolar do curso de Mestrado  
c) Cópia da Dissertação de Mestrado em suporte digital 
 
III – PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA  
O candidato deverá comprovar proficiência em língua 
estrangeira em até três meses do ato da matrícula. Para o 
nível de Doutorado, a proficiência deverá ser diversa daquela 
demonstrada em seu curso de Mestrado.  
Serão aceitos exclusivamente os seguintes certificados de 
proficiência. INGLÊS: TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) PBT com pontuação mínima de 397 pontos; 
TOEFL iBT com pontuação mínima de 69 pontos; TEAP (Test 
of English for Academic Purposes) com pontuação mínima de 
70 pontos; IELTS (International English Language Testing 
System) com pontuação mínima de 70 pontos; União Cultural 
Brasil-Estados Unidos, com pontuação mínima de 70 pontos; 
e TOEIC (Test of English for International Communication) ou 
TOEFL ITP com pontuação mínima de 440 pontos. 
ESPANHOL: TEPLE (Test de Proficiencia em la Lengua 
Española), com pontuação mínima de 70 pontos. FRANCÊS: 
EEPLF (Exame Específico de Proficiência em Língua 
Francesa) e ELFA (Examen de Lecture em Français pour des 
Buts Académiques), ambos com pontuação mínima de 70 
pontos.  
Serão aceitos somente os comprovantes de proficiência em 
idioma estrangeiro realizados a partir de 31/07/2016.  
Os candidatos de origem estrangeira deverão apresentar 
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), proficiência em 
Língua Inglesa, Francesa ou Espanhola (conforme 



 

estabelecido acima) e, no ato da matrícula, demonstrar ainda 
proficiência em Língua Portuguesa, através de avaliação 
aplicada por instituição especializada no exame da referida 
língua.  
 
IV – ETAPAS 
CURSO DE MESTRADO 
1. Análise do Currículo Lattes documentado – classificatória 
2. Arguição do Projeto de Pesquisa – eliminatória, nota 
mínima: sete (7,0) 
3. Resultado final em função do aceite do orientador 
CURSO DE DOUTORADO 
1. Análise do Currículo Lattes documentado – eliminatória, 
nota mínima: 7,0. 
2. Arguição do Projeto de Pesquisa – eliminatória, nota 
mínima: 7,0. 
3. Resultado final em função do aceite do orientador 
 
V – CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DO 
CURRÍCULO LATTES 
CURSO DE MESTRADO 
Critérios/Itens/Pontos 
a) Formação universitária – até 60 pontos 
Graduação em comunicação; jornalismo; rádio e TV; relações 
públicas; publicidade e propaganda; 
cinema; editoração – 55 pontos 
Outras áreas – 45 pontos 
Especialização (mínimo de 360 horas, comprovado com 
histórico escolar) – 5 pontos 
Segunda graduação – 10 pontos 
b) Iniciação científica (pelo Programa ISB da Unesp ou com 
bolsa de agência de fomento ou instituição de ensino 
superior) – 15 pontos 
c) Publicações – até 15 pontos 
Anais de eventos científicos – 1 ponto por evento 
Publicações acadêmicas em periódicos científicos Qualis 
Capes, exceto estrato C – 2 pontos por publicação 
Livros ou capítulos de livros científicos – 2 pontos por 
publicação 
d) Experiência profissional – até 10 pontos 
Docente do Ensino Superior na área de Comunicação 
(jornalismo; rádio e TV; relações públicas; publicidade e 
propaganda; cinema; editoração) – 2 pontos por semestre 
letivo (fração do semestre letivo não será considerada) 
Profissional em Comunicação (jornalismo; rádio e TV; 
relações públicas; publicidade e propaganda; cinema; 
editoração) – 2 pontos por ano (fração de ano não será 
considerada) 
CURSO DE DOUTORADO 
Itens/Critérios/Pontos 
a) Publicações – até 60 pontos 
Publicações em periódicos com Qualis Capes A1 e A2 em 
Ciências Sociais Aplicadas I – 25 pontos por publicação 
Publicações em periódicos com Qualis Capes B1 e B2 em 
Ciências Sociais Aplicadas I – 15 pontos por publicação 
Publicações em periódicos com Qualis Capes B3, B4 ou B5 
em Ciências Sociais Aplicadas I – 10 pontos por publicação 
Publicações em periódicos com Qualis em outras áreas – 5 
pontos por publicação 
Livros científicos – 25 pontos por livro 
Capítulos de livros científicos – 10 pontos por capítulo 



 

Organização de livros científicos – 5 pontos por livro 
Publicações acadêmicas de resumos em anais de congressos 
científicos – 1 ponto por publicação 
Publicações acadêmicas de trabalhos completos em anais de 
congressos científicos – 2 pontos por publicação 
b) Experiência docente, profissional e acadêmica – até 40 
pontos 
Docente do Ensino Superior na área de Comunicação, 
incluindo bolsista didático e estágio docente remunerado com 
auxílio financeiro (jornalismo; rádio e TV; relações públicas; 
publicidade e propaganda; cinema; editoração) – 7 pontos por 
semestre letivo (fração do semestre letivo não será 
considerada) 
Profissional em Comunicação (jornalismo; rádio e TV; 
relações públicas; publicidade e propaganda; cinema; 
editoração) – 5 pontos por ano 
Bolsa de pesquisa de agência de fomento ou instituição de 
ensino superior de iniciação científica, mestrado ou doutorado 
– 5 pontos por ano 
 
VI – CRITÉRIOS PARA ARGUIÇÃO DO PROJETO DE 
PESQUISA 
Os candidatos serão arguidos por docentes do Programa, que 
avaliarão os seguintes aspectos em relação ao projeto de 
pesquisa proposto, com pesos iguais: a) capacidade de expor 
e sustentar aspectos teóricos do projeto; b) viabilidade dos 
métodos de pesquisa propostos; c) habilidade em demonstrar 
a pertinência dos objetivos do projeto diante do conhecimento 
científico acumulado em torno da temática de investigação; d) 
aderência aos projetos da linha de pesquisa compatível. 

DESIGN FAAC / Bauru 

Já temos experiência prévia, bastante positiva. No entanto, é 
importante verificar formas de se garantir o afastamento 
parcial para o desenvolvimento das atividades do doutorado, 
para garantir que o projeto e demais atividades possam ser 
realizadas.Como requisito adicional, ficaria a aprovação 
condicionada ao interesse/disponibilidade do futuro orientador 
indicado pelo candidato. 

DIREITO FCHS / Franca 
Ter diploma de Bacharel(a) em Direito 
Aplicação de prova de proficiência (Inglês, Francês, Italiano 
ou Alemão) Nota mínima: 7 

DOCÊNCIA PARA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

FC / Bauru 
O Candidato DEVERÁ ser professor em efetivo exercício 
atuando em espaços formais ou não formais na Educação 
Básica (técnica ou comum) 

DOENÇAS TROPICAIS FM / Botucatu   

EDUCAÇÃO FFC / Marília   

EDUCAÇÃO PARA A 
CIÊNCIA 

FC / Bauru   

ENFERMAGEM FM / Botucatu   



 

ENG E CIÊNCIA DE 
ALIMENTOS 

IBILCE / São José 
do Rio Preto 

  

ENGENHARIA CIVIL FE / Bauru   

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

FE / Guaratinguetá 

Apresentação de pré-projeto de 4 a 8 páginas de "conteúdo", 
ou seja, retirando-se dessa contagem capas, sumários, 
referências bibliográficas, etc., com fonte arial 12 e 
espaçamento entre parágrafos simples, direcionado a uma 
das linhas de pesquisa do Programa com indicação de 
professor(es) potencial(ais) para orientação conforme 
interesses de pesquisa disponível em 
http://www2.feg.unesp.br/#!/pos-graduacao/pg-producao---
mestrado-academico/corpo-docente/.  
O projeto deve conter no mínimo título, resumo, introdução, 
objetivo(s), justificativa, síntese dos conceitos fundamentais, 
método de pesquisa proposto e referências bibliográficas. Ele 
será avaliado pelo Conselho do Programa e os candidatos 
que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 serão aprovados. 
 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

FE / Bauru   

ENGENHARIA 
MÊCANICA 

FE / Ilha Solteira Graduados em engenharia mecânica e áreas afins 

ENGENHARIA 
MÊCANICA 

FE / Guaratinguetá 
projeto de pesquisa na área de interesse; entrevista/ 
apresentação do projeto ; disponibilidade de orientação no 
tema do projeto apresentado 

ENSINO E PROCESSOS 
FORMATIVOS 

IBILCE / São José 
do Rio Preto 

- Os candidatos deverão entregar projeto de pesquisa, 
previamente; 
- Os candidatos deverão participar de arguição oral 
promovida por docentes do Programa. 

ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS 

IBILCE / São José 
do Rio Preto 

Análise de projeto vinculado à linha de pesquisa do programa 

ESTUDOS LITERÁRIOS FCL / Araraquara Apresentação de Projeto de pesquisa (até 10 páginas). 

FÍSICA IGCE / Rio Claro Aceite do orientador do Programa para orientar o candidato. 

FÍSICA FE / Guaratinguetá 

Formação em Física (Bacharel) e afinidade a alguma das 
areas de pesquisa do PPG. Será dada preferência os 
candiados que já cursaram alguma disciplina (Mecânica 
Quântica, Electromagnetismo, etc.) como alunos especiais. 

GENÉTICA E 
MELHORAMENTO 
ANIMAL 

FCAV / Jaboticabal O candidato deve ser aceito por um orientador do programa 



 

GEOCIÊNCIAS E MEIO 
AMBIENTE 

IGCE / Rio Claro 

Requisitos para seleção de candidatos: análise de projeto de 
pesquisa pelo Conselho do Programa (PP-GMA), 
acompanhado de carta de anuência do futuro orientador. 
Recomendamos que ambos os documentos sejam 
elaborados conjuntamente entre orientador e candidato.  
A coordenação do PP-GMA fica comprometida com a analise 
preliminar da proposta de pesquisa a ser elaborada pelo 
candidato (análise de aderência as linhas de pesquisa do 
programa) e em intermediar contatos entre orientador e 
candidato, com base nas linhas de pesquisas individuais e na 
proposta. Este contato inicial deve viabilizar a elaboração de 
projetos de pesquisa e anuência. 

GEOGRAFIA IGCE / Rio Claro   

GEOGRAFIA 
FCT / Presidente 
Prudente 

pré-projeto de pesquisa 

GEOGRAFIA 
FCT / Presidente 
Prudente 

Análise dos projetos pelo orientador indicado pelo candidato 
ou por Comissão específica do Programa para este fim. 

HISTÓRIA FCL / Assis 

Apresentação de Projeto de Pesquisa 
Aprovação em prova de proficiência em língua estrangeira, 
aplicada pelo Programa, na seguinte conformidade: 
MESTRADO: um idioma, dentre: Inglês, Francês ou Espanhol 
DOUTORADO: dois idiomas, dentre: Inglês, Francês ou 
Espanhol 



 

HISTÓRIA FCHS / Franca 

O PPG-História da UNESP de Franca constituirá uma 
comissão especial para a seleção final dos candidatos 
indicados pela PROPG. Os candidatos indicados pela 
PROPG serão submetidos, para ingresso no curso de 
mestrado do PPG-História da UNESP/Franca, aos seguintes 
critérios de avaliação: 
 
1) Análise, pela comissão de seleção, de um pré-projeto de 
pesquisa a ser apresentado pelo candidato;  
 
2) A realização, pelo candidato, de uma prova escrita com 
tema historiográfico a ser definido pela comissão de seleção 
do PPG; 
 
3) A realização, pelo candidato, de uma prova para 
confirmação de proficiência em inglês, francês, espanhol, 
alemão ou italiano. 
 
Será dispensado dessa prova o candidato que comprovar 
aprovação em Exame de Proficiência realizado em processo 
seletivo de Programa de Pós-graduação reconhecido pela 
CAPES, bem como o candidato que apresentar um dos 
comprovantes abaixo:  
a) Para língua alemã, deve ser apresentado certificado do 
Instituto Goethe, com classificação de, no mínimo, nível M III 
ou C1, para os candidatos das áreas de Ciências Humanas e 
Ciências Sociais; 
b) Para língua espanhola, deve ser apresentado Diploma de 
Espanhol como Língua Estrangeira - DELE - Nível B2 
(Intermediário), emitido pelo Instituto Cervantes.  
c) Para língua francesa, deve ser apresentado certificado da 
Aliança Francesa (mínimo de 70 pontos), próprio para 
submissão de candidatura à bolsa pela CAPES, com validade 
de 1 ano, ou diploma DALF ou DELF(mínimo = B2); 
d) Para língua inglesa, deve ser apresentado certificado do 
Test of English as a Foreign Language (TOEFL), com o 
resultado mínimo de (550) / (213) / (80) pontos na modalidade 
(Paper Based Test) / (Computer Based Test) / (Internet Based 
Test) ou do  
International English Language Test - IELTS (mínimo de 6,0 
pontos), todos com validade de dois anos;  
e) Para língua Italiana, teste Lato Sensu do Instituto Italiano 
de Cultura, com aproveitamento igual ou superior a 50%, com 
validade de 5 anos;  
 
4) Uma entrevista com o candidato conduzida pela comissão 
de seleção com a presença de um docente credenciado no 
programa cuja área de orientação melhor se adeque ao tema 
de pesquisa apresentado pelo candidato em seu pré-projeto 
de pesquisa. 

LETRAS 
IBILCE / São José 
do Rio Preto 

Aprovação em até um ano em exame de Proficiência de 
Língua Estrangeira: uma, no caso do Mestrado, duas, no caso 
do Doutorado. 

LETRAS FCL / Assis   



 

LING. E LÍNGUA 
PORTUGUESA 

FCL / Araraquara 

Currículo Lattes atualizado e Comprovação de proficiência em 
espanhol, francês ou inglês. Os candidatos ao Mestrado 
devem comprovar proficiência em 1 (uma) língua estrangeira 
entre aquelas citadas. Os candidatos ao Doutorado devem 
comprovar proficiência em 2 (duas) línguas estrangeiras. O 
candidato ao Doutorado deverá se inscrever para a prova de 
uma língua estrangeira diferente daquela na qual comprovou 
proficiência no curso de Mestrado. A comprovação da 
proficiência em língua estrangeira adquirida para o curso de 
Mestrado será válida para o Doutorado, independentemente 
da língua estrangeira atestada, mediante apresentação de 
atestado da Instituição de origem ou histórico escolar.  
Serão aceitos para comprovação de proficiência os seguintes 
certificados: 
a) Para língua espanhola, DELE e CELU, nível B1 ou 
superior. 
b) Para língua francesa, Bureau d'Action Linguistique Liceu 
Pasteur, TCF (Independente/Médio ou superior), TEF (nível 
B1 ou superior), DELF B1 (ou superior) e DALF; 
c) Para língua inglesa, certificado do TOEFL (IBT-nota 
mínima em Reading: 20, PBT- nota mínima em Reading: 45), 
TOEIC (nota mínima em Reading: 400), IELTS (nota mínima 
em Reading: 7), CAE e CPE; 
A aceitação desses certificados como comprovantes depende 
da pontuação certificada, especificada neste artigo, e da 
validade do exame, que precisa estar em dia na data de 
apresentação do certificado. 
Além das formas de comprovação anteriormente previstas, o 
atestado de aprovação em exame de proficiência de processo 
seletivo deste ou de outros programas de pós-graduação será 
aceito mediante a apresentação de documento da Instituição 
promotora que comprove a proficiência no idioma estrangeiro. 
Nesse caso, a validade do certificado será considerada como 
sendo de um ano, a partir da data de realização do referido 
exame. 

MEDICINA VETERINÁRIA FCAV / Jaboticabal aceite do orientador 

MEDICINA VETERINÁRIA FMVZ / Botucatu Atender aos requisitos do regulamento do Programa. 

MÍDIA E TECNOLOGIA FAAC / Bauru 
o cronograma regular do curso é no início do ano, devendo 
ser planejado como será o oferecimento/integralização dos 
créditos das disciplinas 

MÍDIA E TECNOLOGIA FAAC / Bauru 

A vaga será oferecida para a linha 2 do PPGMiT:  
" Linha de Pesquisa 2 - Tecnologias Midiáticas" 
 
Esta linha de pesquisa visa estudar, projetar, desenvolver e 
validar as tecnologias criativas direcionadas aos processos e 
produtos tecnológicos e midiáticos. Aborda, por meio de seus 
eixos temáticos, as bases cognitivas e aprendizagens, 
estéticas e técnicas da comunicação e interação humanas 
mediadas pela tecnologia. Contempla a interdisciplinaridade 
entre as áreas da computação, comunicação, design, 
educação e engenharias, entre outras, decorrente da 
crescente demanda por novas formas de utilização de 
suportes midiáticos. 



 

MÚSICA IA / São Paulo prova de habilidade específica 

PATOLOGIA FM / Botucatu 

Mestrado: 
Projeto de Pesquisa:  
Projeto de pesquisa a ser desenvolvido no curso contendo 
Introdução, Objetivo, Material e Métodos, Referências 
Bibliográficas e Cronograma de Trabalho e descrito em, no 
máximo, 25 páginas e formatado em letra Times New Roman 
12 e espaçamento 1,5.  
 
Comprovante de proficiência em idioma estrangeiro: inglês 
Comprovante de proficiência em idioma estrangeiro: inglês, a 
ser realizada na escola de idiomas Instituto Cultural Brasil 
Estados Unidos (ICBEU), localizado à Rua General Telles, 
1600, Centro, Botucatu, São Paulo, em prova específica para 
o Programa de Patologia. O exame abordará um conjunto de 
habilidades da língua inglesa, incluindo: tradução, 
compreensão de texto, gramática e conversação, devendo o 
candidato obter pontuação igual ou superior a 7 (sete inteiros) 
em cada habilidade. Essa proficiência deve apresentar data 
válida de expedição de 3 anos, a contar da data de inscrição 
no exame de seleção. 
 
Poderá ainda ser aceito um dos seguintes exames de 
proficiência: proficiência na língua Inglesa emitida pelo 
(TOEFL) Test of English as a Foreign Language em uma das 
modalidades: iBT- Internet-Based Test com resultado mínimo 
de 57 pontos; ITP- Institutional Testing Program com o 
resultado mínimo de 460 pontos; ou do (TOEIC) Test of 
English for International Communication resultado mínimo de 
550 pontos; ou do (PEICE) Proficiency Exam for International 
Communication in English, com o resultado mínimo de 60 
pontos; ou Cambridge FCE Grade C; ou ainda do (IELTS) 
International English Language Test com o resultado mínimo 
de 4,0 pontos. Essa proficiência deve apresentar data válida 
de expedição de 3 anos, a contar da data de inscrição no 
exame de seleção. 
 
A critério do Conselho do Programa, poderão ser 
dispensados da comprovação de proficiência nos exames 
acima estabelecidos, candidatos que comprovarem 
experiência no exterior em países de Língua Inglesa por 
período igual ou superior a 180 dias. Caso a referida 
experiência não seja aceita pelo Conselho do Programa, a 
inscrição será indeferida.  
 
 
Doutorado 
 
Projeto de Pesquisa:  
a) Projeto de pesquisa a ser desenvolvido no curso contendo 
Introdução, Objetivo, Material e Métodos, Referências 
Bibliográficas e Cronograma de Trabalho e descrito em, no 
máximo, 25 páginas e formatado em letra Times New Roman 
12 e espaçamento 1,5.  
 
2) proficiência na língua Inglesa emitida pelo (TOEFL) Test of 
English as a Foreign Language em uma das modalidades: 
iBT- Internet-Based Test com resultado mínimo de 57 pontos; 
ITP- Institutional Testing Program com o resultado mínimo de 



 

460 pontos; ou do (TOEIC) Test of English for International 
Communication resultado mínimo de 550 pontos; ou do 
(PEICE) Proficiency Exam for International Communication in 
English, com o resultado mínimo de 60 pontos; ou Cambridge 
FCE Grade C; ou ainda do (IELTS) International English 
Language Test com o resultado mínimo de 4,0. 
pontos. Essa proficiência deve apresentar data válida de 
expedição de 3 anos. 
A critério do Conselho do Programa, poderão ser 
dispensados da comprovação de proficiência nos exames 
acima estabelecidos, candidatos que comprovarem 
experiência no exterior em países de Língua Inglesa por 
período igual ou superior a 180 dias 

PESQUISA CLÍNICA FM / Botucatu 

Nosso programa tem processo seletivo específico que deverá 
ser divulgado no Edital do programa 
(http://www.fmb.unesp.br/pgpesquisaclinica/) no período 
regulamentar, contemplando requisitos necessários e 
relacionados à: 1) projeto de pesquisa 2) Entrevista com 
análise de currículo 3) Carta de motivação 4) Indicação de 
orientador, co-orientador 5) linhas de pesquisa e projetos 6) 
Proficiência de lingua estrangeira. Tais especificidades devem 
ser contempladas adicionalmente ao previsto no edital do 
CPS/Unesp e deverão estar divulgadas em breve na página 
Web do programa. O processo seletivo local é obrigatório, 
classificatório obedecendo ao estabelecido no Edital da FMB 
Unesp. 

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO 
(BIOTECNOLOGIA 
MÉDICA) 

FM / Botucatu   



 

PLANEJAMENTO E 
ANÁLISE DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

FCHS / Franca 

Os candidatos deverão encaminhar, no ato da inscrição, via 
do projeto de pesquisa com aderência a uma destas linhas: 
"INSTITUIÇÕES, GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO" 
OU "POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL". 
 
Além disso, o candidato será submetido as seguintes etapas 
de seleção: 
- Exame de proficiência 
- Prova escrita 
- Análise do projeto 
- Entrevista/arguição do projeto 

PSICOLOGIA DO 
DESENV. E 
APRENDIZAGEM 

FC / Bauru   

QUÍMICA 
IBILCE / São José 
do Rio Preto 

  

RELACÕES 
INTERNACIONAIS 

FFC / Marília projeto de pesquisa, proficiência na língua inglesa 

SAÚDE COLETIVA FM / Botucatu   

ZOOTECNIA FMVZ / Botucatu Atender aos requisitos do regulamento do Programa. 

 


