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EDITAL CPG/FZEA 07/2018 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO ANUAL DE CANDIDATOS PARA OS CURSOS DE 

MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E DOUTORADO DIRETO (DD) EM ENGENHARIA DE 

ALIMENTOS 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 18 de setembro à 09 de novembro de 2018. 

 

NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS PARA INGRESSO no 1º SEMESTRE DE 2019: 

 

 Curso de Mestrado: 22 

 Curso de Doutorado: 19 

 

REQUISITOS: 

 

Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e acadêmicos em fase final de 

conclusão de curso superior, desde que conclua seu curso até o período de 

matrícula (vide período de matrícula). O interessado deverá realizar sua inscrição no 

Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP e deverá entregar fotocópias dos seguintes 

documentos: 

 

 Histórico escolar da graduação; 

 Histórico escolar do Mestrado para candidatos ao Doutorado; 

 Cédula de identidade com número de CPF (não será aceita cédula de 

identidade de Conselhos e nem CNH); 

 CPF, caso o número não conste na cédula de identidade; 

 RNE (para os candidatos estrangeiros residentes no país); 

 Passaporte (para os candidatos estrangeiros não residentes); 

 Título de eleitor; 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Prova de quitação com o Serviço Militar. 
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Obs: Os estrangeiros não precisam apresentar os documentos de quitação com o 

serviço militar, o título de eleitor, cédula de identidade, certidão de nascimento ou 

casamento. 

 Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido e assinado (todos os 

campos do formulário são de preenchimento obrigatório); 

 Curriculum Vitae circunstanciado acompanhado de cópias dos documentos 

comprobatórios (cópia dos certificados e dos trabalhos apresentados), 

conforme formulário próprio. Atividades relatadas e não comprovadas não 

serão consideradas na pontuação do Curriculum Vitae; 

 Comprovante de publicação (ou aceite) de pelo menos 1 (um) artigo em 

periódico indexado internacionalmente na área de concentração do programa 

(JCR maior ou igual a 0,3), no qual seja o primeiro autor, para os candidatos ao 

Doutorado Direto; 

 Uma (01) foto 3x4 recente; 

 Fotocópia do comprovante do depósito da taxa de inscrição, constando o 

nome do candidato, no valor de R$ 90,00. O pagamento da taxa de inscrição 

deverá ser feito no Banco do Brasil, banco no 001, agência 6551-X, conta 

corrente 130.103-9.  

 Fotocópia do comprovante de inscrição para o exame de proficiência em 

inglês, constando o nome do candidato. A inscrição para o Exame de 

Proficiência deverá ser feita no período de 18/09 à 09/11/2018, diretamente na 

Escola de Línguas CCAA, à Rua José Bonifácio, 1020, 13631-062 - Pirassununga, 

SP– Tel. (19) 3561-3090 / 3562-1422. O valor da taxa é R$ 110,00. O pagamento da 

taxa de inscrição do exame de proficiência poderá ser feito na Caixa 

Econômica Federal, banco no 104, agência 0334, operação 003, conta corrente 

nº 700035-0.  

Obs: 

1. Os candidatos poderão solicitar, no ato da inscrição, dispensa da prova de 

proficiência em inglês. Para tanto, deverão apresentar uma carta solicitando 

a dispensa juntamente com a cópia de um dos documentos abaixo listados: 

I - Test of English as a Foreign Language (TOEFL), iBT 60 pontos, ITP 400 pontos, 

validade de cinco (5) anos; 
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II - International English Language Testing System (IELTS), 4,0 pontos, validade 

de cinco (5) anos; 

III - Test of English for Academic and Professional Purposes (TEAP), pontuação 

mínima 50 pontos, validade de cinco (5) anos. 

 

2.  O candidato estrangeiro também deverá realizar prova de proficiência em 

Português, desde que o Português não seja a língua oficial do seu País de 

origem, em até 12 meses após a data de ingresso. 

 

A inscrição poderá ser feita por correspondência, anexando-se a 

documentação completa, sendo aceitas as inscrições que chegarem ao Serviço 

de Pós-Graduação até o dia 09/11/2018. O Programa não se responsabiliza por 

documentos que não cheguem dentro do prazo. 

A documentação deverá estar completa e assinada, caso contrário o 

candidato será automaticamente excluído do processo seletivo. 

Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa de inscrição, seja qual 

for o motivo alegado. 

Candidatos brasileiros não residentes em Pirassununga, brasileiros ou 

estrangeiros residentes no exterior, poderão se inscrever no processo seletivo e 

realizar a prova remotamente. Nesse caso, o candidato deverá realizar sua 

inscrição por via eletrônica de acordo com edital, divulgado na página do 

Programa na internet e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.  

No momento da inscrição o candidato deverá solicitar que a realização das 

provas seja conduzida de forma remota. A solicitação será avaliada pela Comissão 

Coordenadora do Programa e o resultado será divulgado na data de 

homologação das inscrições.  

O candidato realizará as mesmas provas e avaliações do exame presencial 

definidas nos critérios de seleção do curso de interesse, que serão aplicadas por um 

professor responsável da instituição de origem, definido pela Comissão 

Coordenadora do Programa.  

O resultado da homologação das inscrições, pela Comissão Coordenadora 

do Programa, será divulgado na home page da FZEA/USP 

(http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021) no dia 14/11/2018.  
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RELAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA COM DISPONIBILIDADE DE ORIENTAÇÃO 

NESTE PROCESSO SELETIVO 

 

 Profª. Drª. Alessandra Lopes de Oliveira (e-mail: alelopes@usp.br) – ME/DO 

 Profª. Drª. Andrezza Maria Fernandes (e-mail: andrezzaf@usp.br) – ME/DO 

 Prof. Dr. Carlos Augusto Fernandes de Oliveira (e-mail: carlosaf@usp.br- 

ME/DO 

 Prof. Dr. Carlos Humberto Corassin (e-mail: carloscorassin@usp.br) - ME/DO 

 Profª. Drª. Carmen Sílvia Favaro Trindade (e-mail: carmenft@usp.br) - ME/DO 

 Profª. Drª. Christianne Elisabete da Costa Rodrigues (e-mail: 

chrisrodrigues@usp.br) - ME/DO 

 Profa. Dra. Cintia Bernardo Gonçalves (e-mail: cintiabg@usp.br) - ME 

 Prof. Dr. Ernane José Xavier Costa (e-mail: ernane@usp.br) – ME 

 Profa. Dra. Giovana Tommaso (e-mail: tommaso@usp.br) - ME/DO 

 Prof. Dr. Marco Antonio Trindade (e-mail: trindadema@usp.br) - ME/DO 

 Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral (e-mail: pjsobral@usp.br) - ME/DO 

 Profª. Drª. Rosemary Aparecida de Carvalho (e-mail: rosecarvalho@usp.br) - 

ME/DO 

 Profª. Drª. Samantha Cristina de Pinho (e-mail: samantha@usp.br) - ME/DO 

 

Obs: 

Serão disponibilizadas 1 vaga de mestrado e 1 vaga de doutorado para 

orientação acadêmica. Havendo necessidade, qualquer candidato poderá ser 

matriculado sob orientação acadêmica. 

 

 

SELEÇÃO: 

 

 Exame de Proficiência em inglês – etapa eliminatória; 

 Análise do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar;  

 Prova Escrita.  

mailto:alelopes@usp.br
mailto:carmenft@usp.br
mailto:chrisrodrigues@usp.br
mailto:cintiabg@usp.br
mailto:ernane@usp.br
mailto:pjsobral@usp.br
mailto:rosecarvalho@usp.br
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Serão aprovados os candidatos que obtiverem média aritmética final superior ou 

igual a 5,0, calculada entre as notas de Análise do Curriculum Vitae e da Prova 

Escrita. 

 

PROVAS:  

 

 Exame de proficiência: 19/11/2018, das 9 horas às 12 horas. 

Local: Anfiteatro do Campus da USP Pirassununga (Prédio Central).  

Nota de corte para aprovação: 5,0 

Idioma: Inglês - Cursos ME/DO/DD. 

Duração: 3h 

    

Autorizado apenas o uso de dicionário impresso.  

Trazer lápis, borracha, caneta, RG e comprovante de inscrição no exame de 

proficiência.  

 

 Divulgação do resultado do exame de proficiência: 20/11/2018, às 17 horas.  

Local: Via Internet no endereço http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021.  

 

 Análise do Curriculum Vitae e Histórico Escolar (Atividade sem a presença dos 

candidatos). Obs.: Os critérios e pontuação de análise encontram-se no 

Anexo I. 

 

 Prova escrita: 21/11/2018, das 8 horas às 12 horas.  

Local: Sala 01 do ZAB (Departamento de Ciências Básicas) desta FZEA/USP. 

Duração: 4h. 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 07/12/2018. 

Local: Via Internet no endereço http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021. 

 

  

http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021
http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021
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ADMISSÃO: 

1. Os candidatos que obtiverem média aritmética final igual ou superior a 5,0, 

calculada entre as notas de Análise do Curriculum Vitae e da Prova Escrita, serão 

considerados aprovados. 

2. Os candidatos aprovados serão admitidos nos Cursos de Mestrado e Doutorado 

em função do número de vagas disponíveis e em função da classificação do 

candidato no processo seletivo. 

3. Após o período de matrícula, as eventuais vagas remanescentes serão 

preenchidas até o número máximo de vagas para ingresso em 2019, pelos 

candidatos aprovados, respeitada sua classificação e aceite de um orientador. 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1. A aprovação no processo seletivo não garante a bolsa institucional de estudos 

para os candidatos. 

2. Em caso de bolsas disponíveis, a distribuição das bolsas institucionais dos Cursos 

de Mestrado e Doutorado será feita seguindo a classificação geral final, entre os 

alunos já matriculados na ocasião da disponibilização destas por parte da CAPES. 

3. A documentação entregue pelos candidatos não selecionados ficará à 

disposição para devolução no período de 02/01 à 31/01/2018, no Serviço de Pós-

Graduação da FZEA.  

 

PERÍODO DE MATRÍCULA: 

Matrículas de 02 de janeiro até 02 de agosto de 2019. Somente poderão efetuar 

suas matrículas os candidatos que estiverem de posse de cópia do seu Diploma 

(frente e verso) ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação. 

 

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

Serviço de Pós-Graduação da FZEA – USP. 

Av. Duque de Caxias Norte, 225, 13635-900 – Pirassununga, SP. 

De segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. 

Fone: (0##19) 3565 – 4211 e 3565 – 4281  

E-mail: posfzea@usp.br  

mailto:posfzea@usp.br
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Tabela de datas, horários e locais. 

 

Os prazos e horários descritos abaixo são improrrogáveis e serão estritamente 

observados. A perda de qualquer um deles implica na desclassificação do 

candidato.  

Atividade Data Horário Local 

Período de 

inscrição 

18/09 à 

09/11/2018 

10:00 às 

16:30h 

Serviço de Pós-Graduação 

(Prédio Central) Campus da FZEA/USP 

ou Via Correios 

Divulgação do 

resultado de 

homologação das 

inscrições 

14/11/2018  
Home page da FZEA/USP 

(http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021) 

Exame de 

proficiência na 

língua inglesa 

19/11/2018 9 às 12h 
Anfiteatro (Prédio Central) do Campus 

da FZEA/USP 

Divulgação do 

resultado do 

exame de 

proficiência 

20/11/2018 17h 
Home page da FZEA/USP 

(http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021) 

Prova escrita 21/11/2018 8 às 12h 
Sala 01 do ZAB (Departamento de 

Ciências Básicas) desta FZEA/USP. 

Divulgação do 

resultado do 

processo seletivo 

07/12/2018 17h 
Home page da FZEA/USP 

(http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021) 

Período para 

recurso 

10 à 

12/12/2018 

10:00 às 

16:30h 

Secretaria da Pós-Graduação (Prédio 

Central) Campus da FZEA/USP 

 


