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 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA
LUIZ DE QUEIROZ

 Extrato de Contrato
Processo: 14.1.537.11.5
Parecer PG.P: aprovado pela Procuradoria Geral da USP 

mediante pareceres constantes do Processo 04.1.28232.1.7 e 
volumes

Contrato nº: 69/2014
Contratante: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-

roz”
Contratada: Saniplan Engenharia e Serviços Ambientais 

Ltda.
Do Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte e 

destinação final - gestão de resíduos químicos perigosos classe I.
Do Prazo: 90 dias corridos, a contar da data de assinatura 

do contrato.
Da Vigência: O contrato terá vigência a contar da data de 

assinatura até 9/9/2014.
Do valor: R$ 108.000,00
Data de Assinatura: 11/06/2014

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Convênio Acadêmico Internacional
Convênio Acadêmico Internacional celebrado entre a Facul-

dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo e a NHTV Breda University of Applied 
Sciences.

Processo 2010.1.2364.59.1
Convênio 24396
Partícipes: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-

rão Preto da Universidade de São Paulo – FFCLRP USP, Brasil, e a 
NHTV Breda University of Applied Sciences, Holanda.

Objeto: Cooperação acadêmica na área de Psicologia, Cons-
trucionismo Social, Grupos e Organizações.

Vigência: 26/2/2014 a 25/2/2019
Data da assinatura: 26/2/2014
 Extrato de Convênio Acadêmico Internacional
Convênio Acadêmico Internacional celebrado entre a Facul-

dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Univer-
sidade de São Paulo e a Universidad de la Sabana.

Processo 2009.1.1547.59.3
Convênio 20462
Partícipes: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-

rão Preto da Universidade de São Paulo – FFCLRP USP, Brasil, e a 
Universidad de la Sabana, Colômbia.

Objeto: Cooperação acadêmica nas áreas de interesse, a fim 
de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudan-
tes e membros da equipe técnico-administrativa.

Vigência: 12/11/2009 a 11/11/2014
Data da assinatura: 12/11/2009

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA
Comunicado
Seleção de Pós-Graduação
Mestrado/Doutorado
(Para ingresso em 2015)
Estarão abertas, no período 04 a 08 de agosto de 2014, 

as inscrições para o preenchimento de vagas para os cursos 
de Mestrado acadêmico e Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política da USP, para ingresso no 1º. 
Semestre de 2015. Além dos requisitos gerais da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o PPG-Ciência Política faz 
exigências próprias especificadas neste edital, homologado por 
sua Comissão Coordenadora.

1. Inscrição
É condição básica para inscrição no Curso de Pós-Gradua-

ção em Ciência Política a conclusão do curso de graduação em 
Ciências Sociais ou áreas afins. Caso a graduação não tenha sido 
feita em Ciências Sociais, a coordenação do Programa decidirá 
sobre a adaptação necessária.

O aluno que obtiver o título de Mestre e quiser prosseguir 
seus estudos com vistas ao Doutorado deverá submeter-se a 
novo processo seletivo, obedecidas as exigências regulamen-
tares.

A inscrição poderá ser presencial ou à distância, observada 
neste segundo caso a data de postagem para efeitos de cumpri-
mento do prazo limite de 08 de agosto de 2014.

Local das inscrições: Serviço de Pós-Graduação FFLCH/USP 
– Rua do Lago, 717 – Sala 118, São Paulo – SP, CEP 05508-080.

Horário de Atendimento do Serviço de PG-FFLCH: das 9h00 
às 11h30 e das 13h00 às 16h30.

Documentos Exigidos e Indispensáveis:
1. Requerimento de Inscrição devidamente preenchido, 

disponível em http://www.fflch.usp.br/dcp/1_Requerimen-
to_2014-15.pdf

2. Cópia xerox do diploma ou, na falta deste, certificado de 
conclusão do Curso Superior no qual conste a data da Colação 
de Grau;

3. Cópia xerox do Histórico Escolar de Graduação, incluindo 
a data da colação de grau;

4. Diploma de Mestre (só para as inscrições em Doutorado 
dos candidatos que obtiveram seus títulos fora da USP);1

5. Nos casos necessários, Termos de Compromisso da 
Graduação-Colação de Grau ou de Defesa do Mestrado, dispo-
níveis em http://www.fflch.usp.br/dcp/html/pos-graduacao.html

6. Cópia impressa do Curriculo Lattes (sem comprovan-
tes). A abertura de currículo na Plataforma Lattes é condição 
obrigatória para a inscrição. Não serão aceitos currículos em 
outros formatos. É facultado ao candidato acrescentar ou des-
tacar informações em uma (1) página avulsa a ser apensada ao 
currículo Lattes.

7. Cópia de Carteira de Identidade e CPF;
8. Cópia do RNE ou Passaporte (para estrangeiros);
9. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição, no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). O boleto deverá ser gerado 
a partir do endereço http://pos.fflch.usp.br/node/317 (em caso 
de dúvida ou dificuldade na emissão do boleto, consultas 
podem ser feitas pelos fones (11) 3091-4623 e 3091-4626). O 
candidato estrangeiro deve solicitar, por e-mail (fflchflp@usp.
br ), orientação sobre como proceder a depósito bancário da 
taxa de inscrição.

10. Comprovante de residência, se domiciliado em outro 
estado ou no exterior e venha solicitar a realização de entrevista 
à distância.

11. Cópia impressa da dissertação de mestrado e 02 (duas) 
cópias impressas e em meio eletrônico (PDF) da Proposta de 
Trabalho para o Mestrado ou Projeto de Tese para o Doutorado, 
a serem entregues na Secretaria do Departamento de Ciência 
Política (Prédio de Filosofia e Ciências Sociais, Av. Prof. Luciano 
Gualberto, 315 - 2º andar - sala 2047, das 9 às 19 horas, até o 
dia 22 de setembro de 2014).

12. Os candidatos aprovados na primeira fase devem indicar 
até duas opções de orientadores dentre os professores creden-
ciados no Programa, observada a disponibilidade de vagas de 
cada orientador. Essa indicação não é vinculante nem constitui 
pré-condição de ingresso, podendo o candidato aprovado no 
processo seletivo ser convidado a alocar-se de outra maneira 
caso o orientador pretendido não disponha de vaga.

A ausência de qualquer um dos documentos ou o não 
cumprimento dos prazos e procedimentos de entrega acarretará 
o indeferimento da inscrição.

I. Inscrição
1. Período: As inscrições para ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, para o primeiro semestre de 2015, 
estarão abertas de 06 a 20 de outubro de 2014.

2. Somente serão aceitas inscrições enviadas pelo correio. 
A documentação para inscrição deverá ser encaminhada à 
Secretaria de Pós-Graduação – Inscrição no Processo Seletivo 
2015 – Mestrado em Gestão de Políticas Públicas - Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo, 
Rua Arlindo Béttio, 1000, São Paulo, SP, CEP 03828-000. A docu-
mentação deverá ser postada com Aviso de Recebimento, até o 
último dia de inscrição – 20 de outubro de 2014 - e recebida pela 
Secretaria de Pós-Graduação da EACH até o quinto dia após o 
encerramento das inscrições.

3. Documentação para inscrição:
3.1. Ficha de inscrição (completamente preenchida e assina-

da) disponível na página do Programa (http://each.uspnet.usp.
br/site/pos-programas.php?item=gpp);

3.2. Currículo no formato do currículo Lattes (www.cnpq.
br) impresso, 3 cópias;

3.3. Projeto de pesquisa impresso, de acordo com modelo 
disponível na página do programa (http://each.uspnet.usp.br/
site/pos-programas.php?item=gpp), 3 cópias;

3.4. 2 (duas) Cartas de Recomendação. Caso uma das cartas 
do candidato seja de docente do Programa de Pós Graduação 
em Gestão de Políticas Públicas da EACH, a outra carta não pode 
ser de docente dos cursos de graduação nem de pós-graduação 
em Gestão de Políticas Públicas.

3.5. Histórico Escolar do Curso Superior (cópia simples);
3.6. Certidão de nascimento ou certidão de casamento ou 

certidão de naturalização (cópia simples);
3.7. Cédula de Identidade – RG (cópia simples), ou RNE (no 

caso de candidatos estrangeiros), ou documento de identidade 
nacional (para candidatos estrangeiros não residentes no Brasil) 
(cópia simples);

3.8. CIC/CPF (cópia simples) (não se aplica a candidatos 
estrangeiros não residentes no Brasil);

3.9. Certificado Militar (cópia simples) (não se aplica a 
candidatos estrangeiros não residentes no Brasil);

3.10. Título de eleitor (cópia simples) e comprovante de 
quitação eleitoral (disponível no site http://www.tse.jus.br/) (não 
se aplica a candidatos estrangeiros não residentes no Brasil);

3.11. 01 Foto 3x4 recente.
II. Processo Seletivo
1. O processo seletivo para o mestrado consistirá de três 

fases.
1.1. A primeira fase é eliminatória e se refere à análise do 

resultado do TESTE ANPAD (http://www.anpad.org.br/teste.php). 
Serão aceitos resultados de edições anteriores, dentro do prazo 
de validade do teste (2 anos). A data máxima para indicação, no 
site da ANPAD, da EACH como instituição à qual o resultado do 
Teste do candidato deve ser enviado, é 20 de outubro de 2014.

1.2. Na primeira fase serão aprovados os candidatos que 
tiverem nota igual ou superior a 300 pontos em três notas: no 
Resultado Geral e nas provas de Português e de Inglês.

1.3. A segunda fase também é eliminatória e é composta da 
análise do projeto de pesquisa. A avaliação do projeto será feita 
pelos docentes do Programa, e a nota necessária para aprovação 
nesta fase é de no mínimo 7,0 (sete). Os critérios de avaliação 
dos projetos são: a) articulação do texto, b) consistência teórica 
e metodológica da proposta, e c) adequação do tema proposto 
à linha de pesquisa. A divulgação do resultado desta fase será 
até o dia 10 de novembro de 2014, na página do Programa na 
internet. Os candidatos aprovados nesta fase serão convocados 
para a terceira fase, que será realizada entre os dias 24 e 28 de 
novembro de 2014.

1.4. A terceira fase é classificatória e é composta da argui-
ção oral do candidato. Os candidatos aprovados para esta fase 
devem comparecer no local (a ser indicado na página da internet 
do Programa) no dia e horário determinado, conforme será 
divulgado até o dia 10 de novembro. A arguição oral versará 
sobre o projeto de pesquisa do candidato e seu currículo Lattes.

1.4.1. A nota da arguição oral será composta da seguinte 
forma: 60% pela arguição sobre o projeto de pesquisa (capa-
cidade do candidato de demonstrar conhecimento da literatura 
pertinente e do objeto de pesquisa e sobre consistência e a 
viabilidade do projeto) e 40% pela arguição sobre o currículo 
Lattes (experiência em pesquisa científica em nível de gradua-
ção ou pós-graduação, publicações e pesquisas, experiência em 
atividades profissionais ou de extensão).

1.4.2. Candidatos residentes no exterior poderão realizar 
a arguição oral via internet, caso indiquem na documentação 
de inscrição esta opção, em carta à Comissão Coordenadora 
do Programa. A arguição via internet ocorrerá nos mesmos 
dias e horários das argüições presenciais, independentemente 
da diferença de fuso horário. A Comissão Coordenadora do 
Programa não se responsabiliza pelas condições de acesso à 
internet do candidato.

1.5. A nota final do candidato no processo seletivo corres-
ponderá à média ponderada das notas obtidas no projeto (peso 
6) e na arguição oral (peso 4). A nota mínima requerida para 
aprovação no processo seletivo é 7,0 (sete).

2. A divulgação da classificação dos candidatos aprovados 
no processo seletivo será realizada a partir do dia 01 de dezem-
bro de 2014.

3. Disponibilidade de Vagas: O programa oferece até 20 
vagas de mestrado. As vagas serão preenchidas pelos primeiros 
colocados no processo seletivo, classificados conforme a nota 
final. A Comissão Coordenadora do Programa se reserva o direi-
to de não preencher todas as vagas.

3.1. A Comissão Coordenadora do Programa poderá divul-
gar lista de espera, baseada no resultado do processo seletivo, 
para preencher eventuais vagas remanescentes.

4. Validade do Resultado da Seleção: O resultado da seleção 
será válido por 180 dias após a sua divulgação.

5. O ingresso na pós-graduação não implica compromisso 
de concessão de bolsa de estudo.

6. Condições para matrícula: aprovação no processo seletivo 
e apresentação de documentação completa, inclusive cópia 
simples do diploma ou certificado de conclusão de graduação 
com colação de grau, até a data de efetivação da matrícula na 
Secretaria de Pós-Graduação da EACH/USP, conforme calendário 
da USP. A matrícula somente será efetivada se a documentação 
exigida estiver completa. Os candidatos aprovados, que não 
efetuarem a matrícula nesse prazo, perderão o direito à vaga.

6.1. Os candidatos que estiverem em fase de conclusão do 
curso de graduação em 2014 poderão inscrever-se para o pro-
cesso seletivo, ficando a matrícula condicionada à apresentação 
dos comprovantes da referida conclusão de curso e colação de 
grau até a data fixada para a matrícula.

7. A documentação apresentada pelos candidatos repro-
vados poderá ser retirada na Secretaria de Pós-Graduação até 
30 dias após a divulgação do resultado da seleção. Após este 
período, a documentação será destruída.

8. Outros casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Coordenadora do Programa de Gestão de Políticas Públicas 
da USP.

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Termo Aditivo de Contrato
Contratante: Universidade de São Paulo através da Escola 

de Comunicações e Artes – CNPJ 63.025.530/0021-58
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 

CNPJ 34.028.316/0031-29
Conforme Processo nº 2013.1.169.27.1 – Fica prorrogado 

por mais 12 meses a partir de 14.06.2014, as demais cláusulas 
ficam inalteradas.

do plano de pesquisa. Para os candidatos residentes no exterior, 
o exame de arguição e apresentação de projeto de pesquisa 
serão efetuados presencialmente ou alternativamente por siste-
ma de teleconferência com webcam. As datas para realização do 
exame de arguição e apresentação de projeto de pesquisa serão 
no período compreendido entre 20 a 31 de outubro de 2014, em 
data e horário específicos para cada candidato a serem poste-
riormente agendados. Deixa-se claro que a comissão indicada é 
soberana em questões de mérito.

2.4. Os candidatos deverão comprovar proficiência em 
língua inglesa (conforme item 2.5), além de proficiência em 
língua portuguesa para candidatos estrangeiros não residentes 
no Brasil (conforme item 2.6).

A apresentação dos comprovantes de proficiência em inglês 
e/ou português é obrigatória no ato da inscrição, sendo que a 
inscrição não será aceita sem a apresentação desses compro-
vantes de proficiência;

2.5. Na seleção para o curso de Mestrado em Têxtil e Moda, 
exige-se aprovação em exame de proficiência em língua inglesa. 
Poderão ser dispensados os candidatos estrangeiros cuja língua 
nacional seja o inglês ou aqueles que apresentarem os seguintes 
testes de proficiência com as respectivas pontuações mínimas:

a. União Cultural Brasil Estados Unidos (2 skills): 6,0 (seis), 
equivalente a aproveitamento de 60%;

b. Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP: Aprovado;

c. Cultura Inglesa (First Certificate in English FCE): C;
d. Cultura Inglesa (Cambridge ESOL): Aprovado;
e. Test of English as Foreign Language (TOEFL): 190 pontos 

para Computer-based-Test (CBT), 500 pontos para Paper-based-
Test (PBT) ou 68 pontos para Internet-based-Test (IBT);

f. International English Language Test (IELTS): 5,5 pontos;
g. English as a Second Language (ESLAT- Alumni): 6,0 (apro-

veitamento de 60%);
h. Graduate Management Admission Test (GMAT - EUA): 

Aprovado;
i. Graduate Record Examinations: Aprovado.
2.6. Os candidatos estrangeiros não residentes no Brasil, 

além de comprovar proficiência em língua inglesa (conforme 
item 2.5), deverão comprovar proficiência em língua portuguesa 
emitido pela CELPE-BRAS (http://celpebras.inep.gov.br/inscri-
caoCelpeBras/) com nota igual ou superior a 6,0 (seis) ou ser 
aprovado em exame de proficiência em língua portuguesa do 
Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP. Para comprovação de suficiência no exame 
CELPE-BRAS serão aceitos a cópia do certificado ou cópia 
íntegra da(s) página(s) do Diário Oficial da União (incluindo 
cabeçalho, rodapé e número(s) de página) onde conste tratar-se 
de relação de aprovados no exame CELPE-BRAS, o nome do 
candidato e respectivo aproveitamento. Ficam dispensados do 
exame de língua portuguesa os candidatos oriundos de países 
cuja língua oficial seja o português, os estrangeiros residentes 
no Brasil e os estrangeiros que já tenham concluído curso de 
graduação no Brasil.

2.7. O documento comprobatório de proficiência em língua 
inglesa e/ou portuguesa deverá ser emitido por uma das ins-
tituições apresentadas nos itens 2.5 e 2.6, considerando-se as 
respectivas pontuações mínimas.

As instituições devem ser contatadas diretamente pelo 
candidato para agendamento das provas, à exceção do Centro 
de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas, que disponibilizará datas específicas aos candidatos do 
programa, informadas na Secretaria de Pós-Graduação da EACH 
e na página oficial do programa (http://each.uspnet.usp.br/site/
pos-programas.php?item=txm). A validade das provas de profi-
ciência para efeito de inscrição no programa é de 3 (três) anos 
após a data de realização da prova.

3. Disponibilidade de Vagas
O programa de Pós-Graduação Têxtil e Moda oferece até 

35 vagas de Mestrado em 2015. As vagas serão distribuídas da 
seguinte forma: até 15 (quinze) vagas para a linha de pesquisa 
"Materiais e Processos Têxteis" e até 15 (quinze) vagas para 
a linha de pesquisa "Projeto de Têxtil e Moda", havendo até 
outras 5 (cinco) vagas que poderão ser remanejadas individual-
mente para quaisquer das duas linhas de pesquisa já menciona-
das. Serão admitidos os primeiros colocados, em ordem da maior 
para a menor nota (até o valor mínimo 7,0 - sete), conforme 
expresso no item 2 do presente edital.

4. Resultado da Seleção e Matrícula
4.1. A data prevista para divulgação dos resultados do 

processo seletivo é a partir do dia 24 de novembro de 2014. 
Serão indicados os candidatos aprovados, seguidos pelos demais 
candidatos somente classificados.

4.2. Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula, 
presencialmente ou por procuração simples, de 02 a 06 de 
fevereiro de 2015, na Secretaria de Pós-Graduação - em local e 
horário a serem divulgados no site.

4.3. Após o período especificado no item 4.2, serão convo-
cados candidatos, para eventuais vagas restantes, para compa-
recerem no dia 11 de fevereiro de 2015, na Secretaria de Pós-
Graduação em local e horário a serem divulgados no site. Esses 
candidatos serão os classificados na lista indicada no item 4.1, 
cujas matriculas deverão ser realizadas presencialmente ou por 
procuração simples, tendo prioridade os melhores classificados 
presentes ou representados por procuração no ato.

4.4. São requisitos obrigatórios para a matrícula: aprova-
ção no processo seletivo, certificado de conclusão de curso de 
graduação com a data de colação de grau e apresentação dos 
documentos originais ou cópias autenticadas correspondentes 
às cópias enviadas na inscrição. A matrícula somente será efeti-
vada se a documentação exigida estiver completa.

4.5. Os candidatos aprovados, que não efetuarem a matrí-
cula nos prazos dos itens 4.2 e 4.3, caso desejem participar do 
programa, somente poderão fazê-lo através de novo processo 
seletivo referente aos anos seguintes ao do presente edital.

5. Informações Complementares
5.1. Com exceção do exame de proficiência em inglês e 

português, o processo de aplicação e avaliação das provas e a 
divulgação dos resultados são de responsabilidade da Comissão 
de Seleção, indicada pela CCP.

5.2. O conteúdo do projeto de pesquisa apresentado pelo 
candidato será de acesso pleno aos membros da CCP e quem 
esta indicar para a realização da avaliação.

5.3. O projeto de pesquisa será avaliado e poderá estar 
sujeito a alterações após a eventual aprovação do candidato.

5.4. O ingresso na pós-graduação não implica compromisso 
de concessão de bolsa de estudo.

5.5. Os candidatos que estiverem em fase de conclusão do 
curso de Graduação poderão inscrever-se para o processo sele-
tivo, ficando a matrícula condicionada à conclusão e colação de 
grau até a data fixada para a matrícula.

5.6. A documentação apresentada pelos candidatos repro-
vados poderá ser solicitada e retirada na Secretaria de Pós-
Graduação pelo período de 30 dias depois de concluídos os 
trabalhos do presente edital. Após este período, a documentação 
será destruída.

5.7. Demais casos não contemplados nos itens anteriores 
poderão ser apresentados à Coordenação da CCP de Têxtil e 
Moda da USP para apreciação.

 SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Comunicado
Edital 35/2014 – CPG
Abertura de Processo Seletivo para Ingresso no Programa 

de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas – Mestrado.
Abertura de inscrições para ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (EACH) para o primeiro semestre de 
2015, curso de Mestrado Acadêmico.

da Silva Martins (FSP); 5 - Titular: Marcelo Ricardo Fernandes 
(EACH); 6 - Titular: Daniel Barreto Junior (FM); Suplente: Rafael 
Ganzerli Auad (EP); 7 - Titular: Raphael Gasparian Chinchilla 
(EP); Suplente: Paula Zugaib Destruti (FD); 8 - Titular: Guilherme 
Luis Desiderio (EESC); Suplente: Vanessa Del Castillo Silva Couto 
(FSP); Conselho de Graduação: 1 - Titular: Lucas Caprio dos 
Santos (EP); Suplente: Felipe Magnus Carvalho Schmidt (EESC); 
2 - Titular: Ézio Pontes de Souza Filho (FEA); Suplente: Raul San-
tiago Rosa (FCF); 3 - Titular: Andrei Saito Ramalho (EP); Suplente: 
Henry Gandelman (EP); 4 - Titular: Caio de Oliveira Callegari 
(FEA); Suplente: Matias Rebello Cardomingo (FEA); 5 - Titular: 
Leonardo Silva Gilly (IAG); 6 - Titular: Dora Figueiredo de Almeida 
(FSP); Suplente: Marcela Silva Carbone (ECA); 7 - Titular: Alexys 
Campos Lazarou (FD); Suplente: Filipe Kiyoshi de Oliveira (EE); 
8 - Titular: Thais Neuenschwander Rosenthal (EESC); Suplente: 
Marcio Moraes do Nascimento (FE); 9 - Titular: Pedro Leite Ianelli 
(FMRP); Suplente: Veronica Aquino de Vasconcelos Quirino 
(EERP); Conselho de Cultura e Extensão Universitária: 1 - Titular: 
Karina Brandt Vianna (FCF); Suplente: Pedro Emílio Rodriguez 
Campanini (FCF); 2 - Titular: Luis Carlos de Oliveira Miyazawa 
(FFLCH); Suplente: Julia Audujas Pereira (FFLCH); 3 - Titular: 
Caio Appariccio Passarella Gaya (EP); Suplente: Vinícius Bueno 
Oliveira Moreira (FDRP).

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Comunicado
Edital EACH/CPG 030/2014
Abertura de inscrições para ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Têxtil e Moda da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades para o ano de 2015, curso de Mestrado.

1. Inscrição
1.1 Período
As inscrições para participar do processo seletivo do Pro-

grama de Pós-Graduação em Têxtil e Moda, nível Mestrado, da 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, para o ano de 2015, 
estarão abertas de 15 de julho a 22 de setembro de 2014.

1.2 Procedimentos de inscrição
A documentação solicitada deverá ser enviada pelo correio, 

em formato impresso, em correspondência endereçada ao 
Serviço de Pós-Graduação - Escola de Artes, Ciências e Humani-
dades - Universidade de São Paulo, Rua Arlindo Béttio, 1000, São 
Paulo, SP, CEP 03828-000. No envelope, além do endereçamento, 
deverá constar a informação "Inscrição no Processo Seletivo 
2015 - Mestrado em Têxtil e Moda". A inscrição enviada por 
correspondência deverá ser postada com aviso de recebimento 
até o último dia de inscrição e recebida pelo Serviço de Pós-
Graduação da EACH até o décimo dia após o encerramento das 
inscrições. A inscrição só será efetivada com o recebimento da 
documentação completa e impressa pelo correio.

1.3 Documentos exigidos
a. Ficha de inscrição (devidamente preenchida, assinada e 

com foto recente) disponível na página do Programa (http://
each.uspnet.usp.br/pos/fichainscrtxm2014.pdf).

b. Cópia integral do Trabalho de Conclusão de Curso ou 
Relatório final de projeto de Iniciação Científica ou trabalho 
já concluído na área de arte ou moda ou portfólio acadêmico/
artístico ou qualquer outro trabalho que demonstre a excelência 
de produção acadêmica, científica e/ou artística do candidato;

c. Diploma de graduação ou certificado com a data de con-
clusão de curso de graduação e data de colação de grau (cópia);

d. Histórico Escolar do Curso Superior (cópia);
e. Para os brasileiros, estrangeiros residentes e estrangeiros 

não residentes, Currículo Lattes (https://wwws.cnpq.br/curriculo-
web/pkg_cv_estr.inicio) em versão completa.

f. Projeto de pesquisa, no formato FAPESP para projeto de 
mestrado (http://www.fapesp.br/253). O projeto de pesquisa 
deve ser apresentado de maneira clara e resumido, ocupando 
no máximo 20 páginas digitadas em espaço duplo. Deve com-
preender: Linha de Pesquisa que pretende seguir ("Processos e 
Materiais Têxteis" ou "Projeto de Têxtil e Moda"); Sugestão de 
orientador com o qual pretende desenvolver o projeto; Resumo 
(máximo 20 linhas); Introdução e justificativa, com síntese da 
bibliografia fundamental; Objetivos; Plano de trabalho e crono-
grama de sua execução; Material e métodos; Forma de análise 
dos resultados; Bibliografia. As páginas devem ser em formato 
A4 e a letra tamanho 12.

g. Certidão de nascimento ou certidão de casamento 
(cópia);

h. Cédula de Identidade - RG ou RNE (cópia);
i. CIC/CPF (cópia);
j. Certificado Militar (cópia);
l. Título de eleitor e comprovante da última votação (www.

tse.gov.br) (cópia);
m. Foto 3x4 recente a ser colada na ficha de inscrição 

enviada por correio;
n. Os candidatos estrangeiros não-residentes no Brasil 

estão dispensados de apresentar os documentos indicados 
nos itens g a l, devendo em seu lugar apresentar a página do 
passaporte onde constam foto, dados pessoais e o número do 
documento (cópia);

o. Comprovante de proficiência em língua inglesa conforme 
itens 2.4 e 2.5 (cópia);

p. Comprovante de proficiência em língua portuguesa con-
forme itens 2.4 e 2.6 (cópia).

2. Processo Seletivo
2.1. A seleção será realizada por comissão indicada pela 

Comissão Coordenadora de Pós-Graduação Têxtil e Moda (CCP 
Têxtil e Moda) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH-USP), sendo esta composta por docentes orientadores 
credenciados no programa. Deixa-se claro que a comissão indi-
cada é soberana em questões de mérito. Os critérios de seleção 
compreendem:

a. Análise do currículo Lattes e histórico escolar de gradua-
ção. Será avaliado o desempenho acadêmico através das notas 
de histórico escolar. Em função do currículo apresentado serão 
avaliados: a produção científica, acadêmica e/ou artística, a 
produção e experiência profissional e a coerência da formação 
prévia do candidato com a linha de pesquisa que pretende 
cursar e com o projeto de pesquisa que pretende desenvolver;

b. Análise do projeto de pesquisa, onde além da coerência 
da linha de pesquisa do programa com o projeto de pesquisa 
que pretende desenvolver, será analisada a viabilidade de 
realização do projeto;

c. Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso ou Relatório 
final de projeto de Iniciação Científica ou trabalho já concluído 
na área de arte ou moda ou portfólio acadêmico/artístico ou 
qualquer outro trabalho que demonstre a excelência de produ-
ção acadêmica, científica e/ou artística do candidato.

2.2. Para cada um dos itens "2.1.a", "2.1.b" e "2.1.c", 
deverá ser atribuída uma nota de zero a dez, com o mesmo 
peso para cada um desses três itens. A média aritmética simples 
desses valores será utilizada para classificar os candidatos com 
valor de média 7,0 (sete) ou superior. Os candidatos classificados 
terão o seu nome divulgado na página do Programa (http:// 
each.uspnet.usp.br/site/pos-programas.php?item=txm) no dia 
15 de outubro de 2014.

2.3. Os candidatos classificados deverão passar por exame 
de arguição oral e apresentação de projeto de pesquisa em 
sistema Power Point (Microsoft) ou similar (10 a 15 minutos), 
ambos de caráter eliminatório, onde terão avaliados sua tra-
jetória acadêmica e profissional, seu interesse em participar 
do programa e desenvolver seu projeto de pesquisa. Também 
serão avaliadas suas possibilidades de manutenção financeira 
enquanto realiza o programa e sua disponibilidade de tempo 
para realização das atividades didáticas e de desenvolvimento 
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